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ABSTRAKT 

Cílem bakalářské práce je zpracování technologických postupů pro provedení 

souboru prací označovaných jako hrubá spodní stavba.  

Práce je zpracovávána pro přístavbu obchodního centra Centro Zlín,  

značenou jako Fáze IV. 

Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, technologické předpisy,  

zásady organizace výstavby, návrh strojní sestavy pro danou etapu, časové plánovaní  

spolu s bilancí zdrojů, kontrolní a zkušební plán, plán BOZP a rozpočet.  
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ABSTRACT 

 The aim of bachelor’s thesis is the development of technological processes  

for implementing a set of works known as a stage of coarse substructure. 

Bachelor’s thesis is being processed for extension of shopping centre Centro Zlín, 

labelled as a Phase IV. 

Bachelor’s thesis contains a technical report, technological prescription, principles 

of organization construction, design of mechanical assembly for the stage, scheduling  

with balance of resources, inspection and test plan, health and safety plan and budget. 
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ÚVOD 

Cílem bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického projektu hrubé 

spodní stavby přístavby obchodního centra Centro Zlín (dále jen OCCZ). Tato přístavba je 

označována Fáze IV., jelikož se jedná v pořadí již čtvrtou etapu rozšiřování tohoto OC. 

Soubor prací označovaných jako hrubá spodní stavba lze rozdělit na zemní práce, 

provedení hlubinného založení (pilot) a provedení základových prahů. 

V bakalářské práci budou podrobněji zpracovány dvě etapy souboru: zemní práce a 

provádění pilot. Pro tyto technologické části souboru bude zpracován technologický postup, 

kontrolní a zkušební plán, plán BOZP, koordinace širších dopravních vztahů, návrh zařízení 

staveniště a bude navržena strojní sestava. 

Dále bude zpracován časový harmonogram a bilance zdrojů pro uvedené etapy. 

V poslední části bude vytvořen rozpočet. 
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1.1. Identifikační údaje 

Stavba:   Centro Zlín – Fáze IV.  

Místo stavby:  Zlín-Malenovice, areál obchodního centra Centro Zlín,  

parcelní číslo st. 2320/6 k. ú. Malenovice u Zlína 

Investor:   Discovery Group, a.s. 

    Vězeňská 5 

    110 00 Praha 1 

Objednatel stavby:  GEOPRO, s.r.o. 

    Vězeňská 5 

    110 00 Praha 1 

Technický dozor stavebníka: KD Beta, a.s. 

    Hanusova 31 

    140 00 Praha 4 

Projektant:   S-Projekt plus, a.s. 

    Tř. T. Bati 508 

    762 73 Zlín 

Generální dodavatel:  IMOS Brno a.s. 

    Závod Ostrava 

    Tolstého 4 

    702 00 Ostrava 

Koordinátor BOZP:  GRIMO BOZP s.r.o. 

    Oldřichovice 738 

    739 61 Třinec 
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1.2. Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly použity tyto doklady: 

o Katastrální mapa území 

o Jednotné územně plánovací podklady Zlínského kraje 

o Geologický průzkum – provedl CentroProjekt Zlín (2676/10 z června 2010) 

o Geodetické zaměření pozemku 

o Smlouva o dílo 

o Ústní zadání vyřčené na místě samém a při jednáních 

 

 

1.3. Objektové členění stavby 

 

1.3.1. Stavební objekty 

SO 40 Přístavba nákupního centra 

 

1.3.2. Inženýrské objekty 

SO 41   Příprava území HTÚ 

SO 42   Zpevněné plochy 

SO 43  Přeložka požárního vodovodu 

SO 44  Přeložka splaškové kanalizace 

SO 45   Přeložka dešťové kanalizace 

SO 46   Kanalizace splašková 

SO 47   Kanalizace dešťová + retenční nádrž 

SO 48   Přeložka STL plynovodu 

SO 49   Přípojka NN 

SO 50   Úprava venkovního osvětlení 
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SO 51.1  Ochrana signalizačního kabelu 

SO 51.2  Přeložka a ochrana kabelu Telefónica O2 ČR 

SO 51.3  Ochrana signálního kabelu TOT 

SO 52   Trasa SEK Telefónica O2 ČR 

SO 53   Sadové úpravy 

SO 54   Přeložka trakčních kabelů DSZO 

 

 

1.4. Popis území stavby 

 

1.4.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek leží v katastrálním území obce Zlín. 

Staveniště se nachází na ploše stávajícího parkoviště pro osobní automobily 

zákazníků Centro II – Retail Park. 

Pozemek má mírný sklon směrem k severu, západní část (OC-RP) je oproti východní 

části (OCCZ) snížena. 

Pozemky pro potřeby staveniště jsou ve vlastnictví investora. 

 

1.4.2. Inženýrsko-geologický průzkum 

Doplňující geologický průzkum provedl Centroprojekt Zlín, výsledky průzkumu jsou 

popsány ve zprávě číslo 2676 z června 2010. 

Zájmovým územím je údolní dno řeky Dřevnice při úpatní části levého údolního 

svahu, v prostoru jižního okraje tektonické deprese mezi Malenovicemi a Kvítkovicemi.  

Strukturně geologický základ reliéfu zájmového území je tvořen poloskalními flyšovými 

jílovci a pískovci vsetínských vrstev račanské jednotky magurského flyše. Okrajová část 

příčné tektonické deprese je vyplněna pliocenními jíly s polohami písků a štěrků. 

V rozsahu celého staveniště jsou neogenní jíly překryty fluviálními terasovými štěrky 

s písčitou, až písčitojílovitou výplní, tvořenými valouny pískovce velikosti do cca 7 cm. 



26 

 

Mírně zvlněný povrch středně ulehlých až ulehlých štěrků byl ověřen v prostoru staveniště 

v hloubce cca 6,3 až 9.1 m pod stávajícím terénem, na úrovni kót 189,8 m až 191,7 m n. m.  

Podzemní voda je vázaná na bazální štěrkovité a písčité sedimenty. Napjatá hladina 

podzemní vody byla při provádění průzkumných prací naražena v povrchové úrovni písků  

a štěrků. Doplňujícími penetračními sondami byla napjatá úroveň hladiny podzemní vody 

zaznamenána na staveništi Centra IV o cca 2 m výše než v roce 2001, do 1 až 2 m pod bází 

konstrukčních vrstev stávající zpevněné plochy, na úrovni kóty cca 195,75 m n. m.  

Svrchní pokryvné hlíny jsou vhodné pouze k zakládání nenáročných objektů. 

V případě těžkého, plošně rozsáhlého nadzemního objektu je nutné počítat s hlubinným 

způsobem zakládání na pilotách, vetknutých až do podložních jílů. 

 

1.4.3. Radonové riziko 

Stavební pozemek se nachází v kategorii středního radonového rizika. 

Dle §63 vyhlášky SÚJB č.307/2002 Sb. je proto nutné přijmout přiměřené opatření 

proti pronikání radonu z podloží, například použitím plynotěsné fólie s protiradonovým 

atestem v rámci provádění izolací proti zemní vlhkosti nebo vodě. 

Radonový průzkum byl zpracován v červnu 2010 společností ZlínGEO. 

 

1.4.4. Korozní průzkum 

Na staveništi byla naměřena zvýšená korozní agresivita – stupeň III. podle  

ČSN 03 8375 Ochrana kovových potrubí uložených v půdě nebo ve vodě proti korozi.  

Korozní průzkum provedl RNDr. P. Vavrda v červnu 2010. 

 

1.4.5. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Přístavba bude umístěna v souladu s ČSN 73 4301, budou dodržena ochranná  

a bezpečnostní pásma. 
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1.4.6. Poloha vzhledem k záplavovému či poddolovanému území 

Pozemek se nenachází v záplavovém či poddolovaném území.  

Nejbližší vodní tok je řeka Dřevnice, vzdálená cca 500 metrů severně. Stavební 

pozemek však nespadá do záplavového území, viz příloha B1.2 Mapa záplavové oblasti. 

 

1.4.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území 

Stavba nemá negativní vliv na okolní zástavbu, respektuje styl stávající zástavby. 

Nemění se vliv odtokových poměrů. 

 

1.4.8. Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Bude nutno vykácet drobné stromky a křoviny na stávající ploše parkoviště. Dřeviny 

se nenacházejí v Ústředním seznamu ochrany přírody vedeném Agenturou ochrany přírody 

a krajiny ČR. 

 

1.4.9. Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby nedojde k záboru k záboru zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

1.4.10. Územně technické podmínky 

Na pozemku se nacházejí všechny prvky technické infrastruktury.  

Objekt bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektřinu. Dešťová kanalizace bude 

vsakována za využití retenční nádrže. Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. 

 

1.4.11. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané 

investice 

Stavba není časově vázána na jinou. Nevyvolává žádné další investice. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
http://cs.wikipedia.org/wiki/Agentura_ochrany_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny_%C4%8CR
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1.5. Celkový popis stavby 

 

1.5.1. Účel užívání stavby 

Základním využitím jednopodlažní přístavby obchodního centra jsou tři nové 

obchodní jednotky o různé plošné výměře a celkové ploše 4 022 m2. 

 

1.5.2. Architektonické řešení  

Plánovaná přístavba Centro IV. je navržena v půdorysném tvaru nepravidelného 

pětiúhelníku, který je přizpůsoben tvaru daného pozemku, poloze stávajícího pylonu  

a požadavkům na zásobovací vozidla.  

Konstrukčně, materiálově i vzhledem se přístavba Centra IV. přizpůsobuje 

stávajícímu objektu OC-RP.  

Barevnost přistavovaného objektu je přizpůsobena stávajícímu stavu a to kombinace 

bílé, šedé, tmavě modré a červené. 

 

1.5.3. Dispoziční a provozní řešení, konstrukce 

Dispozičně je objekt členěný na tři nájemní jednotky o různé plošné výměře, 

v rozsahu stanoveném investorem.  

V jihozápadním rohu je umístěna elektrorozvodna se samostatným vstupem zvenčí. 

 Na základě požadavků vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení na únikové 

cesty, byly kromě vstupů pro zákazníky (východní fasáda) a naskladňování zboží (západní 

fasáda) doplněny nezbytné únikové východy (západní a severní fasáda).  

Železobetonová prefabrikovaná skeletová konstrukce halového typu je opláštěná 

sendvičovým pláštěm.  

Plochá střecha hřebenovitě spádovaná, je po obvodu lemovaná atikou  

na úrovni + 7,30 m doplněnou vertikálním ocelovým roštem. 
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1.5.4. Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je uzpůsobený pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace ve 

smyslu vyhl.398/2009 (Ministerstvo pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osob).  

Vstupní dveře do jednotlivých marketů budou s označením pro slabozraké. 

 

1.5.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavebník zajistí, aby před započetím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny 

zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 

 

1.5.6. Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha 4 022 m2. 

Obestavěný prostor 29 360 m3. 

 

1.5.7. Základní bilance stavby 

Dle přílohy 12 vyhlášky číslo 120/2011 Sb. je směrná spotřeba vody na jednoho 

pracovníka 18 m3/rok. Předpokládá se 40 pracovníků, tj. 720 m3/rok. 

 

1.5.8. Orientační údaje výstavby 

Zahájení výstavby: 11/2010 

Ukončení výstavby:  08/2011 

Lhůta výstavby: 10 měsíců 
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1.6. Základní technický popis stavby 

 

1.6.1. Stavební řešení 

Stavba je navržena v půdorysném tvaru nepravidelného pětiúhelníku, který  

je přizpůsoben tvaru daného pozemku, poloze stávajícího pylonu a požadavkům na 

zásobovací vozidla. 

 

1.6.2. Základové konstrukce 

Založení ŽB skeletu je navrženo jako hlubinné na  pilotách s monolitickými kalichy. 

Piloty jsou železobetonové monolitické ražené – metoda Franki. Piloty budou zasahovat pod 

HPV.  

Hlavy pilot jsou opatřeny železobetonovým monolitickým kruhovým kalichem, 

průměr je uzpůsoben pro uložení prahů obvodového pláště.  

Prostorová tuhost nosné konstrukce TM je zajištěna vetknutím všech sloupů do 

monolitických kalichů. 

Podrobněji řešení základových konstrukcí viz část 1.7 Konstrukční řešení hrubé 

spodní stavby této bakalářské práce. 

 

1.6.3. Obvodové konstrukce 

Svislá nosná konstrukce je tvořena sloupy z pohledového betonu, převážně 

čtvercového průřezu 400/400mm vetknutými do kalichů hlavic pilot.  

Obvodový plášť od horní hrany základového nosníku po atiku s požární odolností 

max. REW 30, tvoří plechové C-kazety (kladené vodorovně) a kotvené do obvodových ŽB 

sloupů. Výška C-kazety je 600 mm, šířka je 200 mm, tl. plechu byla stanovena dodavatelem 

podle vzdálenosti sloupů. Povrchová úprava na vnitřním líci je v barvě RAL 9010.  

V místě otvorů a pro ukončení opláštění v úrovni atiky, byly osazeny na sloupy 

ocelové výměny a vynášecí rámy.  

Tepelnou izolaci (výplň C-kazety) tvoří desky z minerální vlny o tl. 200 mm. Vnější 

povrch západní fasády tvoří na západní fasádě trapézové plechy s vertikální profilací, s vlnou 
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výšky 35 mm T20-79-1100, kladené na svislo bez nastavování, žárově zinkované  

a vypalované polyesterovým lakem.  

Východní a severní fasádu kryjí fasádní kazety z kompozitního hliníkového 

materiálu s povrchovou úpravou z lakovaného hliníkového plechu, kotvené k systémovému 

roštu a C kazetám. 

 

1.6.4. Sádrokartonové příčky 

Vnitřní příčky jsou navrženy převážně sádrokartonové tl.125mm, 100mm, tl. 150 

mm a jsou rozděleny na příčky sádrokartonové obyčejné, protipožární, příčky do vlhka  

a příčky jednostranně opláštěné, se zvukovou izolací. 

 

1.6.5. Podlahová deska 

V objektu je navržena drátkobetonová strojně hlazená podlahová deska tl. 200 mm, 

která byla navržena na únosnost 15 kN/m2.  

V prodejně zahradní techniky (v prostorách prodejny, sociálního zázemí, kancelář  

a příjem zboží) je provedena  nášlapná vrstva (keramická dlažba nebo PVC). 

 

1.6.6. Střecha 

Na sloupech jsou v příčném směru uloženy ŽB vazníky I průřezu, kolmo na ně jsou 

navrženy vaznice T profilu. Po obvodu haly lícují s horní hranou vaznic ŽB ztužidla. 

Ocelová ztužidla ve střešní rovině byla nahrazena zvětšenou dimenzí betonových 

obvodových ztužidel.  

Plochá střecha jednoplášťová má sklon 2%. Střešní konstrukci tvoří trapézový plech 

150/280mm tl. 0,75mm, kotvený přistřelením. Na trapézové plechy je položena samolepící 

parotěsná zábrana z PE fólie v celé ploše objektu (tl. 0,2mm-pásy pokládat s průběžným 

překrytím a parotěsným přelepením spoje).  

Tepelnou izolaci střechy prodejny tvoří desky z minerálních vláken o tl. 100 mm  

a 120mm (Monrock Max – Rockwool). Izolace je položena ve dvou vrstvách, s překrytím 

stykových spár a je mechanicky kotvena k prolamovaným plechům.  
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Na tepelnou izolaci je položena izolace proti vodě - měkčený PVC pás SIKAPLAN 

12 G, tl. 1,2 mm, rovněž mechanicky kotvený. Hydroizolační vrstva splňuje požadavek  

na dokonalou vodonepropustnost. Střešní rovina je odvodněna podtlakovými vyhřívanými 

vpustěmi. 

 

1.6.7. Povrchové úpravy stavby 

V kanceláři příjmu, sociálním zázemí a úklidech prodejny zahradní techniky jsou 

navrženy na drátkobetonové desce protiskluzné keramické dlažby (koeficient smykového 

tření min. 0,6), v denních místnostech a šatnách PVC. 

V prodejně Elektroworldu, kancelářích a šatnách EW je zátěžový koberec, 

v sociálních zařízeních a úklidu jsou keramické dlažby.  

V elektrorozvodně je dielektrický koberec.  

V každém vstupu pro zákazníky jsou osazeny čistící rohože. 

 

1.6.8. Výplně otvorů v obvodovém plášti 

Vstupní prosklená stěna s posuvnými dveřmi je z hliníkových rámů s přerušeným 

tepelným mostem, zasklené izolačním dvojsklem bezpečnostním.  

Dveře jsou automatické, opatřené elektrickým a bezpečnostním zámkem a vybavené 

el. zdrojem pro nouzové otevření. Dveře a posuvné části výlohy, určené pro přívod vzduchu 

pro odvod kouře a tepla, jsou napojeny na EPS. 

Okna v obvodovém plášti budou hliníková, s otevíracími nebo sklápěcími křídly, 

zasklená izolačním dvojsklem, povrchová úprava rámu práškovou technologií, barva 

hliníková RAL 9007, opatřené žaluziemi.   

Vnější vrata a dveře jsou kovové, s otvíravými křídly, hladké, plné, tepelně izolační 

s rámovou zárubní s přerušeným tepelným mostem. Výklopná vrata jsou plná. 

 

1.6.9. Výplně otvorů ve střešním plášti 

Nad hlavní prodejní plochou jsou umístěny klapky-světlíky v osazovacím rámu, 

které mají především funkci zařízení pro odvod tepla a kouře. Zasklení je tříkomorovým 

čirým polykarbonátem. Světlíky jsou otvíravé, řízené impulsem EPS.  
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Čištění světlíků v prodejní ploše bude prováděno zevnitř z mobilní plošiny, která 

bude splňovat požadavky vyhlášky o bezpečnosti při práci. 

 

1.6.10. Úpravy povrchů vnitřní 

Na zděných stěnách jsou vápenocementové štukové omítky se standardními 

otěruvzdornými akrylátovými dispersními malbami.  

Na sádrokartonové příčky je nanesen speciální dispersní, otěruvzdorný nátěr určený 

pro sádrokarton v odstínu RAL 9010.  

Železobetonové prvky v prodejně jsou opatřeny dispersním nátěrem na beton (prahy, 

sloupy).  

V sociálním zázemí a i kolem samostatných umývadel jsou na stěnách keramické 

obklady slinuté 200/200, nebo 150/150mm, lepené do speciálního lepícího tmele  

na upravený sádrokartonový podklad (2x12,5mm.).  

Ve vlhkém provozu (sprchy) je na sádrokarton pod obklady použito nátěrová 

hydroizolace a hydroizolačních tmelů a spárovacích hmot. Obklady jsou ukončeny rohovými 

a koutovými lištami a ukončovacími profily.  

Nad umývadla jsou nalepeny zrcadlové pásy. 

 

1.6.11. Úpravy povrchů vnější 

Okna, vstupní prosklené stěny, venkovní dveře, vrata a klempířské výrobky jsou 

s povrchovou úpravou od výrobce, v barvách sousední stávající fasády. 

 

1.6.12. Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 

Pod podlahovou deskou je navržena izolace proti zemní vlhkosti chráněná 

oboustranně geotextilií (300 g/m2).  

Hydroizolace a ochrana proti pronikání radonu z podloží do objektu je zajištěna folií  

Stafol/V v tl.0,8mm).   
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1.6.13. Izolace tepelné 

Tepelnou izolaci železobetonového prefabrikovaného základového nosníku tvoří 

vrstva z extrudovaného polystyrenu tl. 130 mm.  

Obvodový plášť je sendvičový z C-kazet s vloženou tepelnou izolací z minerální vlny 

tl. 200mm.  

Tepelná izolace ve střešním plášti hlavní budovy je z dvouvrstvé minerální rohože 

(Rockwool) v celkové tl.220mm. 

 

1.6.14. Požární ucpávky, protipožární izolace 

Požární ucpávky a protipožární izolace jsou instalovány dle přechodů jednotlivých 

požárních úseků. 
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1.7. Konstrukční řešení hrubé spodní stavby 

 

1.7.1. Piloty Franki 

Založení ŽB skeletu je navrženo jako hlubinné na  pilotách s monolitickými kalichy. 

Piloty jsou železobetonové monolitické ražené – metoda Franki – beton  

C25/30-XA2,   500mm. Délka pilot je navržena s ohledem na intenzitu zatížení. Piloty 

budou zasahovat pod HPV. 

Hlavy pilot jsou opatřeny železobetonovým monolitickým kruhovým kalichem, 

z betonu C 25/30 – XA2, průměr je uzpůsoben pro uložení prahů obvodového pláště. 

Prostorová tuhost nosné konstrukce je zajištěna vetknutím všech sloupů do monolitických 

kalichů. 

 

1.7.2. Základový nosník 

Po obvodě objektu jsou na horní líc kalichů uloženy základové prefabrikované 

nosníky z betonu C 30/37-XC2. Jsou navrženy jako sendvičové, tl. 340mm (60mm 

železobeton, 130mm tepelná izolace, 150mm nosná železobetonová stěna). Uložení 

základových nosníků je uvažováno jako kloubové, budou kotveny do sloupů pomocí lišt 

HTA (součást sloupů). Horní hrana základového nosníku je přizpůsobena úrovni komunikací 

a řešení obvodového pláště. 

Základový nosník slouží jako parapetní dílec pod kovový obvodový plášť, beton 

bude v provedení „pohledový beton“. V místě dveří a vrat bude v základových nosnících 

provedeno vybrání pod úroveň podlahové desky. Sokl bude z vnější strany opatřen fasádním 

nátěrem RAL 7035. 

 

1.7.3. Jímka pro osazení bazénu 

Monolitické železobetonové dno tl. 250 mm z betonu C 20/25 - XC2, stěna 

z betonových tvárnic tl. 200 mm, jímka osazená na pilotách, odizolování proti podzemní 

tlakové vodě. 
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1.8. Technická a technologická zařízení 

V přístavbě se nachází elektrorozvodna, další technické místnosti nejsou navrženy. 

Jejich funkci plní technické místnosti stávajícího objektu OC-RP. 

V přístavbě nejsou navržena výrobní technologická zařízení. 

 

 

1.9. Požárně bezpečnostní řešení 

 

1.9.1. Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení 

požárně nebezpečných prostorů 

Výpočet, posouzení odstupových vzdáleností, zařazení do stupně požární 

bezpečnosti a vymezení požárně nebezpečných prostorů je provedeno v samostatné části 

projektové dokumentace. 

 

1.9.2. Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě 

jiného hasiva 

V objektu je navržen systém stabilního hasicího zařízení. Dále budou v objektu 

umístěny přenosné hasicí prostředky. 

 

1.9.3. Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně 

bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro 

provedení stavby 

V objektu je navržen systém SHZ a dále prvky zpracované v samostatné části 

projektové dokumentace. 
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1.9.4. Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch 

pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek 

požární ochrany 

Stavba je přístupná z komunikace I/49.  

Průjezdná šířka příjezdového místa (3,5 m) pro vozidla hasičského záchranného 

sboru je dodržena.  

 

 

1.10. Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a tepla. Splňuje 

požadavky normy ČSN 730540-2, splňuje požadavky §6a zákona 406/200 Sb. Ve znění 

pozdější předpisů a vyhlášku č.78/2013 Sb. O energetické náročnosti budov. 

 

1.11. Hygienické požadavky, požadavky na pracovní  

a komunální prostředí  

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 

č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavbu.  

Větrání obchodních je navrženo nucené klimatizačními jednotkami. 

 

1.12. Zásady ochrany staveb před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Jsou splněny základní požadavky na ochranu staveb před negativními účinky 

vnějšího prostředí. 
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1.13. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

1.13.1. Připojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Připojovací místa technické infrastruktury a realizované přeložky v rámci stavby jsou 

patrné z výkresu situace a následně z jednotlivých projektových dokumentací pro příslušné 

stavební objekty. 

 

1.13.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou zpracovány v jednotlivých 

projektových dokumentacích pro příslušné stavební objekty. 

 

 

1.14. Dopravní řešení 

 

1.14.1. Popis dopravního řešení 

Dopravní řešení je popsáno v technické zprávě SO 42 Zpevněné plochy. 

 

1.14.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd návštěvníků je řešen z obou směrů komunikace I/49 na stávající parkoviště.  

Vstupy pro zákazníky do nájemních jednotek jsou z přilehlého parkoviště, podél 

východní fasády a navazují na stávající vstupy Centra II. 

 

 

1.15. Řešení vegetace a související terénní úpravy 

Řešení vegetace a prováděné související terénní úpravy jsou popsány v projektové 

dokumentaci pro SO 53 Sadové úpravy. 
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1.16. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

1.16.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a 

půda 

Ochrana vnějšího prostředí proti hluku z provozu Centro se neuvažuje.  

Vlastní provoz Centro nevyžaduje ochranu proti hluku z venkovního prostředí.  

Výstavba patří do kategorie staveb a činností, které nevykazují mimořádná rizika 

ohrožení přírodního prostředí, ani nejsou zdrojem nepříznivých vlivů na, okolní  

pozemky a stavby. 

 

1.16.2. Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

1.16.3. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 

omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Z hlediska prevence, bude prováděna pravidelná kontrola a údržba instalací a zařízení 

v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy. 

 

 

1.17. Ochrana obyvatelstva 

Splněním základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva bylo 

dosaženo splněním podmínek regulačního plánu obce, tj. splnění základních požadavků  

na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva dle vyhlášky  

č.380/2002 Sb. 

 

1.18. Zásady organizace výstavby 

Zásady organizace výstavby jsou popsány v části 5.1 Technická zpráva ZOV této 

bakalářské práce. 
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2.1. Širší dopravní vztahy - dopravní trasy 

V této části BP byly vytipovány dopravní trasy, které jsou logisticky důležité pro 

řešenou etapu stavby.  

Grafické zpracování dopravních tras je poté řešeno v příloze B2.  

 

2.1.1. Trasa „A“ – Doprava odtěžené stavební suti 

Odtěžená stavební suť bude odvážena do recyklačního centra fy. IMOS Group s.r.o. 

ve Zlíně-Tečovicích. Délka trasy je 2,8 kilometru, průměrná jízdní doba je 7 minut. 

 

2.1.2. Trasa „B“ – Doprava MZK a násypů  

Mechanicky zpevněné kamenivo a násypy ze štěrkopísků pro vyrovnání pláně HTÚ 

budou dováženy ze skládky dodavatele Taš-Stappa, s.r.o ve Zlíně-Loukách. Délka trasy je  

7,1 kilometrů, průměrná jízdní doba je 16 minut. 

 

2.1.3. Trasa „C – Doprava razící soupravy 

Vrtná souprava bude dovezena ze sídla subdodavatele SPEZIALBAU s.r.o Brno. 

Délka trasy je 91 kilometrů, průměrná jízdní doba je 11254 minut. 

 

2.1.4. Trasa „D“ – Doprava výztuže 

Výztuž bude dovážena z výrobny a ohýbárny  armatury, která je v sídle 

subdodavatele Pozemní stavitelství Zlín, a.s., ve Zlíně-Prštném. Délka trasy je 6,6 kilometrů, 

průměrná jízdní doba je 12 minut. 

 

2.1.5. Trasa „E“ – Doprava betonové směsi 

Betonová směs bude dovážena z betonárny a panelárny Zapa Zlín. Délka trasy je 3,3 

kilometrů, průměrná jízdní doba je 7 minut. 
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2.2. Vyhodnocení dopravní tras 

Vyhodnocení dopravních tras z hlediska maximální přípustné hmotnosti  

a maximálních rozměrů bylo provedeno dle § 15 (Největší povolené hmotnosti (limitní) 

silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy) a §16 (Největší povolené 

rozměry vozidel a jízdních souprav) vyhlášky č.341/2002 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,  

ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.2.1. Trasy „A“, „B“, „D“, E“ 

Vozidla na trase „A“, „B“, „D“ i „E“ nepřekračují největší povolené dané limity výše 

uvedenou vyhláškou. 

 

2.2.2. Trasa „C“ 

Jízdní souprava na trase „C“ (doprava razící soupravy pro provedení pilot Franki) 

překračuje maximální povolené limity svou šířkou a délkou. Bude proto řešena jako přeprava 

nadměrného nákladu.  

Dokumentaci potřebnou k vydání povolení k přepravě nadměrného nákladu 

specifikuje § 40 (Zvláštní užívání komunikací) vyhlášky ministerstva dopravy č. 104/1997 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Tabulka 1: Posouzení limitů jízdní soupravy na trase "C" 

Posuzovaný limit 
Maximální 

přípustná hodnota 
Skutečná hodnota Výsledek posouzení 

Hmotnost soupravy 48,0 t 45,5 t VYHOVUJE 

Šířka soupravy 2,5 m 3,0 m NEVYHOVUJE 

Délka soupravy 16,5 m 17,9 m NEVYHOVUJE 

Výška soupravy 4,0 m 3,8 m VYHOVUJE 
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3.1. Obecné informace 

 

3.1.1. Obecné informace o stavbě  

Stavba:   Centro Zlín – Fáze IV.  

Místo stavby:  Zlín-Malenovice, areál obchodního centra Centro Zlín, 

parcelní číslo st. 2320/6 k. ú. Malenovice u Zlína 

Investor:   Discovery Group, a.s. 

    Vězeňská 5 

    110 00 Praha 1 

Objednatel stavby:  GEOPRO, s.r.o. 

    Vězeňská 5 

    110 00 Praha 1 

Technický dozor stavebníka: KD Beta, a.s. 

    Hanusova 31 

    140 00 Praha 4 

Projektant:   S-Projekt plus, a.s. 

    Tř. T. Bati 508 

    762 73 Zlín 

Generální dodavatel:  IMOS Brno a.s. 

    Závod Ostrava 

    Tolstého 4 

    702 00 Ostrava 

Koordinátor BOZP:  GRIMO BOZP s.r.o. 

    Oldřichovice 738 

    739 61 Třinec 
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Technologický předpis pro provedení zemních prací je zpracováván na přístavbu 

obchodního centra Centro Zlín, označovaného jako Fáze IV. 

Jedná se o jednopodlažní stavbu ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku o maximálních 

půdorysných rozměrech 61,4 x 78,9 m2. 

V přístavbě se budou nacházet 3 nájemní jednotky o různé výměře sloužící  

pro maloobchodní prodej spotřebního zboží a elektrorozvodna. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým prefabrikovaným skeletovým 

systémem halového typu. Založení objektu bude provedeno na pilotách typu Franki. 

Obvodový plášť je tvořen sendvičovou konstrukcí. Střešní plášť tvoří trapézové plechy, 

minerální vlna a hydroizolační vrstva z PVC fólie. 

Stavba je realizována na pozemku, který v současné době slouží jako parkoviště  

pro zákazníky stávajícího OC. 

 

3.1.2. Obecné informace o stavebním procesu 

Cílem tohoto technologického předpisu je popsání provádění zemních prací na výše 

uvedenou stavbu. 

V prostoru staveniště se nachází parkoviště pro osobní automobily zákazníků spolu 

se zelenými ostrůvky. 

V průběhu zemních prací dojde k odstranění zelených ostrůvků a vykácení drobných 

dřevin. Následně bude vyfrézován asfaltový povrch parkoviště a rozebrána zámková dlažba. 

Poté dojde k vytrhání betonových obrubníků spolu s betonovým ložem. Následovat bude 

odtěžení podkladního štěrkového lože zpevněných ploch. V nejsevernější části staveniště 

dojde k navážce mechanicky zpevněného kameniva pro vyrovnání nivelety. 

 Proces zemních prací bude zakončen srovnáním zemní pláně a zatlačením 150 mm 

kameniva frakce 0/16 mm. Úprava kamenivem se provede v celé ploše objektu  

pro sjednocení únosnosti pláně pod násypem pro podlahovou konstrukci a pro pilotáž. 

Pláň HTÚ se provede na úroveň -0,800 mm.  

Po zhutnění je nutno dosáhnout Edef,2 = min 60 MPa. 
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3.2. Připravenost stavby a staveniště 

Kontrola připravenosti stavby či staveniště bude vždy probíhat za účasti hlavního 

stavbyvedoucího generálního dodavatele stavby a odpovědného zástupce dodavatelské 

firmy zemních prací. 

Z předání staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku a těž sepsán protokol 

„Zápis o předání a převzetí staveniště“. 

 

3.2.1. Připravenost stavby 

Inženýrské sítě, které procházejí budoucím staveništěm, budou vytýčeny vlastníky 

těchto sítí. 

Objednatel stavby předá generálnímu dodavateli minimálně dva polohové a jeden 

výškový bod, které budou vytýčeny autorizovaným geodetem. 

 

3.2.2. Připravenost staveniště 

Cely areál staveniště bude oploceno neprůhlednými oplocenkami do výšky 2,0 m 

(viz část BP 5.2.5.2. Oplocení) a na každém vstupu bude na viditelném místě umístěna 

bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Dále bude provedena 

příjezdová komunikace a vymezeny skladovací plochy. 

V prostoru ZS u výdejního skladu NJ Asko budou umístěny stavební buňky sloužící 

jako kancelář THP, kancelář TDS a koordinátora BOZP, zasedací místnost pro kontrolní dny 

stavby, kancelář ostrahy, šatny a hygienické zázemí (umývárna). Dále budou v ZS umístěny 

stavební kontejnery, které budou sloužit jako sklad pro drobný materiál a nářadí. Detailněji 

objekty ZS viz část BP 5.2.4. 

Budou vybudovány rozvody elektřiny vodovodní přípojky včetně odběrný  

a měřících míst. 

Budou vytýčeny všechny podzemní a nadzemní vedení všech sítí. 

Pro potřeby uskladnění drobného nářadí a materiálu budou zřízeny mobilní 

uzamykatelné sklady (viz část BP 5.2.5.1). 
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3.3. Materiály při procesu zemních prací 

V průběhu zemních prací bude vznikat jako materiál především stavební suť.  

Tu lze rozdělit na frézovaný asfalt, rozebíranou zámkovou dlažbu, betonové obruby, 

betonové lože, lože z kameniva a podkladní vrstvy zpevněných ploch. 

Stávající vzrostlá zeleň (křoviny a drobné stromky) se vykácí a odvezou na skládku. 

Pokud se při odkrytí zjistí možnost přesazení, bude přemístěna. 

Dalším materiálem pak bude navážené kamenivo pro sjednocení pláně HTÚ. 

 

3.3.1. Asfaltový povrch 

Asfaltový povrch stávajících komunikací bude vyfrézován a odvezen na řízenou 

skládku k recyklaci. 

Tloušťka asfaltového povrchu je 120 mm (asfaltový beton ABS III 40 mm, obalované 

kamenivo OK II 80 mm). 

Celkem bude odfrézováno 358 m3 živičných vrstev na ploše 2 894 m2. 

 

Tabulka 2: Výpočet množství frézovaného asfaltu 

Označení plochy Plocha [m2] 

AP1 419,6 

AP2 1279,5 

AP3 351,6 

AP4 843,3 

Celková plocha asfaltového povrchu [m2] 2 894 

Celkový objem vyfrézovaného asfaltu [m3] 358 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

3.3.2. Zámková dlažba 

Parkovací stání pro osobní automobily je tvořeno pojížděnou zámkovou dlažbou. 

Tato bude rozebrána a odvezena k dalšímu využití. 

Zámková dlažba je tloušťky 80 mm. 

Celkem bude rozebráno 1968,1 m2 zámkové dlažby. 

 

Tabulka 3: Výpočet množství rozebírané zámkové dlažby 

Označení plochy Plocha [m2] 

ZD1 89,57 

ZD2 270,27 

ZD3 271,19 

ZD4 292,83 

ZD5 293,65 

ZD6 609,78 

ZD7 140,82 

Celková plocha rozebrané zámkové dlažby [m2] 1968,1 
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3.3.3. Lože z kameniva 

V loži z kameniva tloušťky 150 mm je uložena pojížděná zámková dlažba. Toto bude 

odtěženo a odvezeno do recyklačního centra fy. IMOS Group s.r.o. ve Zlíně-Tečovicích. 

Celkem bude odtěženo 295,22 m3 kameniva na ploše 1968,1 m2. 

 

Tabulka 4: Výpočet množství těženého kameninového lože 

Označení plochy Plocha [m2] 

LK1 89,57 

LK2 270,27 

LK3 271,19 

LK4 292,83 

LK5 293,65 

LK6 609,78 

LK7 140,82 

Celková plocha těženého kameninového lože [m2] 1968,1 

Celkový objem vytěženého kameninového lože [m3] 295,22 

 

  



50 

 

3.3.4. Betonové obruby 

Betonové obruby vymezují zelené ostrůvky u parkovacích stání. Tyto budou 

vytrhány a odvezeny do recyklačního centra fy. IMOS Group s.r.o. ve Zlíně-Tečovicích. 

Celkem bude vytrháno 468,7 metrů silničních betonových obrub. 

 

Tabulka 5: Výpočet množství vytrhávaných betonových obrub 

Označení Množství [m] 

BO1 215,0 

BO2 91,6 

BO3 83,8 

BO4 78,3 

Celková délka vytrhaných betonových obrub [m] 468,7 

 

3.3.5. Betonové lože 

Betonové lože zajišťuje stabilitu a uložení betonových obrubníků. Toto bude 

vybouráno a odvezeno do recyklačního centra fy. IMOS Group s.r.o. ve Zlíně-Tečovicích. 

Betonové lože má rozměry 1 000 x 250 – 450 x 300 mm/m'. 

 

Tabulka 6: Výpočet množství bouraného betonového lože 

Označení Množství [m] 

BL1 215,0 

BL2 91,6 

BL3 83,8 

BL4 78,3 

Celkové množství vybouraného betonového lože [m] 468,7 

Celkový objem vybouraného betonového lože [m3] 28,2 
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3.3.6. Vibrovaný štěrk a štěrkodrť 

Podkladní vrstvu zpevněných ploch (asfalt a zámková dlažba) tvoří vrstva 

vibrovaného štěrku tloušťky 150 mm a vrstva štěrkodrti o tloušťce 150 mm. 

Tyto vrstvy budou odtěženy na úroveň -0,800 m a odvezeny na řízenou skládku 

k recyklaci. 

Celkem bude odtěženo 638,6 m3 podkladních vrstev na ploše 2128,5 m2. 

Pro potřeby staveniště (zpevněné plochy, komunikace, skládky) bude na staveništi 

ponecháno 210 m3 vytěženého štěrku a štěrkodrti. 

 

Tabulka 7: Výpočet množství těženého štěrku a štěrkodrti 

Označení Množství [m] 

VŠŠ1 1267,1 

VŠŠ2 861,4 

Celková plocha vytěženého štěrku a štěrkodrti [m2] 2128,5 

Celkový objem vytěženého štěrku a štěrkodrti [m3] 638,6 

 

3.3.7. Mechanicky zpevněné kamenivo 

Mechanicky zpevněné kamenivo bude použito jako navážka v severní části staveniště 

pro vyrovnání nivelety HTÚ. Pláň HTÚ je nad stávajícím terénem, proto je třeba navážky. 

 Vrstva naváženého kameniva bude v rozmezí 120 – 270 mm a bude hutněna 

vibračním válcem. 

Celkem bude navezeno 71,7 m3 MZK na plochu 612,8 m2. 

Tabulka 8: Výpočet množství naváženého MZK 

Označení Množství [m2] 

MZK1 568,3 

MZK2 44,5 

Celková plocha naváženého MZK [m2] 612,8 

Celkový objem navezeného MZK [m3] 71,7 
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3.3.8. Kamenivo frakce 0/16 mm 

Kamenivo frakce 0/16 bude sloužit ke sjednocení pláně HTÚ. Kamenivo bude 

navezeno a rozprostřeno ve vrstvě 150 mm po celé ploše pláně HTÚ. 

Pláň HTÚ je navrhována v rozsahu objektu přístavby obchodního centra s rozšířením 

o 1 m po obvodu. 

Celkem bude navezeno 825 m3 kameniva na plochu 5 500 m2. 

 

Tabulka 9: Výpočet množství naváženého kameniva 

Označení Množství [m2] 

KM 5 500 

Celková plocha naváženého kameniva [m2] 5 500 

Celkový objem navezeného kameniva [m3] 825 

 

 

3.4. Doprava materiálu 

V průběhu zemních prací bude potřeba odvážet vytěžený materiál a dovážet 

kamenivo pro podkladní vrstvy pláně HTÚ. 

Dopravu lze rozdělit na dopravu primární (mimostaveništní) a sekundární 

(vnitrostaveništní). 

 

3.4.1. Primární doprava 

 

3.4.1.1. Odvoz křovin a drobných stromků 

Odstraněné křoviny a drobné stromky budou ze staveniště odváženy  

ve stavebním kontejneru o objemu 6 m3 na nákladním automobilu IVECO 120E22 na 

skládku Suchý Důl ve Zlíně – Mladcové vzdálené 7,5 km. Předpokládá se naplnění  

3 kontejnerů. 

 



53 

 

3.4.1.2. Odvoz vyfrézovaného asfaltu 

Vyfrézovaný asfalt bude ze staveniště odvážen na nákladních automobilech  

Tatra 815 8x8 jednostranný sklápěč o objemu korby 18 m3 a užitné hmotnosti 28 850 kg  

do recyklačního centra fy. IMOS Group s.r.o. ve Zlíně-Tečovicích vzdáleného 2,8 km. 

Objem vyfrézovaného materiálu na jeden automobil: 28,85 𝑡
13,11 𝑡⁄ = 13,11 𝑚3 

Výkon frézy: 34,2 m3/hod 

Čas nakládky: 13,11 𝑚3

34,2 𝑚3/ℎ𝑜𝑑⁄ = 23 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 

 

Tabulka 10: Výpočet doby jednoho cyklu odvozu vyfrézovaného asfaltu 

T nakládky T do rec.centra T vykládky T na staveniště T jednoho cyklu 

23 minut 7 minut 4 minuty 6 minut 40 minut 

 

Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz: 40 𝑚𝑖𝑛
23 𝑚𝑖𝑛⁄ = 1,7 → 2 𝑁𝐴 

Počet jízd nákladních automobilů celkem: 358 𝑚3

13,11 𝑚3⁄ = 27,3 → 28 𝑗í𝑧𝑑 

 

3.4.1.3. Odvoz vytěžených podkladních vrstev 

Odtěžené lože z kameniva, vibrovaný štěrk a štěrkodrt bude ze staveniště odváženo 

na nákladních automobilech Tatra 815 8x8 jednostranný sklápěč o objemu korby 18 m3  

a užitné hmotnosti 28 850 kg do recyklačního centra fy. IMOS Group s.r.o.  

ve Zlíně-Tečovicích vzdáleného 2,8 km. 

Objem materiálu na jeden automobil: 28,85 𝑡
1,8 𝑡⁄ = 16,02 × 1,05 = 16,83 𝑚3 

Výkon rýpadlo-nakladače: 40 m3/hod 

Čas nakládky: 16,83 𝑚3

40 𝑚3/ℎ𝑜𝑑⁄ = 25 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 
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Tabulka 11: Výpočet doby jednoho cyklu odvozu vytěžených podkladních vrstev 

T nakládky T do rec.centra T vykládky T na staveniště T jednoho cyklu 

25 minut 7 minut 4 minuty 6 minut 42 minut 

 

Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz: 42 𝑚𝑖𝑛
25 𝑚𝑖𝑛⁄ = 1,7 → 2 𝑁𝐴 

Počet jízd nákladních automobilů celkem: 428,55 𝑚3

16,83 𝑚3⁄ = 25,5 → 26 𝑗í𝑧𝑑 

 

3.4.1.4. Odvoz betonové lože 

Betonové lože obrubníků bude ze staveniště odváženo ve stavebním kontejneru  

o objemu 6 m3 a užitné hmotnosti 8 000 kg na nákladním automobilu IVECO 120E22  

do recyklačního centra fy. IMOS Group s.r.o. ve Zlíně-Tečovicích vzdáleného 2,8 km.  

Objem betonového lože na jeden kontejner: 8 𝑡
2,3 𝑡⁄ = 3,48 𝑚3 

Počet kontejnerů pro plynulý provoz: 2 

Počet kontejnerů celkem: 28,2 𝑚3

3,48 𝑚3⁄ = 8,2 → 9 𝑗í𝑧𝑑 

 

3.4.1.5. Dovoz mechanicky zpevněného kameniva 

Mechanicky zpevněné kamenivo sloužící k vyrovnání pláně HTÚ bude na staveniště 

dováženo ve velkoobjemových kontejnerech STAS_BV o objemu 36 m3 a užitné hmotnosti 

30 570 kg ze skládky Taš-Stappa, s.r.o ve Zlíně-Loukách vzdáleného 6 kilometrů. 

Objem MZK na jeden automobil 30,57 𝑡
1,6 𝑡⁄ = 19,1 𝑚3 

Počet jízd nákladních automobilů celkem: 71,7 𝑚3

19,1 𝑚3⁄ = 3,8 → 4 𝑗í𝑧𝑑𝑦 

Z důvodu malého počtu jízd a vysoké ceně za pronajímanou jízdní soupravu bude 

MZK dováženo jen jednou soupravou. 
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3.4.1.6. Dovoz kameniva frakce 0/16 mm 

Kamenivo frakce 0/16 sloužící pro sjednocení pláně HTÚ bude na staveniště 

dováženo ve velkoobjemových kontejnerech STAS_BV o objemu 36 m3 a užitné hmotnosti 

30 570 kg ze skládky Taš-Stappa, s.r.o ve Zlíně-Loukách vzdáleného 6 kilometrů. 

Objem kameniva na jeden automobil: 30,57 𝑡
1,6 𝑡⁄ = 19,1 𝑚3 

Výkon rýpadlo-nakladače: 35 m3/hod 

Doba zpracování kameniva z 1 automobilu: 19,1 𝑚3

35 𝑚3⁄ = 32 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡 

 

Tabulka 12: Výpočet doby jednoho cyklu dovozu kameniva frakce 0/16 mm 

T nakládky T na staveniště T zpracování T na skládku T jednoho cyklu 

10 minut 16 minut 32 minut 14 minut 62 minut 

 

Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz: 62 𝑚𝑖𝑛
32 𝑚𝑖𝑛⁄ = 1,9 → 2 𝑁𝐴 

Počet jízd nákladních automobilů celkem: 825 𝑚3

19,1 𝑚3⁄ = 43,2 → 44 𝑗í𝑧𝑑 

 

3.4.2. Sekundární doprava 

Štěrk a štěrkodrť vytěžený z podkladních vrstev komunikací, který bude sloužit  

pro potřeby staveniště (zpevněné plochy, vnitrostaveništní komunikace, skládky), bude 

nakládán na nákladní automobil Tatra 815 8x8 jednostranný sklápěč o objemu korby 18 m3 

a užitné hmotnosti 28 850 kg rýpadlo-nakladačem JCB 4 CX ECO a převezen na místo 

využití nebo na dočasnou skládku, kde bude opět rýpadlo-nakladačem JCB 4 CX ECO 

rozmístěn a rozhrnut. 

Vyfrézovaný asfalt bude přímo ze silniční frézy Wirteng W 50 sypán na nákladní 

automobil Tatra 815 8x8 jednostranný sklápěč o objemu korby 18 m3 a užitné  

hmotnosti 28 850 kg.  

Vytěžený štěrk, štěrkodrť a podkladní vrstvy komunikací, které nebudou sloužit pro 

potřeby staveniště, budou nakládány na nákladní automobil rýpadlo-nakladačem  

JCB 4 CX ECO na nákladní automobil Tatra 815 8x8 jednostranný sklápěč o objemu korby 

18 m3 a užitné hmotnosti 28 850 kg. 
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Betonové obruby a betonové lože budou nakládány na nákladní automobil  

Tatra 815 8x8 jednostranný sklápěč o objemu korby 18 m3 a užitné hmotnosti 28 850 kg. 

Navážené mechanicky zpevněné kamenivo a kamenivo frakce 0/16 mm bude po 

vysypání z velkoobjemových kontejnerů STAS_BV rozmístěna a rozhrnována  

rýpadlo-nakladačem JCB 4 CX ECO, případně smykem řízeným kolovým nakladačem 

Caterpillar 236D. 

 

 

3.5. Skladování materiálu 

Štěrk a štěrkodrť, který bude využit pro potřeby stavby, bude dočasně uložen na 

otevřené skládce. Výška skládky může být maximálně 2 metry. 

Drobné nářadí a materiál pro práci bude skladován v uzamykatelných skladech. 

 

 

3.6. Pracovní podmínky 

 

3.6.1. Obecné pracovní podmínky 

Přístup na pozemky je z místní komunikace, která navazuje na silnici I/46 (ulice třída 

3. května). Vjezd na staveniště je v místě původního parkoviště a navazuje na místní 

komunikaci. 

Prostor staveniště a ZS je oplocen tak, aby nedošlo ke vniknutí nepovolaných osob. 

U vstupu a vjezdu na staveniště je přítomna ostraha stavby, které kontroluje 

oprávněnost vstupu a vjezdu. 

Při výjezdu strojů a nákladních vozidel ze staveniště je potřeba je očistit tak,  

aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. V případě znečištění komunikací bude 

toto neprodleně odstraněno za využití čistícího stroje či vysokotlaké vodní myčky. 

V prostoru ZS budou umístěny stavební buňky sloužící jako kancelář THP, kancelář 

TDS a koordinátora BOZP, zasedací místnost pro kontrolní dny stavby, kancelář ostrahy, 

šatny a hygienické zázemí (umývárna). Všechny buňky jsou napojeny na rozvod elektrické 
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energie a případně vodovod a splaškovou kanalizaci. Dále se v prostoru ZS nachází mobilní 

uzamykatelné sklady, které slouží pro uschování drobného materiálu a nářadí. 

 

3.6.2. Pracovní podmínky procesu 

Proces zemních prací bude zahájen po vytýčení staveniště, které zajistí stavebník  

za pomoci geodeta. 

Vjezd na staveniště je v místě původního parkoviště a navazuje na místní 

komunikaci. Vnitrostaveništní komunikace budou budovány dle potřeb a postupu prací. 

V okolí staveniště se nacházejí základní sítě technické infrastruktury.  

Jde o vodovodní řád, kanalizaci splaškovou, kanalizaci dešťovou, rozvody NN, rozvody VO, 

rozvody STL plynovodu, rozvody požárního vodovodu, trakční kabely dopravního podniku 

a sdělovací rozvody. Tyto inženýrské sítě jsou vytýčeny jejich majiteli. 

Budou vybudovány rozvody elektřiny a vodovodní přípojky včetně odběrný  

a měřících míst. 

Instruktáž pracovníků z hlediska BOZP, PO a technologického postupu provede 

dodavatel před započetím práce. 

 

3.6.3. Klimatické podmínky 

Práce by se neměly provádět v mrazech, zejména pak navážené kamenivo je třeba 

ukládat nezmrznuté. 

Nedoporučuje se provádět práce za trvalého deště, kdy dochází k podmáčení podloží 

a promáčení zeminy.  

Předpokládá se provádění prací v denních hodinách, není proto nutné řešit umělé 

osvětlení. 
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3.7. Personální složení 

Stroje mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro tuto činnost odbornou 

kvalifikaci a jsou řádně proškoleni. Oprávnění na obsluhu stavebních strojů mají držitelé 

průkazu strojníka dle vyhlášky č. 77/1965 Sb. 

Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami BOZP, Plánem BOZP a PO, 

technologických postupem a harmonogramem prací. 

 

 

3.7.1. Pracovní četa pro odstranění křovin a drobných stromků 

Pracovní četa bude mít za úkol odstranit křoviny a pokácet drobné stromky,  

které se nacházejí na zelených ostrůvcích v prostoru stávajícího parkoviště  

či zařízení staveniště. 

 

Tabulka 13: Složení pracovní čety pro odstranění křovin a drobných stromků 

Pracovník Počet Kvalifikace, odbornost Pracovní činnost 

Dělník 

(vedoucí čety) 
1 

Průkaz na práci 

s křovinořezem  

a motorovou pilou 

Odstranění křovin, 

pokácení stromků 

Řidič nákladního 

automobilu Iveco 
1 ŘP sk.C, profesní průkaz 

Odvoz naložených 

křovin na skládku 

Pomocný dělník 2 

 Nakládání 

odstraněných křovin 

a stromků do 

kontejneru 
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3.7.2. Pracovní četa pro frézování asfaltového povrchu 

Pracovní četa má za úkol provést vyfrézování asfaltového povrchu ze stávajících 

komunikací. 

 

Tabulka 14: Složení pracovní čety pro frézování asfaltového povrchu 

Pracovník Počet Kvalifikace, odbornost Pracovní činnost 

Obsluha silniční frézy 

(vedoucí čety) 
1 Průkaz strojníka 

Obsluha silniční 

frézy Wirteng W 50 

Řidič nákladního 

automobilu Tatra 
2 ŘP sk.C, profesní průkaz 

Odvoz 

vyfrézovaného 

asfaltu na skládku 

Pomocný dělník 1 

 Čištění stavebních 

strojů a nákladních 

automobilů 

 

 

3.7.3. Pracovní četa pro rozebrání zámkové dlažby, vybourání 

obrub a betonového lože 

Pracovní četa má za úkol rozebrání zámkové dlažby, která tvoří stávající parkovací 

místa. Dále je úkolem pracovní čety vytrhání betonových obrub a vybourání betonové lože 

těchto obrub. 

K bourání betonových loží může být využito hydraulické kladivo připojitelné 

k rýpadlo-nakladači JCB 4 CX ECO, případně pneumatické bourací kladivo ASIST 1600W. 
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Tabulka 15: Složení pracovní čety pro rozebrání zámkové dlažby, vybourání obrub a betonového lože 

Pracovník Počet Kvalifikace, odbornost Pracovní činnost 

Obsluha rýpadlo-nakladače 

(vedoucí čety) 
1 

ŘP sk. C nebo T,  

průkaz strojníka 
Vybourání bet. lože 

Řidič nákladního 

automobilu Iveco 
2 ŘP sk.C, profesní průkaz 

Odvoz betonových 

obrub a lože  

Pomocný dělník 3 

 Demontáž zámkové 

dlažby, betonových 

obrub a lože. 

 

3.7.4. Pracovní četa pro těžbu podkladních vrstev 

Pracovní četa má za úkol provést odtěžení podkladních vrstev (lože z kameniva, 

vibrovaného štěrku a štěrkodrti. 

 

Tabulka 16: Složení pracovní čety pro těžbu podkladních vrstev 

Pracovník Počet Kvalifikace, odbornost Pracovní činnost 

Obsluha rýpadlo-nakladače 

(vedoucí čety) 
1 

ŘP sk. C nebo T,  

průkaz strojníka 

Vybourání 

podkladních vrstev 

Řidič nákladního 

automobilu Tatra 
2 ŘP sk.C, profesní průkaz 

Odvoz naloženého 

materiálu  

Pomocný dělník 1 

 Čištění stavebních 

strojů a nákladních 

automobilů 
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3.7.5. Pracovní četa pro dovoz a zpracování kameniva 

Pracovní četa má za úkol dovézt a zpracovat (rozmístit, rozhrnout a zhutnit) 

kamenivo sloužící pro vyrovnání pláně HTÚ.  

 

Tabulka 17: Složení pracovní čety pro dovoz a zpracování kameniva 

Pracovník Počet Kvalifikace, odbornost Pracovní činnost 

Řidič nákladního 

automobilu IVECO 
2 ŘP sk.C, profesní průkaz 

Dovoz kameniva na 

staveniště 

Obsluha rýpadlo-nakladače 

(vedoucí čety) 
1 

ŘP sk. C nebo T,  

průkaz strojníka 

Rozmístění a 

rozhrnutí kameniva 

Obsluha smykem řízeného 

nakladače 
1 

ŘP sk. C nebo T,  

průkaz strojníka 

Rozmístění a 

rozhrnutí kameniva 

Obsluha hutnícího válce 1 
ŘP sk. C nebo T,  

průkaz strojníka 
Zhutnění kameniva 

Pomocný dělník 2 

 Čištění stavebních 

strojů a nákladních 

automobilů 
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3.8. Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 

Návrh strojní sestavy je samostatnou částí bakalářské práce (viz kapitola 9. Návrh 

strojní sestavy), kde jsou jednotlivé stroje popsány podrobněji vč. technických parametrů. 

Proces zemní práce nevyžaduje speciální nářadí a pomůcky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je samostatnou částí bakalářské práce (viz 

kapitola 8. Plán BOZP), kde jsou podrobněji rozebrány rizika a jejich eliminace. 

 

3.8.1. Stroje 

Tabulka 18: Stroje pro zemní práce 

Druh stroje Označení Základní technické parametry 

Silniční fréza Wirteng W 50 

Šířka frézování: 500 mm 

Hloubka frézování: 160 mm 

Provozní hmotnost: 6 750 kg 

Rýpadlo-nakladač JCB 4 CX ECO 

Vodorovný dosah: 6 540 mm 

Hloubkový dosah: 5 530 mm 

Objem lopaty rypadla: 0,29 m3 

Objem lopaty nakladače: 1,3 m3 

Provozní hmotnost: 8500 kg 

Nakladač Caterpillar 236D 
Objem lopaty: 0,38 m3 

Provozní hmotnost: 2 975 kg 

Hutnící válec HAMM 3414HT 

Frekvence vibrací: 30/40 Hz 

Odstředivá síla: 256/215 kN 

Šířka bubnu: 2 140 mm 

Provozní hmotnost: 14 240 kg 

Nákladní automobil Tatra 815 8x8 

Objem korby: 18 m3 

Pohotovostní hmotnost: 11 300 kg 

Užitná hmotnost: 28 850 kg 
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Maximální rychlost: 85 km/hod 

Nákladní automobil se 

stavebním kontejnerem 
Iveco 120E22 

Pohotovostní hmotnost: 4 240 kg 

Užitná hmotnost: 7 750 kg 

Objem kontejneru: 6 m3 

Nosnost kontejneru: 8 000 kg 

Maximální rychlost: 85 km/hod 

Pneumatické kladivo ASIST 1600W 
Frekvence příklepů:1 400 úderů/min 

Hmotnost: 14,2 kg 

Kompresor CPS 2.5 

Průtok vzduchu: 2,5 m3/min 

Pracovní tlak: 700 kPa (7 bar) 

Provozní hmotnost: 730 kg 

Motorová pila Husqvarna 435 Hmotnost: 4,2 kg 

Křovinořez Husqvarna 525RX Hmotnost: 5,1 kg 

Vysokotlaká myčka Makita HW 151 
Maximální průtok: 500 l/hod 

Hmotnost: 28,4 kg 

Nivelační přístroj s 

příslušenstvím 
Hitli POL 15 

Zvětšení dalekohledu: 28x 

Nejkratší měřitelná vzdálenost: 65 cm 
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3.8.2. Nářadí 

Tabulka 19: Nářadí pro zemní práce 

Druh nářadí Počet Použití 

Lopata 2 Rozhrnutí a přesun materiálu 

Rýč 1 Vykopání křovin 

Krumpáč 2 Vykopání křovin 

Stavební kolečko 1 Přesun drobného materiálu 

 

3.8.3. Pomůcky BOZP 

Tabulka 20: Pomůcky BOZP pro zemní práce 

Druh pomůcky Účel 

Pracovní obuv Ochrana nohy při pádu břemene či zapíchnutí předmětu 

Pracovní ochranné rukavice Ochrana ruky před poškrábání, odřením 

Pracovní oděv Ochrana těla před odřením, klimatickými vlivy 

Reflexní vesta Zviditelnění pracovníka 

Ochranná přilba Ochrana hlavy při pádu břemene 

Chránič sluchu se štítem a 

plexisklem 

Ochrana sluchu před hlukem, ochrana očí před vniknutím 

cizího předmětu. 
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3.9. Pracovní postup 

 

3.9.1. Odstranění křovin a vykácení stromků 

Odstranění nízkých křovin provede pověřená pracovní četa na všech dotčených 

zelených ostrůvcích křovinořezem. Stejná pracovní četa následně provede vykácení 

drobných stromků za využití motorové pily. 

Takto vzniklý odpad bude naložen do stavebního kontejneru a odvezen na nákladním 

automobilu IVECO 120E22 na skládku Suchý Důl ve Zlíně – Mladcové. 

K dispozici bude jeden stavební kontejner, který bude dle potřeb odvážen. 

 

3.9.2. Frézování asfaltového povrchu 

Frézování asfaltového povrchu provede pověřená stavební četa silniční frézou 

Wirteng W 50. Fréza bude zabírat celou mocnost asfaltového povrchu, tj. 120 mm. 

Vyfrézovaný materiál bude pásovým ramenem silniční frézy přímo sypán  

do nákladního automobilu Tatra 815 8x8 jednostranný sklápěč, který jej bude odvážet  

do recyklačního centra fy. IMOS Group s.r.o. ve Zlíně-Tečovicích. 

K dispozici budou na stavbě přítomny dva nákladní automobily daného typu pro 

plynulý provoz prací. 

 

3.9.3. Rozebrání zámkové dlažby, vytrhání betonových obrub a 

vybourání betonového lože 

Rozebrání zámkové dlažby stávajících parkovacích míst provede pověřená stavební 

četa ručně, případně využije drobného ručního nářadí (lopata, krumpáč). Stejná pracovní 

četa následně proveden vytrhání betonových obrub a vybourání betonového lože, do kterého 

jsou obruby uloženy. K bourání betonového lože se využije bourací kladivo připojitelné 

k rýpadlo-nakladači JCB 4 CX ECO, případně pneumatické bourací kladivo se špičatým 

sekáčkem. 

Vzniklá betonová suť o maximálním rozměru 300 mm bude postupně dle potřeby 

nakládána do stavebního kontejneru a odvážena na nákladním automobilu IVECO 120E22 

do recyklačního centra fy. IMOS Group s.r.o. ve Zlíně-Tečovicích. 
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K nakládce se využije rýpadlo-nakladač JCB 4 CX ECO, případně smykem řízený 

kolový nakladač Caterpillar 236D. 

K dispozici budou na stavbě přítomny dva stavební kontejnery daného typu pro 

plynulý provoz prací. 

 

3.9.4. Těžení podkladních vrstev 

Odtěžení ložné vrstvy zámkové dlažby (kamenivo tloušťky 150 mm) a podkladních 

vrstev všech zpevněných ploch (vibrovaný štěrk tloušťky 150 mm a vrstva štěrkodrti  

o tloušťce 150 mm) provede pověřená stavební četa rýpadlo-nakladačem JCB 4 CX ECO. 

Vzniklý těžený materiál bude nakládán na nákladní automobil Tatra 815 8x8 

jednostranný sklápěč, který jej bude odvážet do recyklačního centra fy. IMOS Group s.r.o. 

ve Zlíně-Tečovicích. 

Část štěrku a štěrkodrti bude na staveništi ponecháno a následně využito při budování 

zpevněných ploch, komunikací a skládek. 

K dispozici budou na stavbě přítomny dva nákladní automobily daného typu pro 

plynulý provoz prací. 

 

3.9.5. Navážka a hutnění MZK 

Navážku a následné hutnění mechanicky zpevněného kameniva provede pověřená 

stavební četa. MZK bude dováženo ve velkoobjemových kontejnerech STAS_BV  

ze skládky ze skládky Taš-Stappa, s.r.o ve Zlíně-Loukách.  

Rozmístění a rozhrnutí MZK bude provedeno rýpadlo-nakladačem JCB 4 CX ECO, 

případně smykem řízeným kolovým nakladačem Caterpillar 236D. 

Hutnění MZK bude provedeno oscilačním hutnícím válcem HAMM HD+ 110 VO, 

přičemž válec vykoná vždy tři pojezdy po kamenivu. V průběhu hutnění se budou provádět 

rázové zatěžovací zkoušky. Z porovnání výsledků zkoušek s projektovou dokumentací  

se případně upraví počet pojezdů hutnícího válce. 

Z důvodu malého počtu jízd a vysoké ceně za pronajímanou jízdní soupravu bude 

MZK dováženo jen jednou soupravou. 
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3.9.6. Navážka a hutnění kameniva frakce 0/16 mm 

Navážku a následné hutnění kameniva frakce 0/16 mm provede pověřená stavební 

četa. Kamenivo bude dováženo ve velkoobjemových kontejnerech STAS_BV ze skládky  

ze skládky Taš-Stappa, s.r.o ve Zlíně-Loukách.  

Navážka kameniva se provede po celé ploše pláně HTÚ ve vrstvě 150 mm, která 

bude následně hutněna. 

Hutnění kameniva frakce 0/16 mm bude provedeno oscilačním hutnícím válcem 

HAMM HD+ 110 VO, přičemž válec vykoná vždy tři pojezdy po kamenivu. V průběhu 

hutnění se budou provádět rázové zatěžovací zkoušky. Z porovnání výsledků zkoušek 

s projektovou dokumentací se případně upraví počet pojezdů hutnícího válce. 

K dispozici budou na stavbě přítomny dva nákladní automobily daného typu  

pro plynulý provoz prací. 
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3.10. Jakost a kontrola kvality 

Podrobný popis jednotlivých kontrol, jejich obsah a provádění je samostatnou částí 

bakalářské práce (viz kapitola 7. Kontrolní a zkušební plán). 

 

3.10.1. Vstupní kontrola 

Tabulka 21: Vstupní kontrola jakosti a kvality - zemní práce 

Předmět kontroly Obsah kontroly 

Kontrola podkladů 
Kontrola projektové dokumentace a technologického 

předpisu, kontrola platnosti stavebního povolení 

Kontrola připravenosti 

staveniště 

Kontrola zařízení staveniště, kontrola přístupových a 

skladovacích plochy, kontrola vytýčení geodetických 

bodů a inženýrských sítí 

Kontrola strojů Kontrola funkčnosti strojů, kontrola strojních průkazů 
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3.10.2. Mezioperační kontrola 

Tabulka 22: Mezioperační kontrola jakosti a kvality - zemní práce 

Předmět kontroly Obsah kontroly 

Kontrola odstranění křovin a 

stromků 

Kontrola odstranění křovin a vykácení stromků, kontrola 

možnosti přesazení stromů 

Kontrola frézování 

asfaltového povrchu 
Kontrola způsobu a hloubky frézování 

Kontrola rozebírání 

zámkové dlažby 

Kontrola způsobu rozebírání zámkové dlažby, její 

ukládání na palety pro převoz k dalšímu využití 

Kontrola vytrhání 

betonových obrub a 

betonového lože 

Kontrola způsobu vytrhávání betonových obrub a bourání 

betonového lože 

Kontrola odtěžování 

podkladních vrstev 

Kontrola způsobu a hloubky odtěžování štěrkového 

podkladního lože, kontrola způsobu a podmínek 

skladování 

Kontrola navážky MZK Kontrola druhu MZK, způsobu ukládání a hutnění 

Kontrola navážky kameniva 

frakce 0/16 mm 

Kontrola druhu kameniva, způsobu ukládání a hutnění, 

kontrola rozměrů a rovinnosti pláně HTÚ 

 

 

3.10.3. Výstupní kontrola 

Tabulka 23: Výstupní kontrola jakosti a kvality - zemní práce 

Předmět kontroly Obsah kontroly 

Kontrola geometrie Kontrola rozměrů, polohy a rovinnosti pláně HTÚ 

Kontrola zhutnění pláně 
Kontrola požadovaného zhutnění pláně HTÚ dle 

projektové dokumentace 
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3.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je samostatnou částí bakalářské práce  

(viz kapitola 8. Plán BOZP), kde jsou podrobněji rozebrány rizika a jejich eliminace. 

Všechny práce smějí vykonávat pouze osoby proškolené nebo vyučené, jejichž 

odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň 

zaškolen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. 

Níže jsou uvedeny základní závazné dokumenty pro zajištění BOZP při provádění 

zemních prací. 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

Příloha 1 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště – odst. (1) až (8) 

II. Zařízení pro rozvod energie – odst. (1), (2) 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – odst. (1) až (8) 

 

Příloha 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů – odst. (1) až (3), (6) 

II. Stroje pro zemní práce – odst. (1) až (7), (10) až (13) 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce – odst. 

(1) až (5) 

XV. Přeprava strojů – odst. (1) až (10) 
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Příloha 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem – odst. (6), (7), (16) 

II. Příprava před zahájením zemních prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 

III. Zajištění výkopových prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 

IV. Provádění výkopových prací – odst. (1) až (13) 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou – odst. (1), (2) 

XII. Bourací práce – odst. (6), (7), (9), (10) 

 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění  

pozdějších předpisů 

Příloha 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a 

používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – odst. (1) až (5) 

XI. Školení zaměstnanců 

 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

 



72 

 

3.12. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

V průběhu výstavby a během následného provozu nebude negativně ovlivněno 

životní prostředí – musí být zamezeno vznikání nadměrné prašnosti a hluku. 

Ve skladech budou umístěny minimálně dva pytle se sorbentem (např. Vapex nebo 

Nowap) pro případ úniku provozních kapalin ze strojů. 

Pracovníci stavby budou seznámeny s předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí.  

Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákona č.185/2001 Sb. a zákona č. 381/2001 

Sb. odpady, které uvádí Tabulka 24: Zatřídění odpadů – zemní práce. 

 

Tabulka 24: Zatřídění odpadů - zemní práce 

Kód odpadu Název odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Způsob 

likvidace 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem  

17 03 01 (živičný kryt vozovek a zpevněných 

ploch) 

O 

Recyklace 

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina   

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené  

pod číslem 17 05 03 

O 
Recyklace 

17 05 06 
Zemina a kamení neuvedené  

pod číslem 17 05 05 

O 
Recyklace 

20 02 
Odpady ze zahrad a parků (včetně 

hřbitovního odpadu) 

 
 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Skládka 
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20 03 Ostatní komunální odpady   

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O Skládka 

 

 

V prostoru staveniště je možno předpokládat ve dnech s maximálním využitím 

zemních strojů včetně dopravy výskyt hladin hluku, které uvádí  

Tabulka 25: Hladiny hluku – zemní práce. 

 

Tabulka 25: Hladiny hluku - zemní práce 

Zdroj hluku Hladina hluku La [dB] 

Nákladní automobil 80 – 90 

Vibrační válec 85 – 95 

Rýpadlo-nakladač 95 – 90 

Sbíječka (+ kompresor) 90 – 100 

Silniční fréza 90 – 100 

Rozbrušovačka 90 – 105 

 

 

Legislativu v oblasti ochrany životního prostředí řeší především tyto zákony a nařízení: 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky  

z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění  

pozdějších předpisů 

Vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů. 
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4.1. Obecné informace 

 

4.1.1. Obecné informace o stavbě  

Stavba:   Centro Zlín – Fáze IV.  

Místo stavby:  Zlín-Malenovice, areál obchodního centra Centro Zlín, 

parcelní číslo st. 2320/6 k. ú. Malenovice u Zlína 

Investor:   Discovery Group, a.s. 

    Vězeňská 5 

    110 00 Praha 1 

Objednatel stavby:  GEOPRO, s.r.o. 

    Vězeňská 5 

    110 00 Praha 1 

Technický dozor stavebníka: KD Beta, a.s. 

    Hanusova 31 

    140 00 Praha 4 

Projektant:   S-Projekt plus, a.s. 

    Tř. T. Bati 508 

    762 73 Zlín 

Generální dodavatel:  IMOS Brno a.s. 

    Závod Ostrava 

    Tolstého 4 

    702 00 Ostrava 

Koordinátor BOZP:  GRIMO BOZP s.r.o. 

    Oldřichovice 738 

    739 61 Třinec 
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Technologický předpis pro provedení zemních prací je zpracováván na přístavbu 

obchodního centra Centro Zlín, označovaného jako Fáze IV. 

Jedná se o jednopodlažní stavbu ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku o maximálních 

půdorysných rozměrech 61,4 x 78,9 m2. 

V přístavbě se budou nacházet 3 nájemní jednotky o různé výměře sloužící  

pro maloobchodní prodej spotřebního zboží a elektrorozvodna. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým prefabrikovaným skeletovým 

systémem halového typu. Založení objektu bude provedeno na pilotách typu Franki. 

Obvodový plášť je tvořen sendvičovou konstrukcí. Střešní plášť tvoří trapézové plechy, 

minerální vlna a hydroizolační vrstva z PVC fólie. 

Stavba je realizována na pozemku, který v současné době slouží jako parkoviště  

pro zákazníky stávajícího OC. 

 

4.1.2. Obecné informace o stavebním procesu 

Cílem tohoto technologického předpisu je popsání provádění pilotáže metodou 

Franki na výše uvedenou stavbu. 

Technologie pilotáže Franki je volena především z toho důvodu, že dokáže řešit 

variabilitu inženýrsko-geologické situace bez podrobného IGP, zakončuje piloty (ražení)  

v poloze, která vykazuje přibližně stejné hodnoty dynamického odporu paty piloty. 

Předrážené piloty Franki jsou piloty na místě betonované (tzv. driven cast in place 

pile) a jsou představitelem pilot typu displacement. To znamená, že při budování pilot Franki 

v základové půdě se netěží žádná zemina. 

Piloty Franki budou provedeny ve dvou průměrech a to 520 a 610 mm s proměnlivou 

hloubkou (6,5 – 12,5 m) dle intenzity zatížení. Nadpilotové kruhové hlavice s kotevními 

kalichy jsou standardní stavební konstrukcí. 

Železobetonové piloty Franki mají beton třídy C25/30-XA2 s vodním součinitelem 

0.27, betonářská výztuž pilot 10 505 (R). Beton hlavic je třídy C25/30-XA2 s vodním 

součinitelem do 0.5, betonářská výztuž 10 505 (R). 

Celkem bude provedeno 63 pilot. 
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4.2. Připravenost stavby a staveniště 

Kontrola připravenosti stavby či staveniště bude vždy probíhat za účasti hlavního 

stavbyvedoucího generálního dodavatele stavby a odpovědného zástupce dodavatelské 

firmy pilotovacích prací. 

Z předání staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku a těž sepsán protokol 

„Zápis o předání a převzetí staveniště“. 

 

4.2.1. Připravenost stavby 

Budou provedeny veškeré zemní práce v rámci SO41 Příprava území a HTÚ,  

tzn., že budou odstraněny zelené ostrůvky, vytrhány betonové obrubníky, vyfrézován 

asfaltový koberec a vytěžena podkladní štěrková vrstva. Bude navezeno a zhutněno 

kamenivo frakce 0/16 mm na úroveň pracovní pláně. 

Bude vytýčeno staveniště odborným geodetem (dva směrové a jeden výškový bod). 

 

4.2.2. Připravenost staveniště 

Cely areál staveniště bude oploceno neprůhlednými oplocenkami do výšky 2,0 m 

(viz část BP 5.2.5.2. Oplocení) a na každém vstupu bude na viditelném místě umístěna 

bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Dále bude provedena 

příjezdová komunikace a vymezeny skladovací plochy. 

V prostoru ZS u výdejního skladu NJ Asko budou umístěny stavební buňky sloužící 

jako kancelář THP, kancelář TDS a koordinátora BOZP, zasedací místnost pro kontrolní dny 

stavby, kancelář ostrahy, šatny a hygienické zázemí (umývárna). Dále budou v ZS umístěny 

stavební kontejnery, které budou sloužit jako sklad pro drobný materiál a nářadí. Detailněji 

objekty ZS viz část BP 5.2.4. 

Budou vybudovány rozvody elektřiny vodovodní přípojky včetně odběrný  

a měřících míst. 

Budou vytýčeny podzemní a nadzemní vedení všech sítí. 

Pro potřeby uskladnění drobného nářadí a materiálu budou zřízeny mobilní 

uzamykatelné sklady (viz část BP 5.2.5.1). 
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4.3. Materiály při procesu provádění pilot 

Provádění pilot Franki je z hlediska materiálů jednoduché. Při provádění nevzniká 

těžená zemina (ta je rozrážena do okolí), pro provedení pilot je tedy třeba jen betonové směsi 

a betonářské výztuže z oceli. 

Železobetonové piloty Franki mají beton třídy C25/30-XA2 s vodním součinitelem 

0.27, betonářská výztuž pilot 10 505 (R).  

Beton hlavic je třídy C25/30-XA2 s vodním součinitelem do 0.5,  

betonářská výztuž 10 505 (R). 

 

4.3.1. Výpočet množství betonu pro provedení dříků pilot 

Tabulka 26: Výpočet množství betonu pro provedení dříků pilot 

Označení 

piloty 

Počet 

kusů 

Průměr 

piloty [mm] 

Délka 

piloty [m] 

Spotřeba betonu na 

jednu pilotu [m3] 

Celková spotřeba 

betonu [m3] 

P1 23 520 10,00 2,12 48,76 

P2 29 520 9,00 1,91 55,39 

P3 3 520 12,50 2,65 7,95 

P4 4 520 6,50 1,38 5,52 

P5 2 610 12,50 3,65 7,30 

∑ 61 ks  579,5 m  124,92 m3 

Celková spotřeba betonu na betonáž dříků pilot včetně ztratného 10%: 

124,92 × 1,10 = 137,40 𝑚3 
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4.3.2. Výpočet množství betonu pro provedení hlavic pilot 

Tabulka 27: Výpočet množství betonu pro provedení hlavic pilot 

Označení hlavice Počet kusů 
Spotřeba betonu na 

jednu hlavici [m3] 

Celková spotřeba 

betonu [m3] 

H1, K1 47 1,041 48,92 

H2, K2 3 1,689 5,07 

H3, K3 3 1,464 4,39 

H4, K4 2 1,975 3,95 

H5, K1 2 4,86 9,72 

∑ 57 ks  72,10 m3 

Celková spotřeba betonu na betonáž hlavic pilot včetně ztratného 10%: 

72,10 × 1,10 = 79,30 𝑚3 

 

4.3.3. Výpočet hmotnosti výztuže pro provedení dříků pilot 

Tabulka 28: Výpočet hmotnosti výztuže pro provedení dříků pilot 

Typ výztuže Počet kusů 
Hmotnost výztuže na 

jeden kus [kg] 

Celková hmotnost 

[kg] 

Armokoš „A“ 12 64,7 777,2 

Armokoš „B“ 11 89,4 983,9 

Armokoš „C“ 29 114,1 3 309,2 

Armokoš „D“ 5 114,1 570,6 

Armokoš „E“ 4 52,5 209,8 

∑ 61 ks  5 851 kg 

Celková hmotnost výztuže pro dříky pilot je 5 851 kg. 
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4.3.4. Výpočet hmotnosti výztuže pro provedení hlavic pilot 

Tabulka 29: Výpočet hmotnosti výztuže pro provedení hlavic pilot 

Typ výztuže Počet kusů 
Hmotnost výztuže na 

jeden kus [kg] 

Celková hmotnost 

[kg] 

H1,K1 47 97,2 4 567 

H2,K2 3 113,9 341,7 

H3,K3 3 109,3 328,0 

H4,K4 2 141,4 282,8 

H5,K1 2 237,8 475,6 

∑ 57 ks  5 995 kg 

Celková hmotnost výztuže pro hlavic pilot je 5 995 kg. 

 

4.3.5. Výpočet množství pažení\bednění 

Tabulka 30: Výpočet množství bednění\pažení pro provedení hlavic pilot 

Typ hlavice Počet kusů Délka bednění [bm] Celková délka [bm] 

H1,K1 47 4,11 193,17 

H2,K2 3 4,89 14,67 

H3,K3 3 4,59 13,77 

H4,K4 2 5,41 10,82 

H5,K1 2 7,61 15,22 

∑ 57 ks  247,65 bm 

Celkové množství pažení\bednění pro provedení hlavic pilot včetně ztratného 15%: 

247,65 × 1,15 = 284,8 𝑏𝑚 

Běžné metry pažení\bednění tvoří KARI sítě ⌀ 6 – 100 / 100 mm a výšky 1 500 mm 

s vloženou asfaltovou lepenkou A-330. 

Asfaltová lepenka A-330 – celkem 30 baleních po 10 bm. 

 



82 

 

4.3.6. Doplňkové materiály 

Pro provedení výztuže pilot a hlavic pilot bude použit rádlovací drát 1,6 mm, vázací 

drát a distanční podložky (80 mm a 100 mm). 

Bednění hlavic pilot bude opatřeno odbedňovacím přípravkem Sika Separol  

AR-2 ECO. 

 

 

4.4. Doprava materiálu 

V průběhu provádění pilot bude dovážena betonová směs a výztuž v podobě 

armokošů. 

Dopravu lze rozdělit na dopravu primární (mimostaveništní) a sekundární 

(vnitrostaveništní). 

 

4.4.1. Primární doprava 

4.4.1.1. Doprava betonové směsi 

Betonová směs bude na stavbu dovážena autodomíchavačem Scania s nástavbou 

Stetter o objemu bubnu 9 m3, případně 7 m3. 

Beton bude dovážen z betonárny ZAPA Beton a.s. Zlín vzdálené 3,3 kilometrů, která 

poskytne i navržené autodomíchavače. 

Betonová směs bude dovážena průběžně dle potřeby, betonárna disponuje 

dostatečným počtem autodomíchávačů pro plynulý provoz betonáže. 

Počet jízd pro provedení dříků pilot: 137,40 𝑚3

9 𝑚3⁄ = 15,3 → 16 𝑗í𝑧𝑑 

Počet jízd pro provedení hlavic pilot: 79,3 𝑚3

9 𝑚3⁄ = 8,8 → 9 𝑗í𝑧𝑑 

 

4.4.1.2. Doprava betonářské výztuže 

Betonářská výztuž v podobě armokošů bude na stavbu dovážena na návěsu  

Krone 13,6 m s bočnicemi taženém nákladním automobilem Iveco EuroCargo 180E28 
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z výrobny a ohýbárny  armatury, která je v sídle subdodavatele Pozemní stavitelství Zlín, 

a.s., ve Zlíně-Prštném vzdáleném 6,4 kilometrů. 

KARI sítě na pažení\bednění budou na stavbu dováženy na nákladním automobilu 

Tatra 6x6 valník s hydraulickou rukou. 

Výztuž bude na stavbu dovážena dle potřeby, v den zabudování výztuže. 

 

4.4.1.3. Doprava přidruženého materiálu 

Doprava přidruženého materiálu (distanční podložky, asfaltová lepenka, rádlovací 

drát) bude na stavbu zajištěna nákladní automobilem Furgon Iveco Daily 35C21V. 

 

4.4.2. Sekundární doprava 

Betonová směs bude při betonáži pilot čerpána autočerpadlem SCHWING S 24X  

na podvozku Tatra. 

Betonářská výztuž v podobě armokošů bude na stavbě přesouvána na lanových 

závěsech upevněných na rýpadlo-nakladači JCB 4 CX ECO. Ukládání výztuže do vrtu piloty 

bude lanem upevněným na vrtné soupravě FRANKI RA-336. 

Část pažení\bednění bude přesouvána ručně. 

 

 

4.5. Skladování materiálu 

Betonářská výztuž v podobě armokošů a KARI sítě budou v případě potřeby 

skladovány na skládkách pro tytu účely zřízených (viz příloha B4.1 Zařízení staveniště).  

Přidružený materiál (distanční podložky, lepenka, rádlovací drát) bude skladován 

v uzamykatelném kontejneru, který bude součástí zařízení staveniště. 
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4.6. Pracovní podmínky 

 

4.6.1. Obecné pracovní podmínky 

Přístup na pozemky je z místní komunikace, která navazuje na silnici I/46 (ulice třída 

3. května). Vjezd na staveniště je v místě původního parkoviště a navazuje na místní 

komunikaci. 

Prostor staveniště a ZS je oplocen tak, aby nedošlo ke vniknutí nepovolaných osob. 

U vstupu a vjezdu na staveniště je přítomna ostraha stavby, které kontroluje 

oprávněnost vstupu a vjezdu. 

Při výjezdu strojů a nákladních vozidel ze staveniště je potřeba je očistit tak,  

aby nedocházelo ke znečištění veřejných komunikací. V případě znečištění komunikací bude 

toto neprodleně odstraněno za využití čistícího stroje či vysokotlaké vodní myčky. 

V prostoru ZS budou umístěny stavební buňky sloužící jako kancelář THP, kancelář 

TDS a koordinátora BOZP, zasedací místnost pro kontrolní dny stavby, kancelář ostrahy, 

šatny a hygienické zázemí (umývárna). Všechny buňky jsou napojeny na rozvod elektrické 

energie a případně vodovod a splaškovou kanalizaci. Dále se v prostoru ZS nachází mobilní 

uzamykatelné sklady, které slouží pro uschování drobného materiálu a nářadí. 

 

4.6.2. Pracovní podmínky procesu 

Vytýčení jednotlivých pilot je v režii dodavatelské firmy vrtných prací. Je však nutné 

zajistit koordinaci mezi geodetem, který prováděl základní vytýčení staveniště a geodetem 

provádějícím vytýčení pilot. 

Vjezd na staveniště je v místě původního parkoviště a navazuje na místní 

komunikaci. Vnitrostaveništní komunikace budou budovány dle potřeb a postupu prací. 

V okolí staveniště se nacházejí základní sítě technické infrastruktury.  

Jde o vodovodní řád, kanalizaci splaškovou, kanalizaci dešťovou, rozvody NN, rozvody VO, 

rozvody STL plynovodu, rozvody požárního vodovodu, trakční kabely dopravního podniku, 

sdělovací rozvody. Tyto inženýrské sítě jsou vytýčeny jejich majiteli. 

Budou vybudovány rozvody elektřiny vodovodní přípojky včetně odběrný  

a měřících míst. 
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Instruktáž pracovníků z hlediska BOZP, PO a technologického postupu provede 

dodavatel před započetím práce. 

 

4.6.3. Klimatické podmínky 

Veškeré práce se budou provádět za příznivých klimatických podmínek,  

což je především teplota vyšší než +5°C a rychlost větru do 10 m/s. 

Nedoporučuje se provádět práce za trvalého deště, kdy dochází k podmáčení podloží 

a promáčení zeminy.  

Předpokládá se provádění prací v denních hodinách, není proto nutné řešit  

umělé osvětlení. 

 

 

4.7. Personální složení 

Stroje mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro tuto činnost odbornou 

kvalifikaci a jsou řádně proškoleni. Oprávnění na obsluhu stavebních strojů mají držitelé 

průkazu strojníka dle vyhlášky č. 77/1965 Sb. 

Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami BOZP, Plánem BOZP a PO, 

technologických postupem a harmonogramem prací. 
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4.7.1. Pracovní četa pro provedení dříků pilot 

Pracovní četa bude mít za úkol provést dříky pilot, tj. jejich vyvrtání, osazení 

armokošů a betonáž. 

 

Tabulka 31: Složení pracovní čety pro provedení dříků pilot 

Pracovník 
Počet Kvalifikace, 

odbornost 
Pracovní činnost 

Vrtmistr 

(vedoucí čety) 
1 

Min SOŠ 

vzdělání,  

praxe 10 let 

Obsluha vrtné soupravy; 

zodpovědnost za dodržení TP, 

polohy, hloubky a svislosti vrtu. 

Provedení staveništních zkoušek 

betonové směsi a zhotovení 

zkušební tělesa 

Obsluha vrtné soupravy 1 průkaz strojníka Obsluha vrtné soupravy 

Obsluha rýpadlo-nakladače 1 
ŘP sk. C nebo T,  

průkaz strojníka 
Vodorovný přesun armokošů 

Betonář 2  

Vkládání pažení, ukládání 

betonové směsi, osazení a 

polohová stabilizace armokoše 

Řidič autodomíchávače 2 
ŘP sk.C, profesní 

průkaz 

Dovoz betonové směsi na 

staveniště a její přesun do 

autočerpadla 

Obsluha autočerpadla 1 

ŘP sk.C, profesní 

průkaz, průkaz 

strojníka 

Obsluha autočerpadla, čerpání 

betonové směsi do vrtu 

Pomocný dělník 1  
Čištění stavebních strojů a 

nákladních automobilů 
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4.7.2. Pracovní četa pro provedení hlavic pilot 

Pracovní četa má za úkol provést hlavice pilot, tj. osazení betonářské výztuže a jejich 

betonáž. 

 

Tabulka 32: Složení pracovní čety pro provedení hlavic pilot 

Pracovník 
Počet Kvalifikace, 

odbornost 
Pracovní činnost 

Obsluha rýpadlo-nakladače 1 
ŘP sk. C nebo T,  

průkaz strojníka 
Vodorovný přesun armokošů 

Betonář 

(vedoucí čety) 
2  

Ukládání betonové směsi do 

vývrtu a její hutnění 

Železář 2  
Provázání výztuže piloty a 

hlavice 

Řidič autodomíchávače 1 
ŘP sk.C, profesní 

průkaz 

Dovoz betonové směsi na 

staveniště a její přesun do 

bednění pomocí výsypky 

Pomocný dělník 1  
Čištění stavebních strojů a 

nákladních automobilů 

 

  

4.8. Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 

Návrh strojní sestavy je samostatnou částí bakalářské práce (viz kapitola 9. Návrh 

strojní sestavy), kde jsou jednotlivé stroje popsány podrobněji vč. technických parametrů. 

Provedení pilot nevyžaduje speciální nářadí a pomůcky. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je samostatnou částí bakalářské práce  

(viz kapitola 8. Plán BOZP), kde jsou podrobněji rozebrány rizika a jejich eliminace. 
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4.8.1. Stroje 

Tabulka 33: Stroje pro provedení pilot 

Druh stroje Označení Základní technické parametry 

Vrtná souprava FRANKI RA-336 Pádová výška: 15 m 

Rýpadlo-nakladač JCB 4 CX ECO 

Vodorovný dosah: 6 540 mm 

Hloubkový dosah: 5 530 mm 

Objem lopaty rypadla: 0,29 m3 

Objem lopaty nakladače: 1,3 m3 

Provozní hmotnost: 8500 kg 

Autodomíchávač 
Scania s nástavbou 

Stetter 
Objem bubnu: 7 m3 a 9 m3 

Autočerpadlo SCHWING S 24 X 

Výškový dosah: 23 500 mm 

Vodorovný dosah: 19 500 mm 

Dopravované množství: 90 m3/hod 

Nákladní automobil 
Tatra 6x6 valník 

s rukou 

Pohotovostní hmotnost: 5 320 kg 

Užitná hmotnost:8 500 kg 

Maximální rychlost:85 km/hod 

Bourací kladivo Hilti TE 1500-AVR 

Hmotnost: 14,2 kg 

Max. frekvence příklepů: 1 620 

úderů/minutu 

Vysokofrekvenční vibrátor 
Hervisa Perles 

TRONIC 38 

Odstředivá síla: 1,4 kN 

Vibrace: 12 000 / minutu 

Hmotnost: 12,5 kg 

Vysokotlaká myčka Makita HW 151 
Maximální průtok: 500 l/hod 

Hmotnost: 28,4 kg 

Nivelační přístroj 

s příslušenstvím 
Hitli POL 15 

Zvětšení dalekohledu: 28x 

Nejkratší měřitelná vzdálenost: 65 cm 
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4.8.2. Nářadí 

Tabulka 34: Nářadí pro provedení pilot 

Druh nářadí Počet Použití 

Lopata 2 Rozhrnutí a přesun materiálu 

Armovací kleště 2 Úprava armatury 

Rýč 1 Začištění vrtů 

Olovnice 1 Kontrola svislosti vrtu 

Svinovací pásmo 25 m 1 Rozměřování pilot 

Stavební kolečko 1 Přesun drobného materiálu 

 

4.8.3. Pomůcky BOZP 

Tabulka 35: Pomůcky BOZP pro provedení pilot 

Druh pomůcky Účel 

Pracovní obuv Ochrana nohy při pádu břemene či zapíchnutí předmětu 

Pracovní ochranné rukavice Ochrana ruky před poškrábání, odřením 

Pracovní oděv Ochrana těla před odřením, klimatickými vlivy 

Reflexní vesta Zviditelnění pracovníka 

Ochranná přilba Ochrana hlavy při pádu břemene 
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4.9. Pracovní postup 

Pracovní postup lze rozdělit do několika dílčích etap, jejichž průběh znázorňuje 

Obrázek 1: Postup provádění pilot Franki.  

V prvé fázi se ustaví výpažnice se zátkou (1), následuje beranění pomocí beranu přes 

zátku (2), poté se zátka vyrazí a vytvoří se pata piloty (3), v poslední fázi je osazen armokoš 

a probíhá betonáž dříku piloty za současného vytahování výpažnice (4). 

V případě pilot s hlavicemi následuje po technologické pauze armování a betonáž 

hlavice piloty. 

Při zarážení pažnice je sledován odpor zeminy (dynamická penetrace) a proto  

je možné na základě dosažení předepsaného energetického minima ukončení ražení pilot 

mnohem dříve než u pilot vrtaných se stanovenou hloubkou, dle inženýrsko-geologického 

průzkumu. 

 

 

Obrázek 1: Postup provádění pilot Franki 

 

Piloty s osovou vzdáleností menší jak 1,8 metru je nutné provádět s časovým 

odstupem minimálně 3 dny. 

 



91 

 

4.9.1. Ustavení stroje a vytvoření zátky 

Před samotným zahájením pilotáže je nutné překontrolovat správné vytýčení pilot, 

kompletnost a funkčnost vrtné soupravy, dostupnost potřebných materiálů  

a provozuschopnost ostatních strojů. Rozmístění strojů a jejich pochyb musí být naplánován 

a organizován tak, aby průběh prací byl plynulý a vodorovné přesuny pilotážní soupravy 

byly co nejmenší. 

Razící souprava zaujme pracovní polohu, která musí zohledňovat následný 

plánovaný postup prací, ale především správné osazení vzhledem k prováděné pilotě. 

Podvozek soupravy musí být opřen o pevné podloží, vytvořené v průběhu zemních 

prací jako pláň HTÚ, aby nedošlo ke ztrátě stability během beranění. 

Do ocelové výpažnice, průměr dle projektové dokumentace, se nasype zavlhlá 

betonová směs (přibližně na výšku průměru výpažnice), která přilne ke stěnám razící roury. 

Takto naplněná výpažnice se pěchuje lehkými údery beranu, čímž se vytvoří zátka. 

 

4.9.2. Beranění přes zátku 

Beran s pádovou výškou 6 – 10 metrů se nechává volně padat na zátku, která se tímto 

zatlouká do zeminy a táhne s sebou i výpažnici. 

V průběhu beranění se sleduje odpor zeminy (dynamická penetrace), která je hlavním 

kritériem pro hloubku beranění. Projektová dokumentace udává energetická kritéria,  

při kterých má beranění být ukončeno. Minimální délka dříku piloty je však stanovena  

na 3,0 metrů tak, aby pokrývala skutečnou deformační zónu v podloží.  

Uvedené délky pilot v projektové dokumentaci jsou proto orientační, beranění  

se ukončuje při dosažení energetického kritéria konkrétní piloty specifikované v projektové 

dokumentaci 

 

4.9.3. Vyražení zátky, vytvoření paty 

Po dosažení požadované hloubky a energetického kritéria se výpažnice přidrží  

na lanech přes kladky pilotovací soupravy.  

Následně se zvýší se pádová výška beranu, aby se zátka uvolnila.  
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Zátka se vytlačuje pomocí rázů a tahu, to znamená, že výpažnice se při každém rázu 

povytáhne o 2 až 3 cm.  

Přisype se další zavlhlá betonová směs a následným beraněním se pod razící rourou 

zformuje cibulovitá pata piloty. Objem potřebný pro rozšířenou patu piloty se zjišťuje 

v závislosti na pevnosti základové půdy a přenášeného zatížení piloty pomocí křivek 

k dimenzování pilot. 

 

4.9.4. Osazení armokoše 

Po provedení paty a části dříku se vloží armokoš. Armokoš musí umožnit obtok 

čerstvého betonu kolem jeho částí. 

V případě nutnosti sekundární ochrany piloty proti agresivitě zeminy se toto provádí 

navlečením umělohmotné fólie na armokoš. 

Armokoše mají na sobě umístěny distanční kroužky o průměru 80 mm k zajištění 

potřebného krytí. 

Armokoše jsou do výpažnice vkládány pomocí lana zavěšeného na pomocném háku 

pilotovací soupravy. 

Je nutné dodržovat kotevní délku, přesah výztuže nad projektovanou horní úroveň 

piloty, pro navazující konstrukce. 

 

4.9.5. Betonáž dříku spolu s vytažením výpažnice 

Po osazení armokoše a případné sekundární ochrany piloty před agresivitou zeminy 

se výpažnice naplní betonem třídy C25/30-XA2 a vodním součinitelem 0,27. 

Betonáž se provádí pomocí navrženého autočerpadla. Výložník autočerpadla  

se umístí svisle nad střed piloty tak, aby nenarážel do výztuže piloty či stěn výpažnice. 

Koncová hadice výložníku musí být před začátkem betonáže maximálně 1,0 metru 

nade dnem vrtu. 

Betonáž musí probíhat plynule, bez přerušení. 

Bezprostředně po betonáži je nutné vytáhnout výpažnice z vrtu. Před samotným 

vytažením výpažnice je nutné zajistit polohu armokošů, zejména jejich výškovou polohu, 

lanem zavěšeným na manipulačním háku pilotovací soupravy. 
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Výpažnice se vytahují pozvolna za neustálého sledování betonové směsi, která může 

klesat z důvodu plnění mezikruží betonem. Z tohoto důvodu je vždy třeba hlavu piloty 

přebetonovat, aby neklesla její horní hrana pod projektovanou úroveň. 

Beton, který se dostane při betonáži mimo vrt, je nutné ručně odstranit ještě 

v čerstvém stavu. 

 

4.9.6. Betonáž hlavice piloty 

V případě, že projektová dokumentace uvádí pilotu s hlavicí (kromě pilot  

pod bazénem jsou to všechny piloty), se nejprve vytěží výkop pro hlavu piloty  

na projektovanou spodní hranu hlavice piloty rýpadlo-nakladačem JCB 4 CX ECO. 

Poté se ke stěnám přiloží asfaltová lepenka A-330 a její stabilita se zajistí vložením 

KARI sítě ⌀ 6 – 100 / 100 mm a výšky 1 500 mm. KARI síť v oválných hlavicích se skládá 

ze dvou kusů, které se spojí rádlovacím drátem. Takto vytvořená konstrukce slouží jako 

pažení výkopu a zároveň jako bednění hlavice piloty. 

Vnitřní povrch kalichů je nutné zdrsnit například umístěním bublinkové  

fólie na bednění. 

Minimální technologická přestávka mezi betonáží piloty a betonáží hlavice piloty  

je 7 dní, v případě provádění zkoušky integrity piloty činí tato doba 21 dní. 

Hlava piloty musí být očištěna od veškerých nečistot. V případě znečištění hlavy 

piloty zeminou, je nutné poškozenou část odbourat bouracím kladivem. Během odbourávání 

poškozené části nesmí dojít k poškození výztuže vyčnívající z hlavy piloty. 

Následuje osazení armokoše hlavice piloty a jejího provázání s výztuží vyčnívající 

z hlavy piloty. Minimální boční krytí (60 mm), spodní krytí (50 mm) a horní krytí (30 mm) 

bude provedeno pomocí distančních podložek a kroužků. 

Na armokoš bude osazena forma pro kalich hlavice. Formy jsou ocelové a svými 

vnějšími rozměry odpovídají projektovanému tvaru kalichu hlavice. Proti zvednutí formy 

vztlakem čerstvého betonu bude její vnitřní prostor částečně vyplněn betonem. Části formy, 

které přijdou do styku s betonem, je nutné ošetřit odbedňovacím přípravkem. 

Betonáž hlavice piloty se provede přímo z autodomíchávače pomocí skluzů. Betonáž 

musí probíhat plynule, bez přerušení. 
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Čerstvý beton musí být ukládán v souvislých vodorovných vrstvách o tloušťce  

cca 500 mm. Každá vrstva musí být zhutněna ponorným vibrátorem, poté se může ukládat 

další vrstva. Následně je však nutné tyto vrstvy mezi sebou prohutnit, kdy hloubka vniknutí 

vibrátoru do předchozí vrstvy je cca 50 – 100 mm. Ponor vibrátoru musí být co nejkratší, 

naopak pohyb vibrátoru směrem nahoru musí být pomalý, aby došlo k vytlačení vzduchu. 

Na povrchu čerstvé betonové směsi by se měla vytvořit tenká vrstva cementového mléka. 

Ošetřování a ochrana betonu musí začít ihned po zhutnění. Pozvolného vypařování 

vody z povrchu zajistíme přikrytím konstrukce fólií, vlhkou geotextílií, mlžením povrchu 

vodou v krátkých intervalech nebo nástřikem parotěsnou látkou. 

Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C dokud povrchu betonu nenabude 

pevnosti minimálně 5 Mpa. Tomuto zabráníme například překrytím konstrukce rohoží 

z textilní tkaniny. 

K odbednění formy kalichu může dojít nejdříve po třech dnech od betonáže. Forma 

kalichu bude vytažena za manipulační oka lanovými závěsy upevněnými  

na rýpadlo-nakladači. Formy určené k opětovnému použití se zbaví veškerých zbytků 

betonu, očistí se a provede se jejich ošetření odbedňovacím přípravkem. Následně mohou 

být použity pro bednění dalších hlavic pilot. 
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4.10. Jakost a kontrola kvality 

Podrobný popis jednotlivých kontrol, jejich obsah a provádění je samostatnou částí 

bakalářské práce (viz kapitola 7. Kontrolní a zkušební plán). 

 

4.10.1. Vstupní kontrola – ražené piloty 

Tabulka 36: Vstupní kontrola jakosti a kvality – ražené piloty 

Předmět kontroly Obsah kontroly 

Kontrola podkladů 
Kontrola projektové dokumentace a technologického 

předpisu, kontrola platnosti stavebního povolení 

Kontrola připravenosti 

staveniště 

Kontrola zařízení staveniště, kontrola přístupových a 

skladovacích plochy, kontrola vytýčení geodetických 

bodů a inženýrských sítí 

Kontrola předchozích prací Kontrola provedení zemních prací, pláň HTÚ 

Kontrola strojů a zařízení Kontrola funkčnosti strojů, kontrola strojních průkazů 

Kontrola materiálu 
Kontrola dodacích listů, označení a množství materiálu, 

způsob skladování 

Kontrola vytýčení pilot Kontrola polohy os pilot 
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4.10.2. Mezioperační kontrola – ražené piloty 

Tabulka 37: Mezioperační kontrola jakosti a kvality – ražené piloty 

Předmět kontroly Obsah kontroly 

Kontrola výkopu pro hlavice 

pilot 

Kontrola provádění výkopu, hloubky a rovinnosti dna, 

zřízení a osazení pažení\bednění 

Kontrola zátky Kontrola provedení zátky piloty 

Kontrola provádění beranění 
Kontrola svislosti beranícího zařízení, hloubky, 

energetického kritéria, svislosti a polohy výpažnice 

Kontrola paty piloty Kontrola vyražení zátky piloty, provedení paty piloty 

Kontrola armokoše před 

osazením 

Kontrola správnosti, nepoškozenosti, čistoty armokoše a 

osazení distančními kroužky 

Kontrola osazení armokoše 
Kontrola svislosti, polohové a výškové přesnosti osazení, 

zajištění stability armokoše 

Kontrola kvality čerstvého 

betonu 
Kontrola dodacího listu a konzistence 

Kontrola provádění betonáže 

piloty 

Kontrola výšky ukládání, plynulosti, časových a 

klimatických podmínek betonáže 

Kontrola vytahování 

výpažnice 

Kontrola poklesu betonu a armokoše, znečištění betonu, 

úroveň hlavy piloty 

Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola způsobu ošetřování betonu s ohledem na 

klimatické podmínky 

Kontrola úpravy piloty Kontrola úpravy a začištění hlavy piloty 
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4.10.3. Výstupní kontrola – ražené piloty 

Tabulka 38: Výstupní kontrola jakosti a kvality – ražené piloty 

Předmět kontroly Obsah kontroly 

Kontrola geometrie Kontrola polohy a výšky os piloty a výztuže 

Kontrola provedení pilot 
Kontrola pevnosti v tlaku, zkouška integrity piloty, 

dosaženého energetického kritéria a hloubky 

 

 

4.10.4. Vstupní kontrola – hlavice pilot 

Tabulka 39: Vstupní kontrola jakosti a kvality – hlavice pilot 

Předmět kontroly Obsah kontroly 

Kontrola podkladů 
Kontrola projektové dokumentace a technologického 

předpisu, kontrola platnosti stavebního povolení 

Kontrola připravenosti 

staveniště 

Kontrola zařízení staveniště, kontrola přístupových a 

skladovacích plochy, kontrola vytýčení geodetických 

bodů a inženýrských sítí 

Kontrola předchozích prací 
Kontrola úpravy a rozměrů, polohy a výšky os pilot a 

výztuže, provedení výkopů a osazení pažení\bednění 

Kontrola strojů a zařízení Kontrola funkčnosti strojů, kontrola strojních průkazů 

Kontrola materiálu 
Kontrola dodacích listů, označení a množství materiálu, 

způsob skladování 
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4.10.5. Mezioperační kontrola – hlavice pilot 

Tabulka 40: Mezioperační kontrola jakosti a kvality – hlavice pilot 

Předmět kontroly Obsah kontroly 

Kontrola armokoše před 

osazením 

Kontrola správnosti, nepoškozenosti, čistoty armokoše a 

osazení distančními kroužky 

Kontrola osazení armokoše 
Kontrola svislosti, polohové a výškové přesnosti osazení, 

zajištění stability armokoše 

Kontrola bednění 
Kontrola osazení, polohy, svislosti a tvarové stability 

bednění 

Kontrola kvality čerstvého 

betonu 
Kontrola dodacího listu, konzistence a zpracovatelnosti 

Kontrola postupu betonáže 

hlavice piloty 

Kontrola výšky ukládání, množství a hutnění, plynulosti, 

časových a klimatických podmínek betonáže 

Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola způsobu ošetřování betonu s ohledem na 

klimatické podmínky 

 

4.10.6. Výstupní kontrola – hlavice pilot 

Tabulka 41: Výstupní kontrola jakosti a kvality – hlavice pilot 

Předmět kontroly Obsah kontroly 

Kontrola geometrie Kontrola rozměrů, polohy a výšky hlavic pilot 

Kontrola provedení hlavic 

piloty 
Kontrola pevnosti v tlaku betonu 
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4.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je samostatnou částí bakalářské práce  

(viz kapitola 8. Plán BOZP), kde jsou podrobněji rozebrány rizika a jejich eliminace. 

Všechny práce smějí vykonávat pouze osoby proškolené nebo vyučené, jejichž 

odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň 

zaškolen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. 

Níže jsou uvedeny základní závazné dokumenty pro zajištění BOZP při provádění 

zemních prací. 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

Příloha 1 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

Požadavky na zajištění staveniště – odst. (1) až (8) 

II. Zařízení pro rozvod energie – odst. (1), (2) 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – odst. (1) až (8) 

 

Příloha 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

Obecné požadavky na obsluhu strojů – odst. (1) až (3), (6) 

II. Stroje pro zemní práce – odst. (1) až (7), (10) až (13) 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí – odst. (1), (2) 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky – odst. (1) až (3), (6) až (13) 

IX. Vibrátory – odst. (1), (2) 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení  

práce – odst. (1) až (5) 
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XV. Přeprava strojů – odst. (1) až (10) 

 

Příloha 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Skladování a manipulace s materiálem – odst. (6), (7), (16) 

II. Příprava před zahájením zemních prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 

III. Zajištění výkopových prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 

IV. Provádění výkopových prací – odst. (1) až (13) 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou – odst. (1), (2) 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění – odst. (1) až (4) 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi – odst. (1), (3), (4) 

IX.3 Odbedňování – odst. (1), (3), (4) 

IX.5 Práce železářské – odst. (1) až (3) 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění  

pozdějších předpisů 

Příloha 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a 

používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – odst. (1) až (5) 

XI. Školení zaměstnanců 
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Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

4.12. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

V průběhu výstavby a během následného provozu nebude negativně ovlivněno 

životní prostředí – musí být zamezeno vznikání nadměrné prašnosti a hluku. 

Ve skladech budou umístěny minimálně dva pytle se sorbentem (např. Vapex nebo 

Nowap) pro případ úniku provozních kapalin ze strojů. 

Pracovníci stavby budou seznámeny s předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí.  

Při realizaci stavby vznikají z hlediska zákona č.185/2001 Sb. A zákona č. 381/2001 Sb. 

Odpady, které uvádí Tabulka 42: Zatřídění odpadů – piloty. 
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Tabulka 42: Zatřídění odpadů – piloty 

Kód odpadu Název odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Způsob 

likvidace 

15 01 
Obaly (včetně odděleně sbíraného 

komunálního obalového odpadu) 

  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 02 Dřevo, sklo a plasty   

17 02 03 Plasty O Recyklace 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina   

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené  

pod číslem 17 05 03 
O Recyklace 

17 05 06 
Zemina a kamení neuvedené  

pod číslem 17 05 05 
O Recyklace 

17 06 
Izolační materiály a stavební materiály 

s obsahem azbestu 
  

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené  

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
O Skládka 

20 02 
Odpady ze zahrad a parků (včetně 

hřbitovního odpadu) 
  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Skládka 

20 03 Ostatní a komunální odpady   

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O Skládka 
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V prostoru staveniště je možno předpokládat ve dnech s maximálním využitím 

zemních strojů včetně dopravy výskyt hladin hluku, které uvádí Tabulka 43: Hladiny  

hluku – piloty. 

Tabulka 43: Hladiny hluku – piloty 

Zdroj hluku Hladina hluku La [dB] 

Nákladní automobil 80 – 90 

Beranící souprava 100 – 115  

Rýpadlo-nakladač 95 – 90 

Sbíječka 90 –100 

Rozbrušovačka 90 – 105 

 

 

Legislativu v oblasti ochrany životního prostředí řeší především tyto zákony a nařízení: 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.1. Technická zpráva ZOV 

 

5.1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 

úpravy staveniště, oplocení staveniště, příjezd a přístup na 

staveniště 

Nově budovaná přístavba obchodního centra se nachází v obchodní zóně městské 

části Zlín-Malenovice. Výstavba bude probíhat na stavební parcele č. 2320/6  

k. ú. Malenovice u Zlína. Zařízení staveniště se bude nacházet za stávající budovou OC II. 

Všechny pozemky jsou v majetku investora. 

Přístup na pozemky je z místní komunikace, která navazuje na silnici I/46 (ulice třída 

3. května). Vjezd na staveniště je v místě původního parkoviště a navazuje na místní 

komunikaci. Vjezd k ZS je opět z místní komunikace. 

V místě staveniště se nachází parkoviště pro osobní automobily zákazníků OC  

a zelené ostrůvky. Dojde k odstranění nízkých křovin a drobných stromků ze zelených 

ostrůvků. Zámková dlažba z parkovacích míst bude rozebrána. Asfaltový povrch 

komunikací parkoviště bude vyfrézován, betonové obrubníky odstraněny a podkladní 

štěrková vrstva bude odtěžena. Část štěrkového lože a asfaltové drti bude využita  

ke zpevnění cest a skladovacích ploch v rámci staveniště a ZS. 

Oplocení staveniště bude provedeno mobilními oplocenkami do výšky 2 metry, vjezd 

bude zajištěn uzamykatelnou bránou. 

 

5.1.2. Sítě technické infrastruktury 

V okolí staveniště se nacházejí základní sítě technické infrastruktury.  

Jde o vodovodní řád, kanalizaci splaškovou, kanalizaci dešťovou, rozvody NN, rozvody VO, 

rozvody STL plynovodu, rozvody požárního vodovodu, trakční kabely dopravního podniku, 

sdělovací rozvody. 
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5.1.3. Napojení staveniště na technickou infrastrukturu 

Pro potřeby stavby, staveniště a hygienického zázemí budou zřízeny přípojky 

základních sítí infrastruktury ze stávajícího objektu. 

Přípojka vodovodu pro buňky ZS bude provedena z místa hlavního uzávěru vody  

u jihozápadního rohu stávajícího objektu OC II, případně z podzemního hydrantu v prostoru 

ZS. Přípojka vodovodu pro staveniště bude provedena napojením na stávající objekt OC II, 

která bude poté sloužit i jako přípojka pro dokončenou přístavbu. 

Součástí hygienického zázemí (umývárna) je i plastová nádrž, která slouží jako jímka 

odpadních vodu a bude dle potřeby vyvážena nebo napojena na stávající splaškovou 

kanalizaci. 

Napojení buněk ZS na rozvod NN bude proveden přes rozvaděč ze sloupu NN, které 

prochází podél jižní části ZS. Napojení staveniště na rozvod NN bude z rozvodny 

v jihozápadní části objektu. 

Napojení buněk ZS na sdělovací rozvody nebude provedeno, bude využíváno 

mobilního internetového připojení a mobilního telefonického spojení. 

 

5.1.4. Úpravy staveniště z hlediska BOZP třetích osob, nutné úpravy 

pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace 

Staveniště bude chráněno proti vniknutí nepovolaných osob mobilními oplocenkami 

výšky 2 metry, pro vstup a příjezd bude sloužit uzamykatelná brána. Brána bude opatřena 

značkami upozorňující na zákaz vstupu nepovolaných osob a vstupu na staveniště. 

Na stavbě bude přítomna non-stop ostraha, která zajistí staveniště a ZS proti vniknutí 

nepovolaných osob. 

V případě nutnosti vstupu osoby s omezenou schopností pohybu či orientace,  

bude tato osoba doprovázena ostrahou a stavbyvedoucím. Vstup bude umožněn za 

předpokladu, že probíhající práce na staveništi tuto osobu neohrozí. 
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5.1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejného zájmu 

Na příjezdové komunikaci ke stávajícímu parkoviště bude omezena rychlost  

na 20 km/hod a upozornění na pohyb vozidel stavby. 

Na příjezdové komunikaci vedoucí okolo východní části staveniště a na parkovišti, 

které nebude stavbou dotčeno, bude rychlost vozidel omezena na 20 km/hod. 

Dále budou umístěny značky upozorňující na pohyb vozidel stavby. 

V případě znečištění komunikací bude toto neprodleně odstraněno za využití 

čistícího stroje či vysokotlaké vodní myčky. 

Práce na stavbě nebudou prováděny v době očního klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00. 

 

5.1.6. Řešení zařízení staveniště, využití nových a stávajících objektů 

V prostoru ZS budou umístěny stavební buňky sloužící jako kancelář THP,  

kancelář TDS a koordinátora BOZP, zasedací místnost pro kontrolní dny stavby,  

kancelář ostrahy, šatny a hygienické zázemí (umývárna). 

Dále budou v ZS umístěny stavební kontejnery, které budou sloužit jako sklad  

pro drobný materiál a nářadí. 

Budou vybudovány rozvody elektřiny vodovodní přípojky včetně odběrný  

a měřících míst. 

Budou zřízeny zpevněné vnitrostaveništní komunikace a zpevněné odvodněné 

skladovací plochy. 

Bude zřízeno mobilní oplocení staveniště spolu s uzamykatelnou branou. 

S využitím stávajících objektů OC pro ZS se nepočítá. 

 

5.1.7. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska BOZP, 

plán BOZP na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek BOZP 

Všechny osoby pohybující se po staveništi budou seznámeny s předpisy týkající  

se BOZP. Jedná se především o následující předpisy: 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

 

5.1.8. Podmínky pro ochranu životního prostředí 

Pracovníci stavby budou seznámeny s předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Jedná se především o tyto předpisy: 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění  

pozdějších předpisů 

Vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.1.9. Orientační lhůty výstavby 

Zahájení výstavby: 11/2010 

Ukončení výstavby:  08/2011 

Lhůta výstavby: 10 měsíců 
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5.2. Technická zpráva zařízení staveniště 

 

5.2.1. Identifikační údaje 

Stavba:   Centro Zlín – Fáze IV.  

Místo stavby: Zlín-Malenovice, areál obchodního centra  

Centro Zlín, parcelní číslo st. 2320/6 k. ú. Malenovice u Zlína 

Investor:   Discovery Group, a.s. 

    Vězeňská 5 

    110 00 Praha 1 

Objednatel stavby:  GEOPRO, s.r.o. 

    Vězeňská 5 

    110 00 Praha 1 

Technický dozor stavebníka: KD Beta, a.s. 

    Hanusova 31 

    140 00 Praha 4 

Projektant:   S-Projekt plus, a.s. 

    Tř. T. Bati 508 

    762 73 Zlín 

Generální dodavatel:  IMOS Brno a.s. 

    Závod Ostrava 

    Tolstého 4 

    702 00 Ostrava 

Koordinátor BOZP:  GRIMO BOZP s.r.o. 

    Oldřichovice 738 

    739 61 Třinec 
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5.2.2. Popis staveniště 

Staveniště se nachází v areálu OC II – Retail Park, umístění z hlediska parcelního 

čísla je na parcele st. 23320/6 k. ú. Malenovice u Zlína. Objekty ZS budou umístěny  

za stávající budovou OC II.  

Všechny pozemky jsou v majetku investora, nedojde k záboru veřejného prostranství. 

V místě staveniště se nachází parkoviště pro osobní automobily zákazníků a zelené 

ostrůvky. V místě objektů ZS se nachází zatravněná nevyužívaná plocha. 

Přístup na staveniště je z místní komunikace, která navazuje na silnici I/46 (ulice 

třída 3. května). Vjezd na staveniště je v místě původního parkoviště a navazuje na místní 

komunikaci. Vjezd k ZS je opět z místní komunikace. 

 

5.2.3. Základní koncepce zařízení staveniště 

Prostor zařízení staveniště je rozdělen na dva celky. Jedna část (severní) těsně přiléhá 

ke stávajícímu objektu OC-RP a zde bude vznikat i nově budované přístavba obchodního 

centra. Druhá část ZS se nachází v jižní části pozemku za stávajícím objektem  

OC-RP a zde budou umístěny především objekty zařízení staveniště (prostory pro vedení 

stavby), sklady a skládky. 

Vjezd do severní části zařízení staveniště je ze stávajícího parkoviště pro zákazníky. 

V první fázi dojde k oplocení, vykácení křovin a drobných stromků ze zelených ostrůvků  

a demontáži loga Centro Zlín-Retail Park na fasádě stávajícího objektu, ke které bude nově 

budovaná část OC přistavena.  Ve druhé fázi budou odstraněny asfaltové povrchy, rozebrána 

zámková dlažba, vytrhány betonové obruby spolu s vybouráním betonového lože, odtěženy 

podkladní vrstvy zpevněných ploch a následně vyrovnání pláně HTÚ kamenivem. 

Vjezd do jižní části zařízení staveniště ze stávající místní komunikace. U vjezdu je 

navržena stavební buňka, která bude sloužit jako kancelář ostrahy stavby. Dále bude v této 

části ZS umístěno celé zázemí pro vedení stavby (stavební buňky sloužící jako  

kanceláře a zasedací místnost), šatny a hygienické zázemí (mobilní WC, umývárny). 

Východně od vjezdu do této části ZS budou umístěny uzamykatelné sklady, skládky  

a kontejnery pro odpad. V první fázi dojde k oplocení, osazení stavebních buněk a zbudování 

odběrného místa vody a elektřiny. Ve druhé fázi budou provedeny staveništní cesty  
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a skládky materiálu zpevněné štěrkem, který bude získán odtěžováním podkladních vrstev 

zpevněných ploch stávajícího parkovište. 

 

5.2.4. Objekty zařízení staveniště 

Na staveništi budou použity obytné a sanitární kontejnery  

od společnosti STG trade, s.r.o.  

Rozmístění a počet stavebních buněk je zpracováno v příloze B4.2 Schéma 

buňkoviště. 

 

Tabulka 44: Přehled použitých stavebních kontejnerů pro ZS 

Název Typ kontejneru Rozměry Použití 

 OK04   Obytný 
6055 x 2435  

x 2 820 mm 

Kancelář THP, TDS, 

Koordinátora BOZP 

OK10 Obytný + sanita 
6055 x 2435  

x 2820 mm 
Kancelář ostrahy 

SAN20-01 Sanitární 
6055 x 2435  

x 2 800mm 
Hygienické zázemí 

KS-DUO 01 Obytný 
6055 x 4880  

x 2 800mm 
Zasedací místnost 

 

Navržené obytné kontejnery jsou dodávány v následující technické specifikaci, 

sanitární kontejnery jsou pak modifikovány dle hygienických požadavků. 

Nosná ocelová konstrukce: Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm  

s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen 

antikorozním vrchním nátěrem. 

Podlaha: pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna 

tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná 

zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm, v sanitární části se 

sprchou cementotřísková deska tloušťky 20mm, PVC podlahová krytina – mramorovaná, 

tloušťka 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 2,5 kN/m2. 
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Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm, minerální vlna 

tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení 

tepelného mostu), PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 

mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 

Příčky: z laminované dřevotřísky bílé barvy, vsazené do plastových profilů bílé 

barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 

Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna 

tloušťky 100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu), PE – fólie (parotěsná 

zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových 

profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.  

Vnější dveře: vnější dveře ocelové 810 x 1 970 mm – pozinkovaný plech, tepelně 

izolované, lakované v barvě kontejneru, uvnitř bílé, s kováním klika/klika a vložkou FAB, 

opatřeny gumovými dorazy. 

Vnitřní dveře: dřevěné standardní 800 x 1 970 mm, plné, bílé, opatřené kováním 

klika/klika a zámkem. 

Okna: plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá. 

Elektroinstalace: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, tažená ve stěnách 

kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami. Rozmístění 

rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel, apod., dle situačního nákresu. 

Vytápění: kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 500W – 2000W, 

vestavěným termostatem, se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou. 
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5.2.4.1. Kancelář THP, TDS, Koordinátora BOZP 

Kancelář THP, TDS a Koordinátora BOZP je navržena z obytného  

kontejneru OK04. 

 

Obrázek 2: Obytný kontejner OK04 

 

Rozměry:  6 055 x 2 435 x 2 820 mm 

Vnitřní výška:  2 500 mm 

Vybavení:  1 ks rozvaděč (proudový chránič + jističe) 

2 ks venkovní zásuvka vstup\výstup 380V/32A 

   2 ks vnitřní zásuvka 230V/16A 

   1 ks vnitřní zásuvka 230V/16A pro topení 

   1 ks zářivkové svítidlo 1 x 58 W 

   1 ks bodové svítidlo 60 W 

   2 ks vypínač 

   1 ks stěnový konvektor 2 000 W 
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5.2.4.2. Kancelář ostrahy 

Kancelář ostrahy je navržena z obytného kontejneru se sanitou OK10. 

 

Obrázek 3: Obytný kontejner se sanitou OK10 

 

Rozměry:  6 055 x 2 435 x 2 820 mm 

Vnitřní výška:  2 500 mm 

Vybavení:  1 ks rozvaděč (proudový chránič + jističe) 

2 ks venkovní zásuvka vstup\výstup 380V/32A 

   2 ks vnitřní zásuvka 230V/16A 

   2 ks vnitřní zásuvka 230V/16A pro topení 

   2 ks zářivkové svítidlo 1 x 58 W 

   2 ks bodové svítidlo 60 W 

   3 ks vypínač 

   1 ks stěnový konvektor 2 000 W 

   1 ks stěnový konvektor 1 000 W 

   1 ks umyvadlo s baterií pro teplou a studenou vodu 

   1 ks toaleta 
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5.2.4.3. Hygienické zázemí 

Hygienické zázemí pro pracovníky je navrženo ze sanitárního  

kontejneru SAN20-01. 

 

Obrázek 4: Sanitární kontejner SAN20-01 

 

Rozměry:  6 055 x 2 435 x 2 820 mm 

Vnitřní výška:  2 500 mm 

Vybavení:  1 ks rozvaděč (proudový chránič + jističe) 

2 ks venkovní zásuvka vstup\výstup 380V/32A 

   4 ks vnitřní zásuvka 230V/16A 

   2 ks vnitřní zásuvka 230V/16A pro topení 

   2 ks zářivkové svítidlo 1 x 36 W 

   1 ks stěnový konvektor 2000 W 

   1 ks stěnový konvektor 1500 W 

   2 ks WC kabina 

   1 ks umyvadlo se studenou vodou 

   4 ks umyvadlo se studenou a teplou vodou 

   2 ks pisoár 

   1 ks elektrický boiler 180 litrů 

   2 ks plastový sprchový box se závěsem 
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5.2.4.4. Zasedací místnost 

Zasedací místnost pro pořádání porad či kontrolních dnů stavby je navržena ze 

sestavy obytných kontejnerů KS-DUO 01. 

 

Obrázek 5: Obytný kontejner KS-DUO 01 

 

Rozměry:  6 055 x 4 800 x 2 800 mm 

Vnitřní výška:  2500 mm 

Vybavení:  1 ks rozvaděč (proudový chránič + jističe) 

2 ks venkovní zásuvka vstup\výstup 380V/32A 

   6 ks vnitřní zásuvka 230V/16A 

   2 ks zářivkové svítidlo 2 x 36 W 

   1 ks vypínač 
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5.2.5. Provozní zařízení staveniště 

Mezi provozní zařízení staveniště patří sklady, skládky, oplocení, staveništní 

komunikace, parkoviště a energetické zdroje stavby. 

 

5.2.5.1. Sklady 

Pro potřeby uskladnění drobného nářadí (např. bourací kladiva, lopaty, rýče, 

nivelační přístroje apod.) a materiálu (např. lepenky, distanční podložky, rádlovací drát 

apod.) je navržen skladovací kontejner SK20E od výrobce STG trade, s.r.o. 

 

Obrázek 6: Skladový kontejner SK20E 

 

Rozměry:  6 055 x 2 435 x 2 600 mm 

Konstrukce:  Celoocelová svařená z ocelových profilů 

Stěny:    Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 

Strop:    Lakovaný hladký plech tl. 2mm, spádovaný 

Podlaha:   Rýhovaný nebo slzičkový plech, lakovaný 

Vrata:  Dvoukřídlá ocelová vrata 2 300 x2 350mm s tyčovým 

zavíráním a gumovým těsněním 

Vybavení:  1 ks rozvaděč (proudový chránič + jističe) 

   1 ks vypínač 

   1 ks zásuvka 230V/16A 

   2 ks bodové svítidlo 60 W 
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5.2.5.2. Oplocení 

Pro oplocení staveniště je navržen neprůhledný mobilní plot CITY od výrobce  

TOI TOI, sanitární systémy, s r.o. 

Jednotlivé oplocenky budou spojeny bezpečnostními svorkami a zakotveny do těžké 

přenosné patky z plastového recyklátu. 

Součástí oplocení bude i branka pro pěší a brána pro vjezd (výjezd) velké stavební 

mechanizace. Obojí opatřeno řetězem s visacím zámkem. 

 

Obrázek 7: Neprůhledný mobilní plot CITY 

 

Rám:   horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, stěna tl. 2 mm 

Výplň rámu:  kovový trapézový plech 

Průměr trubky  42 mm vertikálně 

Rozměr pole:   2 160 x 2 070 mm 

Hmotnost:   38,5 kg 
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5.2.5.3. Skládky 

Skládka materiálu bude zřízena jak v jižní části ZS, vedle buňkoviště, tak i v západní 

části staveniště (stávající část parkoviště pro zákazníky). 

Prostor skládky bude zpevněn štěrkem (vytěžený podklad asfaltové vrstvy) nebo 

navezením stavebního recyklátu. Materiál musí být ukládán na dřevěné podložky  

nebo palety. 

Umístění skládek je zpracováno z příloze B4.1 Zařízení staveniště. 

 

5.2.5.4. Staveništní komunikace 

Provoz stavební mechanizace bude zajištěn po zpevněných plochách. Ke zpevnění 

těchto ploch bude využito štěrku z vytěženého podkladu asfaltové vrstvy stávajícího 

parkoviště, případně navezením stavebního recyklátu. 

Rozměry a rozmístění staveništních komunikací je zpracováno  

v příloze B4.1 Zařízení staveniště. 

 

5.2.5.5. Parkoviště pracovníků stavby 

Pro parkování osobních automobilů pracovníků stavby budou sloužit stávající 

parkovací místa u výdejního skladu NJ Asko. 

V případě nedostatku je možno využít parkovací místa u personálního vstupu  

do OCCZ. 
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5.2.5.6. Potřeba elektrické energie pro staveništní provoz 

Napojení na rozvod elektřiny bude ze stávajícího elektrického vedení NN areálu OC 

přes rozvaděč s osazeným elektroměrem. 

 

Tabulka 45: Výpočet maximálního příkonu el. Energie pro staveništní provoz 

Příkon spotřebičů 

Přístroj \ Účel místnosti Příkon [kW] 
Počet 

[ks] 

Celkem 

[kW] 

Bourací kladivo 5 5 5 

Vysokotlaká myčka 1,3 1 1,3 

Ponorný vibrátor 0,9 1 0,9 

Celkem P1  7,2 kW 

Osvětlení 

Kanceláře 0,013*(6,05*2,44) 7 1,34 

Šatna, WC a umývárna 0,006**(6,05*2,44) 3 0,27 

Sklad 0,003*(6,05*2,44) 1 0,05 

Celkem P2   1,66 kW 

Potřeby příkon elektrického proudu: 

𝑆 = 1,1 × √(0,5 × 𝑃1 + 0,8 × 𝑃2)2 + (0,7 × 𝑃1)2 

𝑆 =  1,1 × √(0,5 × 7,2 + 0,8 × 1,66)2 + (0,7 × 7,2)2 

𝑺 = 𝟕, 𝟖 𝒌𝑾  

1,1 – koeficient rezervy pro nepředvídatelné zvýšení příkonu 

0,5 a 0,7 – koeficienty současnosti el. Motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
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5.2.5.7. Potřeba a zajištění vody pro staveništní vody 

Pro potřeby staveniště a hygienické účely bude provedena přípojka vodovodu  

ze stávajícího distribučního rozvodu areálu OC. 

Přípojka vodovodu bude provedena v severozápadní části stávajícího  

objektu OC-RP. Místo napojení je patrno z přílohy B4.1 Zařízení staveniště. 

Sociální zařízení staveniště bude napojeno na stávající splaškovou kanalizaci. 

 

Tabulka 46: Výpočet množství vody pro staveništní provoz 

Voda pro provozní účely 

Potřeba vody Měrná jednotka 
Počet měrných 

jednotek  

Střední 

hodnota [l] 

Potřebné množství 

vody [l] 

Ošetřování betonu m3 72,1 20 1442 

Celkem A  1 442 litrů 

Voda pro hygienické účely 

Kanceláře 1 pracovník 20 45 900 

Celkem B  900 litrů 

 

Výpočet sekundové potřeby vody: 

𝑄𝑛 =
(𝑃𝑛 × 𝐾𝑛)

(𝑡 × 3600)⁄  

𝑄𝑛 =
(1 442 + 900) × 1,5

(8 × 3600)
⁄  

𝑸𝒏 = 𝟎, 𝟏𝟐 𝒍/𝒔 

Qn – množství vody v l/s 

Pn – potřeba vody celkem v l/s 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 

t – délka směny v hodinách 
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5.2.6. Řešení dopravních tras 

Přístup na pozemky je z místní komunikace, která navazuje na silnici I/46 (ulice třída 

3. května). Vjezd na staveniště je v místě původního parkoviště a navazuje na místní 

komunikaci. Vjezd k ZS je opět z místní komunikace. 

Na příjezdové komunikaci vedoucí okolo východní části staveniště a na parkovišti, 

které nebude stavbou dotčeno, bude rychlost vozidel omezena na 20 km/hod. 

Dále budou umístěny značky upozorňující na pohyb vozidel stavby. 

V případě znečištění komunikací bude toto neprodleně odstraněno za využití 

čistícího stroje či vysokotlaké vodní myčky. 

 

5.2.7. Likvidace zařízení staveniště 

Všechna provozní zařízení staveniště ve východní části (oplocení, dočasné skládky) 

musí být odstraněna dodavatelskou firmou po skončení prací, nejpozději však 3 dny před 

odevzdáním stavby investorovi. 

Většina provozního zařízení staveniště v jižní části, vč. buňkoviště, bude odstraněna. 

Bude ponechána pouze kancelář THP a sklad, které budou využívány dodavatelskou firmou 

jako zázemí pro práce na vadách a nedodělcích. Po odstranění vad a nedodělků musí být  

i toto zázemí zlikvidováno, nejpozději však 14 dní po odevzdání stavby investorovi. 

 

5.2.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všechny osoby pohybující se po staveništi budou seznámeny s Plánem BOZP 

zpracovaným koordinátorem BOZP a dále předpisy týkající se bezpečnosti práce a prevence 

rizik. Jedná se především o následující předpisy: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví  

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

 

5.2.9. Životní prostředí a požární bezpečnost 

V průběhu výstavby a během následného provozu nebude negativně ovlivněno 

životní prostředí – musí být zamezeno vznikání nadměrné prašnosti a hluku. 

Ve skladech budou umístěny minimálně dva pytle se sorbentem (např. Vapex nebo 

Nowap) pro případ úniku provozních kapalin ze strojů. 

Pracovníci stavby budou seznámeny s předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Jedná se především o tyto předpisy: 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v 

e znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění  

pozdějších předpisů 

Vyhláška 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, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zajištění požární vody bude ze stávajících hydrantů. Vzdálenost k jakémukoliv místu 

na stavbě je maximálně 60 metrů. 

V každé stavební buňce bude umístěn hasicí přístroj s hasicí schopností 34A.  

U ostrahy stavby bude poté umístěn ještě hasicí přístroj s hasicí schopností 183B. 

 

5.2.10. Důležitá telefonní čísla 

Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena v každé stavební buňce. 

Jednotné číslo tísňového volání  112 

Hasičský záchranný sbor   150 

Zdravotnická záchranná služba  155 

Policie ČR     158 

Obvodní oddělení PČR Zlín   974 666 651                                                 

Městská policie Zlín    156 

Okrsková služebna MP Zlín-Malenovice  575 570 571 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.  577 104 619 

Energetika Malenovice   607 542 270 
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6.1. Časový plán 

Harmonogram je zvláštní plán nebo seznam, který harmonizuje postup nějaké lidské 

činnosti z časového hlediska. Je to časový rozpis (rozvrh) nebo časový plán praktických 

kroků, které je potřeba provést při realizaci nějakého většího či rozsáhlejšího díla  

či společenské události.  

Harmonogramy se běžně používají všude tam, kde je potřeba v dlouhém časovém 

úseku přesně a podrobně zkoordinovat a harmonizovat činnost většího množství subjektů. 

Časový plán je zpracován v softwaru Microsoft Project a je součástí přílohy B6.1. 

 

6.2. Bilance zdrojů 

Bilance zdrojů je plán nebo seznam, který ukazuje potřebu pracovníků, strojů  

či jiných ekonomických zdrojů v průběhu výstavby. 

V bakalářské práci je zpracována bilance potřeby pracovníků a strojů. Tyto dva 

ukazatele jsou důležité především pro určení potřebného počtu staveništních buněk, 

hygienického zázemí, ale též třeba parkovacích ploch pro stroje. 

Bilance počtu pracovníků je v příloze B6.2, bilance nasazení strojů je v příloze B6.3. 

 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praxe
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Realizace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ud%C3%A1lost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Subjekt
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Kontrolní a zkušební plán (KZP) je velmi důležitým dokumentem přípravy staveb, jak 

z dodavatelského tak i z investorského hlediska.  

V něm jsou specifikovány všechny kontroly kvality produktů jednotlivých dílčích 

stavebních procesů a nutné přejímky i atesty, které je třeba při přebírání stavebního díla 

předložit. Jsou zde vyznačeny i údaje o předmětu a způsobu kontroly, kdo kontrolu provádí 

a dle jakých dokumentů či norem, kolikrát a kdy se má kontrola provádět.  

Je proto nutné kontrolní a zkušební plán zpracovávat v těsné návaznosti na 

technologický rozbor (normál), kde jsou v technologickém sledu vypsány všechny dílčí 

stavební procesy na úrovni pracovních čet, které budou na stavbě či objektu probíhat, jejichž 

výrobky se budou kontrolovat. [1] 

V bakalářské práci jsou zpracovány tři kontrolní a zkušební plány, které vycházejí 

z technologických předpisů zpracovaných v předchozích kapitolách. Zpracován tedy je KZP 

pro zemní práce, KZP pro provádění pilot Franki a KZP pro provádění hlavic pilot. 

V souhrnné a přehledné tabulce celého KZP je uveden předmět kontroly, popis 

kontroly, zdroj a podklad dle kterého je kontrola prováděna, kdo kontrolu provádí, jakým 

způsobem kontrolu provádí, jak často ji provádí a kam se její výsledek zapisuje. 

Následně jsou ještě všechny kontroly doprovozeny komentáře, ve kterém jsou 

uvedeny i případné přípustné odchylky od projektovaného stavu. 
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7.1. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 

Souhrnná tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro zemní práce je zpracována 

v příloze B5.1. 

 

Seznam zkratek použitých v KZP: 

TDS  Technický dozor stavebník 

GE  Geodet 

SV  Stavbyvedoucí 

M  Mistr, vedoucí čety 

PD  Projektová dokumentace 

TeP  Technický průkaz stroje 

SD  Stavební deník 

VP  Vytyčovací protokol 

PR  Protokol o provedení kontroly 

 

Seznam použitých norem při tvorbu KZP pro zemní práce: 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 1995 

ČSN 73 0415 Geodetické body, 2010 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky, 2002 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, 2002 

ČSN EN 73 3050 Zemní práce, 1987 – zrušena 3/2010 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, 1998 

ČSN EN 500-2 + A1 Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 2: Specifické 

požadavky pro frézování vozovek, 2009 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 
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7.1.1. Vstupní kontrola 

Bod č. 1:  Kontrola podkladů 

Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace, její 

odsouhlasení stavebníkem a autorizovaným projektantem. 

Kontroluje se platnost stavebního povolení. 

Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu  

pro provádění zemních prací. 

 

Bod č. 2: Kontrola připravenosti staveniště 

Kontroluje se kompletnost, neporušenost a výška oplocení staveniště (neprůhledné 

oplocení výšky minimálně 1 800 mm), provedení vstupu a vjezdu na staveniště, označení 

staveniště. 

Kontrolují se přístupové cesty, které svými rozměry a únosností musí umožňovat 

přístup stavební technice a nákladním automobilům na staveniště. 

Kontroluje se umístění, přístupnost a velikost skladovacích ploch pro dočasnou 

skládku těženého štěrku. 

Kontroluje se poloha a počet výškových a polohopisných bodů. Provede se jeho 

zaměření, zkontroluje se nepoškozenost a soulad s projektovou dokumentací. Musí být 

vytýčen minimálně jeden výškový a dva polohopisné body. 

 

Bod č. 3: Kontrola strojů 

Kontroluje se funkčnost a kompletnost stavebních strojů a jejich strojní průkazy.  

Ze strojů nesmí unikat provozní kapaliny a příslušenství musí být v souladu s pokyny 

k užívání výrobce. 
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7.1.2. Mezioperační kontrola 

Bod č. 4:  Kontrola odstranění křovin a stromků 

Kontroluje se úplnost odstranění křovin a drobných stromků dle projektové 

dokumentace. 

Kontroluje se případná možnost přesazení stromků. 

 

Bod č. 5: Kontrola frézování asfaltového povrchu 

Kontroluje se hloubka provádění frézování, která musí být dle projektové 

dokumentace 120 mm. 

Kontroluje se prašnost při provádění práce. V případě zvýšené prašnosti je nutné 

povrch asfaltu skrápět vodou. 

 

Bod č. 6: Kontrola rozebírání zámkové dlažby 

Kontroluje se způsob rozebírání zámkové dlažby. 

Kontroluje se ukládání rozebrané zámkové dlažby na palety, aby nedocházelo 

k přetížení palet, na kterých bude zámková dlažba převážena k dalšímu využití. Maximální 

zatížení palety je 1 500 kg. 

 

Bod č. 7: Kontrola vytrhání betonových obrub a betonového lože 

Kontroluje se úplnost demontáže betonových obrub dle projektové dokumentace. 

Kontroluje se způsob bourání betonového lože, jeho množství a maximální rozměry 

betonové suti, které jsou 300 mm. 

 

Bod č. 8: Kontrola odtěžování podkladních vrstev 

Kontroluje se hloubka a složení těženého materiálu. Ložná vrstva zámkové dlažby  

je kamenivo o mocnosti 150 mm. Podkladní vrstvy zpevněných ploch jsou složeny 

z vibrovaného štěrku (mocnost 150 mm) a štěrkodrti (mocnost 150 mm). 

Kontroluje se dosažení odtěžení vrstev na výšku -0,800 m.  
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Kontroluje se množství, způsob a podmínky dočasného skladování štěrku  

a štěrkodrti. Pro potřeby stavby má být uskladněno 210 m3 na haldách do výšky maximálně 

2 metry. 

 

Bod č. 9: Kontrola vytýčení pláně 

Kontroluje se polohová přesnost vytyčení pláně HTÚ dle projektové dokumentace. 

Rozměry pláně HTÚ se mohou od projektové dokumentace o -50 mm a +100 mm. 

 

Bod č. 10: Kontrola navážky MZK 

Kontroluje se druh naváženého mechanicky zpevněného kameniva dle projektové 

dokumentace, tj. MZK frakce 0/32 mm. 

Kontroluje se tloušťka hutněné vrstvy, která může být maximálně 300 mm. 

Kontroluje se míra zhutnění MZK rázovou zatěžovací zkouškou. Zkouška se provádí 

u každé hutněné vrstvy. Výsledek zkoušky se porovnává s projektovou dokumentací,  

kdy minimální zhutnění musí být Edef = 45 Mpa. 

 

Bod č. 11: Kontrola navážky kameniva frakce 0/16 mm 

Kontroluje se druh naváženého kameniva dle projektové dokumentace,  

tj. kamenivo frakce 0/16 mm. 

Kontroluje se mocnost vrstvy kameniva, která má být dle projektové dokumentace 

150 mm. 

Kontroluje se míra zhutnění kameniva rázovou zatěžovací zkouškou. Zkouška  

se provádí u každé hutněné vrstvy. Výsledek zkoušky se porovnává s projektovou 

dokumentací, kdy minimální zhutnění musí být Edef,2 = 60 MPa. 

Kontrolují se rozměry, výšková úroveň a rovinnost pláně HTÚ. Rozměry pláně HTÚ 

se mohou od projektové dokumentace o -50 mm a +100 mm. Výšková úroveň pláně HTÚ 

se může od projektované úrovně lišit ±40 mm. Rovinnost pláně HTÚ se může od projektové 

dokumentace lišit +30 mm a -50 mm na 3 metrové lati. 
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7.1.3. Výstupní kontrola 

Bod č. 12:  Kontrola geometrie 

Kontrolují se rozměry, výšková úroveň a rovinnost pláně HTÚ.  

Rozměry pláně HTÚ se mohou od projektové dokumentace o -50 mm a +100 mm.  

Výšková úroveň pláně HTÚ se může od projektované úrovně lišit ±40 mm.  

Rovinnost pláně HTÚ se může od projektové dokumentace lišit +30 mm  

a -50 mm na 3 metrové lati. 

 

Bod č. 13: Kontrola zhutnění pláně 

Kontroluje se zhutnění pláně HTÚ statickou zatěžovací zkouškou, kdy hodnota  

Edef,2 dle projektové dokumentace musí být minimálně Edef,2 = 60 MPa. 
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7.2. Kontrolní a zkušební plán pro provádění pilot Franki 

Souhrnná tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro provádění pilot Franki  

je zpracována v příloze B5.2. 

 

Seznam zkratek použitých v KZP: 

TDS  Technický dozor stavebník 

GE  Geodet 

ST  Statik 

SV  Stavbyvedoucí 

M  Mistr, vedoucí čety 

AZL  Akreditovaná zkušebna a laboratoř 

PD  Projektová dokumentace 

TeP  Technický průkaz stroje 

TL  Technický list výrobce 

DL  Dodací list 

SD  Stavební deník 

PR  Protokol o provedení kontroly 

 

Seznam použitých norem při tvorbu KZP pro provádění pilot Franki: 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 1995 

ČSN 73 0415 Geodetické body, 2010 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky, 2002 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, 2002 

ČSN EN 73 3050 Zemní práce, 1987 – zrušena 3/2010 

ČSN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti a shoda, 2001 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, 2004 
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ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 2009 

ČSN EN 12390-3 Zkoušky ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních  

těles, 2009 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 

ČSN EN 12699 Provádění speciálních geotechnických prací – ražené piloty, 2011 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

 

 

7.2.1. Vstupní kontrola 

Bod č. 1:  Kontrola podkladů 

Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace, její 

odsouhlasení stavebníkem a autorizovaným projektantem. 

Kontroluje se platnost stavebního povolení. 

Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu  

pro provádění pilot Franki. 

 

Bod č. 2: Kontrola připravenosti staveniště 

Kontroluje se kompletnost, neporušenost a výška oplocení staveniště (neprůhledné 

oplocení výšky minimálně 1 800 mm), provedení vstupu a vjezdu na staveniště, označení 

staveniště. 

Kontrolují se přístupové cesty, které svými rozměry a únosností musí umožňovat 

přístup stavební technice a nákladním automobilům na staveniště. 

Kontroluje se umístění, přístupnost a velikost skladovacích ploch pro dočasnou 

armokoše a uzamykatelných skladů pro přidružený materiál. 

Kontroluje se poloha a počet výškových a polohopisných bodů. Provede se jeho 

zaměření, zkontroluje se nepoškozenost a soulad s projektovou dokumentací. Musí být 

vytýčen minimálně jeden výškový a dva polohopisné body. 
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Bod č. 3: Kontrola předchozích prací 

Kontroluje se provedení zemních prací. 

Kontroluje se provedení pláně HTÚ, druh použitého kameniva a jeho shoda 

s projektovou dokumentací. 

Kontrolují se rozměry, výšková úroveň a rovinnost pláně HTÚ. Rozměry pláně HTÚ 

se mohou od projektové dokumentace o -50 mm a +100 mm. Výšková úroveň pláně HTÚ 

se může od projektované úrovně lišit ±40 mm. Rovinnost pláně HTÚ se může od projektové 

dokumentace lišit +30 mm a -50 mm na 3 metrové lati. 

Kontroluje se zhutnění pláně HTÚ statickou zatěžovací zkouškou, kdy hodnota  

Edef,2 dle projektové dokumentace musí být minimálně Edef,2 = 60 MPa. 

 

Bod č. 4: Kontrola strojů a zařízení 

Kontroluje se funkčnost a kompletnost stavebních strojů a jejich strojní průkazy.  

Ze strojů nesmí unikat provozní kapaliny a příslušenství musí být v souladu s pokyny 

k užívání výrobce. 

Kontroluje se nepoškozenost a čistota výpažnice. Výpažnice musí být bez zbytků 

zeminy či betonu. 

 

Bod č. 5: Kontrola materiálu 

Kontroluje se označení a množství dodaných armokošů, správnost rozmístění 

jednotlivých prvků armokoše, geometrické rozměry, tuhost, nepoškozenost při manipulaci  

a čistota. 

Kontroluje se způsob skladování armokošů. Armokoše musí být skladovány  

na zpevněné a odvodněné skladovací ploše na podkladcích. Podkladce musí být výšky 

minimálně 100 mm a vzdálenost jednotlivých podkladců je maximálně 800 mm. 

Kontroluje se označení a množství dodaných distančních kroužků. 
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Kontroluje se způsob skladování distančních kroužků. Distanční kroužky musí být 

skladovány v originálním balení v uzamykatelném skladu. 

Bod č. 6: Kontrola vytýčení pilot 

Kontroluje se poloha vytýčení pilot. Kontrola se provádí přeměřením pomocí totální 

stanice. Osa piloty se označuje ocelovým kolíkem z betonářské oceli. Přípustná odchylky 

polohy osy piloty od projektové dokumentace je maximálně 20 mm. 

 

Obrázek 8: Měření půdorysné odchylky při vytyčování pilot 

 

 

7.2.2. Mezioperační kontrola 

Bod č. 7: Kontrola výkopu pro hlavice piloty 

Kontroluje se rozměr výkopu pro hlavice piloty. Přípustná odchylka rozměrů  

je -0 mm a +50 mm oproti projektové dokumentaci. 

Kontroluje se hloubka a rovinnost dna výkopu pro hlavice piloty. Přípustná odchylka 

rovinnosti dna je ±25 mm oproti projektové dokumentaci. Hloubka dna musí odpovídat 

projektové dokumentaci. 

Kontroluje se zřízení pažení\bednění, které musí být prostorově tuhé. 

 

Bod č. 8: Kontrola provádění beranění 

Kontroluje se svislost beranícího zařízení. 

Kontroluje se pádová výška beranu, která má být 6 – 10 metrů. 
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Kontroluje se hloubka zaberanění výpažnice a dosahovaného energetického kritéria 

až na hodnotu požadovanou projektovou dokumentací. 

Kontroluje se svislost vznikající piloty. Přípustná odchylka osy svislice je maximálně 

2% z předpokládané délky piloty. 

Kontroluje se poloha výpažnice a osa vznikající piloty. Přípustná odchylka osy piloty 

je 50 mm od projektové dokumentace. 

 

Bod č. 9: Kontrola paty piloty 

Kontroluje se provedení paty piloty. Kontroluje se zvýšení pádové výšky beranu  

na cca 10 metrů k docílení vyražení zátky a současné vytahování výpažnice  

o cca 2 až 3 centimetry.  

Kontroluje se naplnění výpažnice potřebným objemem betonu dle křivek 

k dimenzování pilot, aby došlo k vytvoření cibulovité paty piloty.  

 

Bod č. 10: Kontrola armokoše před osazením 

Kontroluje se označení osazované armokoše na správnou pozici dle projektové 

dokumentace. 

Kontroluje se nepoškozenost a znečištění, které mohlo vzniknout při manipulaci. 

Kontroluje se osazení armokoše distančními kroužky, jejich počet a velikost  

dle projektové dokumentace. 

 

Bod č. 11: Kontrola armokoše po osazení 

Kontroluje se polohové osazení armokoše ve výpažnici. Polohové osazení  

je zajištěno distančními kroužky. 

Kontroluje se výškové osazení armokoše ve výpažnici. Přípustná odchylka 

výškového osazení je ±25 mm oproti projektové dokumentaci. 
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Bod č. 12: Kontrola kvality čerstvého betonu 

Kontroluje se dodací list od betonové směsi. V dodacím listu se sleduje především 

množství dodávané směsi, čas výroby, čas dodání, pevnostní třída betonu v tlaku, označení 

vlivu prostředí, maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva, stupeň obsahu chloridů  

a stupeň konzistence. Čas dodání (doba transportu) při teplotě 0 až +25°C nesmí být delší 

než 90 minut, při jiné teplotě nesmí doba přesáhnout 45 min. 

Kontroluje se konzistence betonu a to zkouškou sednutí kužele  

dle ČSN EN 12350-2. Pro konzistence S4 musí být sednutí kužele v rozmezí 160 – 210 mm. 

Odebírá se část betonové směsi pro tvorbu zkušebních těles, na kterých bude později 

provedena krychelná zkouška pevnosti betonu v tlaku. Betonovou směs pro zkušební tělesa 

se odebírá po odlití cca 0,3 m3 betonu v množství cca 1,5 násobku potřebného pro vytvoření 

tělesa. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a zhutní  

se propichovací tyčí. Vzorek se označí štítkem s datem odebrání, označením betonu a výškou 

sednutí kužele. Zkušební tělesa se ponechají ve formě v prostředí o teplotě +20°C ± 5°C 

minimálně 16 hodin a nejvíce 72 hodin. Poté se vzorky uloží do vody o teplotě +20°C ± 2°C 

nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší nebo rovnou 95% a teplotě +20°C ± 2°C. 

Sada vzorků (1 sada = 3 kusy) se provede pro každou z prvních tří hlavic pilot a dále 

pak pro každých dalších 5 pilot. 

 

Obrázek 9: Zkouška sednutí kužele při provádění pilot Franki 
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Bod č. 13: Kontrola provádění betonáže piloty 

Kontroluje se výška ukládání betonové směsi, která nesmí být větší než 1,5 m. 

Kontroluje se způsob ukládání betonové směsi. Při ukládání betonu se koncová 

hadice autočerpadla nesmí dotýkat armokoše piloty a musí být stále pod hladinou  

betonové směsi. 

Kontroluje se množství ukládaného betonu, jehož množství musí odpovídat 

projektové dokumentaci. 

Kontroluje se plynulost betonáže, která nesmí být přerušena po celé délce piloty. 

Kontroluje se výšková úroveň hladiny beton, která musí být vyšší než projektovaná 

úroveň z důvodu poklesu betonu při vytahování výpažnice. 

Kontroluje se doba začátku betonáže od začátku beranění, ta musí být co nejkratší, 

tak aby k oběma činnostem došlo v jedné pracovní směně. 

Kontrolují se klimatické podmínky při betonáži. Betonáž může probíhat při teplotě 

+5°C až +25°C, bez dešťových srážek. 

 

Bod č. 14: Kontrola vytahování výpažnice 

Kontroluje se pokles betonu a armokoše. Pokles betonu v důsledku vyplňování 

mezikruží výpažnice musí být plynulý. K poklesu armokoše nesmí docházet, kontroluje  

se jeho případné zajištění pomocí lan zavěšených na manipulačním háku  

pilotovací soupravy. 

Kontroluje se znečištění betonové směsi zeminou. Při vytahování výpažnice nesmí 

dojít ke znečištění hlavy piloty. 

Kontroluje se výšková úroveň hlavy piloty. Přípustná výšková odchylka hlavy piloty 

je +40 mm a -70 mm oproti projektové dokumentaci. 

 

Bod č. 15: Kontrola ošetřování betonu 

Kontroluje se způsob ošetřování betonu. 

Při venkovní teplotě nižší než +3°C s klesající tendencí se kontroluje ochrana hlavy 

čerstvě vybetonovaných pilot (překrytím konstrukce rohoží z textilní tkaniny). 
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Kontroluje se způsob ochrany proti nadměrnému vypařování vody z povrchu betonu 

(přikrytím konstrukce fólií, vlhkou geotextílií, mlžením povrchu vodou v krátkých 

intervalech nebo nástřikem parotěsnou látkou). 

Kontroluje se způsob ochrany proti poklesu teploty povrchu betonu pod 0°C dokud 

povrchu betonu nenabude pevnosti minimálně 5 MPa (překrytím konstrukce rohoží z textilní 

tkaniny). 

Bod č. 16: Kontrola úpravy piloty 

Kontroluje se případné znečištění betonu hlavy piloty zeminou u pilot, kde se nebude 

provádět hlavice. 

Kontroluje se způsob odbourávání nebo nadbetonování hlavy pilot. Kontroluje  

se nepoškozenost výztuže při odbourávání. 

Kontroluje se výšková úroveň hlavy piloty. Přípustná výšková odchylka upravené 

hlavy piloty je +40 mm a -70 mm oproti projektové dokumentaci. 

 

 

7.2.3. Výstupní kontrola 

Bod č. 17: Kontrola geometrie 

Kontroluje se poloha a výšková úroveň pilot. Kontroluje se poloha a výšková úroveň 

pilot. Přípustná odchylka osy piloty je 50 mm, přípustná výšková odchylka hlavy piloty  

je -70 mm a +40 mm, oproti projektové dokumentaci. 

Kontroluje se výška vyčnívající části armokoše z piloty pro připojení armokoše 

hlavice piloty. Přípustná výšková odchylka vyčnívající části výztuže je ±150 mm oproti 

projektové dokumentaci. 

 

Bod č. 18: Kontrola provedení pilot 

Kontroluje se pevnost tvrdého betonu v tlaku krychelnou zkouškou na odebraných 

zkušebních tělesech. Zkoušku provádí akreditovaná zkušební laboratoř na vzorcích starých 

nejméně 28 dní. 
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Kontroluje se provedení pilot zkouškou integrity – PIT. Zkouška se provede  

na patnácti stavebníkem určených pilotách. Ověřuje se délka piloty, celistvost dříku  

a případné nežádoucí náhlé změny průměru piloty. Zkouška se provede nejdříve 21 dní  

po betonáže, ideálně však až po 28 dnech. Zkouška se provádí ručním kladívkem, citlivým 

akcelometrem a přístrojem Pile Integrity Tester. 

 

Obrázek 10: Pomůcky pro provedení zkoušky integrity piloty 
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7.3. Kontrolní a zkušební plán pro provádění hlavic pilot 

Souhrnná tabulka kontrolního a zkušebního plánu pro provádění hlavic pilot  

je zpracována v příloze B5.3. 

 

Seznam zkratek použitých v KZP: 

TDS  Technický dozor stavebník 

GE  Geodet 

ST  Statik 

SV  Stavbyvedoucí 

M  Mistr, vedoucí čety 

AZL  Akreditovaná zkušebna a laboratoř 

PD  Projektová dokumentace 

TeP  Technický průkaz stroje 

TL  Technický list výrobce 

DL  Dodací list 

SD  Stavební deník 

PR  Protokol o provedení kontroly 

 

Seznam použitých norem při tvorbu KZP pro provádění hlavic pilot: 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 1995 

ČSN 73 0415 Geodetické body, 2010 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky, 2002 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, 2002 

ČSN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti a shoda, 2001 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, 2004 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 2009 
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ČSN EN 12390-3 Zkoušky ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních  

těles, 2009 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 

ČSN EN 12699 Provádění speciálních geotechnických prací – ražené piloty, 2011 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

 

 

 

7.3.1. Vstupní kontrola 

Bod č. 1:  Kontrola podkladů 

Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost projektové dokumentace,  

její odsouhlasení stavebníkem a autorizovaným projektantem. 

Kontroluje se platnost stavebního povolení. 

Kontroluje se kompletnost, správnost a úplnost technologického předpisu  

pro provádění pilot Franki. 

 

Bod č. 2: Kontrola připravenosti staveniště 

Kontroluje se kompletnost, neporušenost a výška oplocení staveniště (neprůhledné 

oplocení výšky minimálně 1 800 mm), provedení vstupu a vjezdu na staveniště, označení 

staveniště. 

Kontrolují se přístupové cesty, které svými rozměry a únosností musí umožňovat 

přístup stavební technice a nákladním automobilům na staveniště. 

Kontroluje se umístění, přístupnost a velikost skladovacích ploch pro dočasnou 

armokoše a uzamykatelných skladů pro přidružený materiál. 

Kontroluje se poloha a počet výškových a polohopisných bodů. Provede se jeho 

zaměření, zkontroluje se nepoškozenost a soulad s projektovou dokumentací. Musí být 

vytýčen minimálně jeden výškový a dva polohopisné body. 
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Bod č. 3: Kontrola předchozích prací 

Kontroluje se provedení pilot Franki. 

Kontroluje se poloha a výšková úroveň pilot. Přípustná odchylka osy piloty  

je 50 mm, přípustná výšková odchylka hlavy piloty je -70 mm a +40 mm, oproti projektové 

dokumentaci. 

Kontroluje se výška vyčnívající části armokoše z piloty pro připojení armokoše 

hlavice piloty. Přípustná výšková odchylka vyčnívající části výztuže je ±150 mm oproti 

projektové dokumentaci. 

Kontroluje se rozměr výkopu pro hlavice piloty. Přípustná odchylka rozměrů  

je -0 mm a +50 mm oproti projektové dokumentaci. 

Kontroluje se hloubka a rovinnost dna výkopu pro hlavice piloty. Přípustná odchylka 

rovinnosti dna je ±25 mm oproti projektové dokumentaci. Hloubka dna musí odpovídat 

projektové dokumentaci. 

Kontroluje se zřízení pažení\bednění, které musí být prostorově tuhé. 

Kontroluje se úprava hlavy piloty. Přípustná výšková odchylka upravené hlavy piloty 

je +40 mm a -70 mm oproti projektové dokumentaci. 

 

Bod č. 4: Kontrola strojů 

Kontroluje se funkčnost a kompletnost stavebních strojů a jejich strojní průkazy.  

Ze strojů nesmí unikat provozní kapaliny a příslušenství musí být v souladu s pokyny 

k užívání výrobce. 

 

Bod č. 5: Kontrola materiálu 

Kontroluje se označení a množství dodaných armokošů, správnost rozmístění 

jednotlivých prvků armokoše, geometrické rozměry, tuhost, nepoškozenost při manipulaci  

a čistota. 
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Kontroluje se způsob skladování armokošů. Armokoše musí být skladovány  

na zpevněné a odvodněné skladovací ploše na podkladcích. Podkladce musí být výšky 

minimálně 100 mm a vzdálenost jednotlivých podkladců je maximálně 500 mm. 

Kontroluje se označení a množství dodaných distančních kroužků. 

Kontroluje se způsob skladování distančních kroužků. Distanční kroužky musí být 

skladovány v originálním balení v uzamykatelném skladu. 

 

7.3.2. Mezioperační kontrola 

Bod č. 6: Kontrola armokoše před osazením 

Kontroluje se označení osazované armokoše na správnou pozici dle projektové 

dokumentace. 

Kontroluje se nepoškozenost a znečištění, které mohlo vzniknout při manipulaci. 

Kontroluje se osazení armokoše distančními kroužky, jejich počet a velikost  

dle projektové dokumentace. 

 

Bod č. 7: Kontrola osazení armokoše 

Kontroluje se polohové osazení armokoše v bednění. Přípustná odchylka polohového 

osazení je ±25 mm oproti projektové dokumentaci. 

Kontroluje se výškové osazení armokoše v bednění. Přípustná odchylka výškového 

osazení je ±25 mm oproti projektové dokumentaci. 

Kontroluje se krytí výztuže. Krytí výztuže je zajištěno distančními kroužky  

a podložkami. Kontroluje se tedy osazení distančních kroužků a položení distančních 

podložek, jejich počet a velikost dle projektové dokumentace. 

Kontroluje se provázání armokoše hlavice piloty s výztuží piloty. 

 

Bod č. 8: Kontrola bednění 

Kontroluje se poloha bednění. Přípustná odchylka polohy bednění je ±25 mm oproti 

projektové dokumentaci. 

Kontroluje se svislost bednění. Přípustná odchylka svislosti je ±15 mm. 
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Kontroluje se tvarová stabilita, celistvost a prostorová tuhost bednění. Bednění nesmí 

být prohnuté nebo jinak tvarově poškozené. 

 

Bod č. 9: Kontrola kvality čerstvého betonu 

Kontroluje se dodací list od betonové směsi. V dodacím listu se sleduje především 

množství dodávané směsi, čas výroby, čas dodání, pevnostní třída betonu v tlaku, označení 

vlivu prostředí, maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva, stupeň obsahu chloridů  

a stupeň konzistence. Čas dodání (doba transportu) při teplotě 0 až +25°C nesmí být delší 

než 90 minut, při jiné teplotě nesmí doba přesáhnout 45 min. 

Kontroluje se konzistence betonu a to zkouškou sednutí kužele  

dle ČSN EN 12350-2. Pro konzistence S3 musí být sednutí kužele v rozmezí 100 – 150 mm. 

Odebírá se část betonové směsi pro tvorbu zkušebních těles, na kterých bude později 

provedena krychelná zkouška pevnosti betonu v tlaku. Betonovou směs pro zkušební tělesa 

se odebírá po odlití cca 0,3 m3 betonu v množství cca 1,5 násobku potřebného pro vytvoření 

tělesa. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a zhutní  

se propichovací tyčí. Vzorek se označí štítkem s datem odebrání, označením betonu a výškou 

sednutí kužele. Zkušební tělesa se ponechají ve formě v prostředí o teplotě +20°C ± 5°C 

minimálně 16 hodin a nejvíce 72 hodin. Poté se vzorky uloží do vody o teplotě +20°C ± 2°C 

nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu větší nebo rovnou 95% a teplotě +20°C ± 2°C. 

Sada vzorků (1 sada = 3 kusy) se provede pro každou z prvních tří hlavic pilot a dále 

pak pro každých dalších 5 hlavic pilot. 

 

Obrázek 11: Zkouška sednutí kužele při provádění hlavic pilot 
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Bod č. 10: Kontrola betonáže hlavice piloty 

Kontroluje se výška ukládání betonové směsi, která nesmí být větší než 1,5 m. 

Kontroluje se způsob ukládání betonové směsi. Při ukládání betonu se výsypný žlab 

autodomíchávače nesmí dotýkat armokoše, beton musí být ukládán po vrstvách tloušťky  

cca 500 mm. 

Kontroluje se množství ukládaného betonu, jehož množství musí odpovídat 

projektové dokumentaci. 

Kontroluje se způsob hutnění betonu. Ponorný vibrátor se během hutnění nesmí 

dotýkat bednění ani výztuže. Každá vrstva musí být zhutněna ponorným vibrátorem,  

poté se může ukládat další vrstva. Následně je však nutné tyto vrstvy mezi sebou prohutnit, 

kdy hloubka vniknutí vibrátoru do předchozí vrstvy je cca 50 – 100 mm. Ponor vibrátoru 

musí být co nejkratší, naopak pohyb vibrátoru směrem nahoru musí být pomalý, aby došlo 

k vytlačení vzduchu. Na povrchu čerstvé betonové směsi by se měla vytvořit tenká vrstva 

cementového mléka. 

Kontroluje se výšková úroveň hladiny betonu. Přípustná odchylka výškové úrovně 

je ±10 mm oproti projektové dokumentaci. 

Kontrolují se klimatické podmínky při betonáži. Betonáž může probíhat při teplotě 

+5°C až +25°C, bez dešťových srážek. 

 

Bod č. 11: Kontrola ošetřování betonu 

Kontroluje se způsob ošetřování čerstvého betonu.  

Kontroluje se způsob ochrany proti nadměrnému vypařování vody z povrchu betonu 

(přikrytím konstrukce fólií, vlhkou geotextílií, mlžením povrchu vodou v krátkých 

intervalech nebo nástřikem parotěsnou látkou). 

Kontroluje se způsob ochrany proti poklesu teploty povrchu betonu pod 0°C dokud 

povrchu betonu nenabude pevnosti minimálně 5 MPa (překrytím konstrukce rohoží z textilní 

tkaniny). 
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7.3.3. Výstupní kontrola 

Bod č. 12: Kontrola geometrie 

Kontroluje se poloha a výšková úroveň hlavice piloty. Přípustná polohová odchylka 

hlavy piloty je ±25 mm, přípustná výšková odchylka hlavice piloty je ±20 mm oproti 

projektové dokumentaci. 

 

Bod č. 13: Kontrola provedení hlavice piloty 

Kontroluje se pevnost tvrdého betonu v tlaku krychelnou zkouškou na odebraných 

zkušebních tělesech. Zkoušku provádí akreditovaná zkušební laboratoř na vzorcích starých 

nejméně 28 dní. 

 

Obrázek 12: Krychelná zkouška pevnosti betonu v tlaku 
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8.1. Úvod, definice 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Plán BOZP)

je dokument určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků  

při pracích na staveništi a určující pravidla pro rozsah, typ a velikost stavby tak,  

aby vyhovoval potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce  

při realizaci stavby. 

Plán BOZP je zpracován na základě naplnění požadavků vyhlášky 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, neboť se jedná o práce, při kterých 

hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m a dále o práce spojené s montáží  

a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných 

určených pro trvalé zabudování do staveb.  

Plán BOZP je závazný pro všechny zhotovitele a jiné osoby podílející se na realizaci 

stavby a všichni musí být s Plánem BOZP prokazatelně seznámeni. 

Pro potřeby zajištění dodržování BOZP je zřízena na staveništi funkce Koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen Koordinátor BOZP). Tato funkce  

je zajišťována společností GRIMO BOZP s.r.o., která má pro výkon funkce  

potřebnou akreditaci. 

Koordinátor BOZP udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální podobě.  

Do Plánu BOZP musí být promítnuty veškeré známé zkušenosti (fyzický stav uspořádaní 

staveniště, řešené závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, změny 

technologických plánů), které mohou mít vliv na BOZP na stavbě. V případě, že dojde  

k podstatné změně dokumentu, musí být aktualizovaná podoba opět předána všem 

zainteresovaným zástupcům. 

Zhotovitel nastupující k provedení prací již během realizace stavby obdrží aktuální 

znění Plánu BOZP od objednávající strany, tedy zadavatele prací (nadřazený zhotovitel, 

investor). 

Při tvorbě Plánu BOZP se vycházelo z projektové dokumentace, výkresová 

dokumentace, technická zpráva stavební části, požárně bezpečnostního řešení  

a harmonogramu prací. 
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8.2. Pojmy, zkratky 

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 

PO    požární ochrana 

OOPP    osobní ochranné pracovní prostředky 

IZS    integrovaný záchranný systém 

PHP    přenosný hasicí přístroj 

Riziko    identifikované nebezpečí na jednotlivých pracovištích a při 

jednotlivých stavebních činostech 

Zhotovitel  právnická nebo fyzická osoba, která v rozsahu své 

podnikatelské činnosti vykonává na staveništi příslušné práce 

(stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce) 

Podzhotovitel  zhotovitel k provedení stavebních, montážních, stavebně 

montážních nebo udržovacích prací na stavbě již tuto činnost 

realizujícím zhotovitelem 

Zadavatel  stavebník resp. investor, objednatel stavby, tedy fyzická 

osoba, pro kterou je stavba prováděna 

Staveniště  vymezené místo, sloužící dočasně zhotoviteli k realizaci 

stavby, její změně nebo k jejímu odstraňování 

Stavba  stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní 

technologii, bez zřetele na jeho stavebně technické provedení, 

použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 

využití a dobu trvání 

NV    Nařízení vlády 
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8.3. Identifikační údaje 

Stavba:   Centro Zlín – Fáze IV.  

Místo stavby: Zlín-Malenovice, areál obchodního centra  

Centro Zlín, parcelní číslo st. 2320/6 k. ú. Malenovice u Zlína 

Investor:   Discovery Group, a.s. 

    Vězeňská 5 

    110 00 Praha 1 

Objednatel stavby:  GEOPRO, s.r.o. 

    Vězeňská 5 

    110 00 Praha 1 

Technický dozor stavebníka: KD Beta, a.s. 

    Hanusova 31 

    140 00 Praha 4 

Projektant:   S-Projekt plus, a.s. 

    Tř. T. Bati 508 

    762 73 Zlín 

Generální dodavatel:  IMOS Brno a.s. 

    Závod Ostrava 

    Tolstého 4 

    702 00 Ostrava 

Koordinátor BOZP:  GRIMO BOZP s.r.o. 

    Oldřichovice 738 

    739 61 Třinec 
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8.4. Stručný popis díla 

Plánovaná přístavba Centro IV. je navržena v půdorysném tvaru nepravidelného 

pětiúhelníku, který je přizpůsoben tvaru daného pozemku, poloze stávajícího pylonu  

a požadavkům na zásobovací vozidla.  

Dispozičně je objekt členěný na tři nájemní jednotky o různé plošné výměře, 

v rozsahu stanoveném investorem.  

V jihozápadním rohu je umístěna elektrorozvodna se samostatným vstupem zvenčí. 

 Na základě požadavků vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení na únikové 

cesty, byly kromě vstupů pro zákazníky (východní fasáda) a naskladňování zboží (západní 

fasáda) doplněny nezbytné únikové východy (západní a severní fasáda).  

Železobetonová prefabrikovaná skeletová konstrukce halového typu je opláštěná 

sendvičovým pláštěm.  

Plochá střecha hřebenovitě spádovaná, je po obvodu lemovaná atikou  

na úrovni + 7,30 m a doplněna vertikálním ocelovým roštem. 

 

8.5. Orientační lhůty výstavby 

Zahájení výstavby: 11/2010 

Ukončení výstavby:  08/2011 

Lhůta výstavby: 10 měsíců 
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8.6. Naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb.  

a NV 591/2006. Sb. 

 

8.6.1. Pravidla spolupráce 

Realizace stavby vyžaduje spolupráci všech zúčastněných stran. Tento oddíl 

stanovuje povinnosti a pravomoci zainteresovaných stran na realizaci stavby  

v otázkách BOZP. 

Staveniště je zápisem o předání a převzetí (NV č. 591/2006 Sb., § 2, odst. 3) předáno 

zhotoviteli a je tedy jeho pracovištěm. Zhotovitel může dále dílčí pracoviště předat zápisem 

o předání a převzetí dalším podzhotovitelům (subdodavatelům). 

K naplnění požadavků zákona č. 309/2006 Sb. byl ustanoven pro přípravu a realizaci 

stavby Koordinátor BOZP, který je přímo podřízen zadavateli stavby. 

Koordinátor BOZP je oprávněn požadovat po zhotovitelích prokázání plnění 

ustanovení jednotlivých právních předpisů a tohoto plánu BOZP. 

Zřízení funkce Koordinátora BOZP nezbavuje jednotlivé zhotovitele povinností plnit 

na úseku BOZP jim stanovené předpisy. 

 

8.6.2. Práva a povinnosti stavebníka 

Stavebník je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat  

na pracovišti, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele, popřípadě 

jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu realizace akce. 

Stavebník je oprávněn na podnět koordinátora ukládat finanční postihy zhotoviteli  

za neplnění povinností, týkající se zajištění BOZP na staveništi a za porušování BOZP  

na staveništi. Přehled postihů je uveden v příloze B7.3. 
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8.6.3. Povinnosti Koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby 

Koordinátor BOZP je při přípravě stavby povinen v dostatečném časovém předstihu 

předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě  

(viz příloha B7.2), informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout  

se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem  

na charakter stavby a její realizaci. 

Koordinátor BOZP je při přípravě stavby povinen bez zbytečného odkladu předat 

projektantovi a zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě, veškeré další informace  

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají  

jejich činnosti. 

 

8.6.4. Povinnosti Koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby 

Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli veškeré informace 

o zdravotních rizicích, které jsou mu známy (před i v průběhu realizace) a které se dotýkají 

jeho činnosti. Dále je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem  

a vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

Koordinátor oznamuje zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně 

přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy. 

Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 

o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. 

Koordinátor tento dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální 

podobě. Do Plánu BOZP musí být promítnuty veškeré známé skutečnosti (fyzický stav 

uspořádaní staveniště, řešené závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, změny 

technologických plánů), které mohou mít vliv na BOZP na stavbě. 

V případě, že dojde k podstatné změně dokumentu, musí být aktualizovaná podoba 

opět předána všem zainteresovaným zástupcům. Aktualizace mohou být předány 

elektronickou cestou formou e-mailu nebo v tištěné podobě, přičemž je preferovaná 

elektronická cesta. 
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Zhotovitel nastupující k provedení prací již během realizace stavby obdrží aktuální 

znění Plánu BOZP od zadavatele stavby nebo od objednatele prací (např. nadřazený 

zhotovitel, investor atd.). 

 

8.6.5. Oprávnění Koordinátora BOZP 

Koordinátor BOZP je oprávněn případě porušování předpisů vztahujících  

se k zajištění BOZP může vykázat ze staveniště zaměstnance zhotovitele bez nároku  

na úhradu vzniklé škody zhotoviteli. 

Koordinátor BOZP je oprávněn vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště 

jednotlivých zhotovitelů. 

Koordinátor BOZP je oprávněn požadovat po zhotovitelích prokázání plnění 

ustanovení právních předpisů zejména prokázání provádění zkoušek a revizí technických 

zařízení a strojů, prokázání způsobilosti obsluh technických zařízení a strojů, prokázání 

kvalifikace (školení) pracujících osob a jejich zdravotní způsobilost (např. pro práce  

ve výšce). 

Koordinátor BOZP je oprávněn požadovat po zhotovitelích prokázání přidělení, 

používání a kontrolování OOPP. 

Koordinátor BOZP je oprávněn vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem 

zjištění požití alkoholických nápojů. 

Koordinátor BOZP je oprávněn vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, 

že u něj budou patrné příznaky požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 

Koordinátor BOZP je oprávněn dávat podnět zadavateli stavby k uložení finančních 

postihů za neplnění povinností týkajících se BOZP a za porušování předpisů BOZP. 

Rozsah kontrolní činnost Koordinátora BOZP je zpracován v příloze B7.4. 

 

 

 

 



159 

 

8.7. Bezpečnostní opatření při jednotlivých pracovních 

činnostech 

Návaznost jednotlivých pracovních činností je uvedena v souhrnné technické zprávě 

a je patrna z harmonogramu stavby. 

 

8.7.1. Zajištění staveniště 

Zhotovitel provede vymezení staveniště, které bude souvisle oploceno do výšky 

minimálně 1 800 mm. Zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné 

i za snížené viditelnosti. Zajistí provádění denních kontrol tohoto zabezpečení. 

Všechny vstupy na staveniště zhotovitel vyznačí bezpečnostní značkou  

„Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám“. Vjezdy na staveniště musí být označeny 

dopravními značkami a bezpečnostní značkou „Zákaz vjezdu nepovolaných fyzických 

osob“, a to na všech vjezdech a přístupových komunikacích, které k nim vedou. Po celou 

dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť  

a dopravních komunikací. 

Dále bude u vstupu na staveniště upevněna tabule s dalšími bezpečnostními 

značkami. Tato tabule je zpracována v příloze B7.1. 

Přístup na pozemky je z místní komunikace, která navazuje na silnici I/46 (ulice třída 

3. května). Vjezd na staveniště je v místě původního parkoviště a navazuje na místní 

komunikaci. Vjezd k ZS je opět z místní komunikace. 

Na příjezdové komunikaci vedoucí okolo východní části staveniště a na parkovišti, 

které nebude stavbou dotčeno, bude rychlost vozidel omezena na 20 km/hod. 

 

8.7.2. Bourací práce 

Jak je uvedeno v technické zprávě a technologickém postupu zemních prací bude 

prováděna demolice stávajícího parkoviště. Bude prováděno vytrhávání betonových obrub, 

frézování asfaltového povrchu a vybourávání betonového lože. 

Při bouracích pracích je nutno dodržet zejména následující bezpečnostní požadavky: 

 Bourací práce provádět podle zpracovaného technologického postupu. 
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 Všichni zaměstnanci, kteří budou bourací práce provádět, musí být 

prokazatelně seznámeni s technologickým postupem bouracích prací. 

 Při bouracích pracích na dvou nebo více místech najednou pověří zhotovitel 

fyzickou osobu na pracovišti stálým dozorem. 

 Pokud budou při bouracích pracích zjištěny skutečnosti, které nebyly 

průzkumem odhaleny, budou skutečnosti neprodleně zapracovány  

do technologického postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost  

provádění prací. 

 Před zahájením bouracích prací musí být vymezen ohrožený prostor a zajištěn 

proti vniknutí nepovolaných osob (ohrazením, střežením, případně 

vyloučením provozu). 

 Bourací práce mohou být zahájeny jen na základě vydaného písemného 

příkazu osobou určenou zhotovitelem. 

 Při práci s pneumatickým mechanickým nářadím používat ochranné 

pomůcky (chrániče sluchu, ochranné brýle nebo štít). 

 Materiál z bourané části stavby nutno průběžně odstraňovat. 

 Prašnost při bouracích pracích omezit kropením. 

 

8.7.3. Skladovací prostory materiálů 

Umístění skladovacích ploch pro materiál je patrno z výkresu zařízení staveniště, 

který je zpracován v příloze B4.1 Zařízení staveniště.  

Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno dodržet tyto  

bezpečnostní požadavky: 

 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 

dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 

materiálu a použitých strojů. 

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

jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, 

oporami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, 
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dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 

převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

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

bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy 

vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 

kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 

položenými na sebe. 

 Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m  

a při mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 

Nejsou-li okraje hromad zajištěny například oporami nebo stěnami, musí být 

pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít  

k jejich sesuvu. 

 Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány  

v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce,  

a označeny v souladu s požadavky zákona č. 356/2003 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 V plechovém skladu umístit materiál, který je nutné chránit  

před povětrnostními vlivy. 

 

8.7.4. Zemní práce a piloty 

Zemní práce a piloty mají zpracovány vlastní technologické postupy. Hloubka pilot 

a jejich rozmístění je dáno projektovou dokumentací. 

V souladu s technickou zprávou bude provedeno hlubinné založení na ražených 

pilotách Franki. Piloty budou podporovat železobetonové montované základové nosníky, 

které spolu se základovou deskou vytvoří tuhou konstrukci v horizontální rovině. 

Z hlediska bezpečnosti práce zajistí zhotovitel: 

 Před zahájením zemních prací určit rozmístění stavebních výkopů, jejich 

rozměry, určit způsob těžení zeminy a zajištění stěn výkopů pažením. 

 Provést na terénu vyznačení tras infrastruktury na staveništi, zejména 

podzemních vedení, a to před zahájením zemních prací. 
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 Seznámit prokazatelně obsluhu strojů a další fyzické soby provádějící zemní 

práce o druhu vedení technického vybavení, trasy a hloubkou jejího uložení. 

 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stability jiných staveb  

a jejich částí. Pokud dojde k ohrožení, musí být zhotovitelem ihned přijata 

opatření k zajištění jejich stability. 

 Provést ohrazení výkopů pokud se v nich nebude pracovat, a to bez ohledu 

na hloubku výkopu zábradlím vysokým 1,1 m. Pokud je zemina z výkopu 

v sypkém stavu uložená do výše 0,9 m, není potřeba provádět  

ohrazení výkopu. 

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

 Do výkopů musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 

přesahující výkop o 1 m. 

 Před prvním stupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce 

delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo jím pověřená osoba stav stěn 

výkopu, pažení a přístupy. 

 Při provádění výkopových prací se nesmí nikdo zdržovat v ohroženém 

prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 

prací, nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. 

 Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud 

není zajištěna bezpečnost osob ve výkopu. 

 Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 

pracovních činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěn proti zaboření, 

posunutí nebo uvolnění. 

 Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 

svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 

 Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního 

prostředku nenaráželo. 
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 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 ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 

rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

 Po dobu přerušení výkopových prací nutno zajistit, aby výkopy byly zajištěny 

proti pádu fyzických osob zábradlím a bezpečnostní značkou. 

 Výkopy v zastavěném území musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí 

nebezpečí pádu osob, zajištěny zábradlím nebo ohrazením s výškou horní 

tyče minimálně 1,1 m nad terénem. 

 Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní  

dokumentací výrobce. 

 Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části 

řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 

konstrukce bednění a její kontrole se provede písemný záznam. 

 Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníku a při jejím 

ukládáním do konstrukce je nutné pracovat z bezpečných pracovních podlah, 

popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu. 

 Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutné zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

 

8.7.5. Obecná opatření 

Zhotovitel je povinen přerušit 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, 
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nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popř. vlivem 

jiných nepředvídatelných událostí. 

Při přerušení práce je povinen zhotovitel zajistit provedení nezbytných opatření  

k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotoví zápis o provedených opatřeních. 

 

 

8.8. Bezpečnostní opatření při použití strojů 

Práce s jednotlivými stroji je nutné provádět v souladu s návody výrobce. Při realizaci 

hrubé spodní stavby je použit především nákladní automobil, rýpadlo-nakladač, vrtná 

souprava, autodomíchávač, automobilový jeřáb a silniční fréza. 

 

8.8.1. Obecné požadavky  

Před použitím stroje musí být zhotovitel seznámen s místními a provozními 

podmínkami mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 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. 

Při používání strojů je nutné respektovat ochranná pásma vedení (elektrické 

soustavy, plynárenských zařízení, rozvodu tepelné energie), jak požaduje  

zákon č. 458/2000 Sb,. energetický zákon. 

Stroje, při jejichž činnostech 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 apod. 
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8.9. Povinnosti zhotovitelů ve vztahu k omezení  

bezpečnostních rizik 

 

8.9.1. Všeobecné povinnosti zhotovitelů 

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi 

doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. 

Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění 

jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat 

informace a podklady pro zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a postupovat podle dohodnutých opatření. 

Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP provedení kontroly na svém 

pracovišti, akceptovat pokyny koordinátora BOZP, respektovat připomínky a návrhy  

v oblasti BOZP (zvýšení úrovně BOZP, bezpečnostní značení, zákaz činnosti ohrožující 

zdraví a život ostatních osob, majetek a životní prostředí). 

Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 

zaměstnance, je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi potřebnou součinnost a 

postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce 

stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději  

do pěti pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, 

bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi 

vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi 

s vědomím zhotovitele. 

Každý zhotovitel prací, který objednává k realizaci prací dalšího zhotovitele prací 

(podzhotovitele), je povinen o této skutečnosti informovat zadavatele (investora) a 

koordinátora BOZP, a to před nástupem pracovníků nového podzhotovitele na stavbu. 

Všichni zhotovitelé, ať už právnické nebo podnikající fyzické osoby, jsou 

zodpovědní za zajištění BOZP při výkonu všech svých činností v souladu s právními 

předpisy ČR (přehled platných předpisů je uveden v příloze B7.2 Přehled právních 

předpisů), a to na svých pracovištích a pro všechny své pracovníky (zaměstnance).  

Pokud je pro činnost vykonávanou pracovníky zhotovitele vyžadována právními předpisy 
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ČR zvláštní způsobilost, odbornost nebo kvalifikace (dále jen způsobilost), je povinností 

zhotovitele zajistit, aby každou takovou činnost vykonávali pouze způsobilí pracovníci 

(zaměstnanci). V opačném případě může být zhotovitel ze staveniště vykázán. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP při aktualizaci  

plánu BOZP. 

 

8.9.2. Prostory pro osobní potřebu a hygienu 

V prostoru ZS budou umístěny stavební buňky sloužící jako kancelář THP,  

kancelář TDS a koordinátora BOZP, zasedací místnost pro kontrolní dny stavby, kancelář 

ostrahy, šatny a hygienické zázemí (umývárna). 

Lékárnička první pomoci bude umístěna u stavbyvedoucího. 

 

8.9.3. Dokumentace na pracovišti 

Na staveništi musí být neustále k dispozici všem zainteresovaným stranám 

následující dokumenty: 

 prováděcí projekt, 

 technologické postupy prací, 

 stavební deník, 

 Plán BOZP, 

 doklady o provedeném seznámení s podmínkami pracoviště objednatele, 

 doklady o odborné způsobilosti vybraných profesí (např. strojnický průkaz, 

svářečský průkaz, jeřábnický průkaz atd.). 

 

8.9.4. Vedení stavebního deníku 

Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště do dne 

dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní 

prohlídce stavby. Musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 

oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 

oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
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Pravidelné denní záznamy obsahují: 

 jména a příjmení osob pracujících na staveništi, 

 klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, 

 popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, 

 dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a 

zabudování, 

 nasazení mechanizačních prostředků. 

 další záznamy o skutečnostech, jak požaduje vyhláška 499/2006 Sb.,  

Příloha č. 5. 

 

8.9.5. Mimořádná událost na stavbě 

Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace,  

při které dojde k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. 

Dále je za mimořádnou událost považována každá dopravní nehoda v rámci 

staveniště, technická nebo technologická nehoda a situace, při které může být ohroženo 

životní prostředí. 

Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným 

událostem předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla 

minimalizována. 

Pokud k mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout 

opatření vedoucí k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. 

Pokud není likvidace mimořádné události v silách zhotovitelů, musí být bez odkladu 

povolány jednotky IZS: 

Jednotné číslo tísňového volání  112 

Hasičský záchranný sbor   150 

Zdravotnická záchranná služba  155 

Policie ČR     158 

Obvodní oddělení PČR Zlín   974 666 651                                                 

Městská policie Zlín    156 
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Okrsková služebna MP Zlín-Malenovice  575 570 571 

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.  577 104 619 

Energetika Malenovice    607 542 270 

O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor 

BOZP, který se rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 

 

8.9.6. Povinnosti jiných osob nebo návštěv 

Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu některého 

z vedoucích pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené 

bezpečnosti, respektovat bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci objektu 

umístěny zhotovitelem stavebního díla. 

Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

 

 

8.10. Kontrolní činnost při realizaci stavby zaměřená na 

dodržování požadavků k zajištění BOZP 

 

8.10.1. Provádění kontrol 

Kontroly na staveništi se zamřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci budou 

provádět koordinátor BOZP na staveništi nebo osoby odborně způsobilé v prevenci rizik 

jednotlivých zhotovitelů stavebního díla. 

Vstup na staveniště těchto osob bude pouze se souhlasem odpovědného zaměstnance 

zhotovitele, pro kterého danou činnost určená osoba vykonává. Zápis z kontroly bude 

prováděn do stavebního deníku osobou, která kontrolu provedla za účasti vedoucího 

zaměstnance zhotovitele. Případné neshody budou zasílány elektronickou formou  

těm subjektům, kterých se zjištěné neshody týkají a zadavateli stavby. K tomu je povinen 

každý zhotovitel předat stavbyvedoucímu kontaktní údaje pro zasílání zprávy elektronickou 

formou. 

Stavbyvedoucí a vedoucí zaměstnanci zhotovitelů stavby provádějí každodenní 

kontroly dodržování bezpečnostních předpisů na jím řízených pracovištích a u svých 



169 

 

podřízených zaměstnanců. Do stavebního deníku provádí zápisy v případě zjištění porušení 

předpisů a dále v těch případech, kdy je kontrola pracoviště nebo zařízení stanovena jiným 

právním nebo technickým předpisem např. přejímka lešení, pravidelná kontrola lešení, 

kontrola stavebního výtahu atd. 

 

8.10.2. Kontrolní dny BOZP na staveništi 

Kontrolní dny stavby organizuje stavebník (pokud není dohodnuto jinak), kterýžto 

stanovuje termíny kontrolních dnů. 

Kontrolních dnů stavby se zúčastní: 

 Stavebník 

 Technický dozor stavebníka 

 Stavební dozor 

 Stavbyvedoucí 

 Koordinátor BOZP na staveništi 

 Projektant 

Z kontrolních dnů budou vyhotoveny zápisy, které budou dány k dispozici všem 

zúčastněným osobám v písemné nebo elektronické formě. 
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8.11. Vybrané závazné právní předpisy z hlediska BOZP 

Všechny práce smějí vykonávat pouze přeškolení nebo vyučený dělníci, jejichž 

odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň 

zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. 

 

8.11.1. Provádění zemních prací 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

Příloha 1 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště – odst. (1) až (8) 

II. Zařízení pro rozvod energie – odst. (1), (2) 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – odst. (1) až (8) 

 

Příloha 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů – odst. (1) až (3), (6) 

II. Stroje pro zemní práce – odst. (1) až (7), (10) až (13) 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce – odst. 

(1) až (5) 

XV. Přeprava strojů – odst. (1) až (10) 

 

Příloha 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem – odst. (6), (7), (16) 
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II. Příprava před zahájením zemních prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 

III. Zajištění výkopových prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 

IV. Provádění výkopových prací – odst. (1) až (13) 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou – odst. (1), (2) 

XII. Bourací práce – odst. (6), (7), (9), (10) 

 

 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 

předpisů 

Příloha 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a 

používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – odst. (1) až (5) 

XI. Školení zaměstnanců 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
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8.11.2. Provádění pilot 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

Příloha 1 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště – odst. (1) až (8) 

II. Zařízení pro rozvod energie – odst. (1), (2) 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – odst. (1) až (8) 

 

Příloha 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů – odst. (1) až (3), (6) 

II. Stroje pro zemní práce – odst. (1) až (7), (10) až (13) 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí – odst. (1), (2) 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky – odst. (1) až (3), (6) až (13) 

IX. Vibrátory – odst. (1), (2) 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce – odst. 

(1) až (5) 

XV. Přeprava strojů – odst. (1) až (10) 

 

Příloha 3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem – odst. (6), (7), (16) 

II. Příprava před zahájením zemních prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 
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III. Zajištění výkopových prací – odst. (1), (2), (4) až (6) 

IV. Provádění výkopových prací – odst. (1) až (13) 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou – odst. (1), (2) 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění – odst. (1) až (4) 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi – odst. (1), (3), (4) 

IX.3 Odbedňování – odst. (1), (3), (4) 

IX.5 Práce železářské – odst. (1) až (3) 

 

 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 

předpisů 

Příloha 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 

povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a 

používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí – odst. (1) až (5) 

XI. Školení zaměstnanců 

 

 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 
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8.12. Jmenovité právní předpisy z hlediska BOZP 

Jmenovité právní předpisy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví jsou především: 

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

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

předpisů – viz příloha B7.5. 

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

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

hloubky, ve znění pozdějších předpisů – viz příloha B7.6. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

 

 

8.13. Plán rizik 

Plán rizik mapuje zdroj rizik, jejich identifikaci a bezpečnostní opatření, kterým je 

možné nebezpečím předcházet. 

Plán rizik je zpracován v příloze B7.7.  
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9.1. Silniční fréza Wirteng W 50 

Silniční fréza je navržena pro odstranění asfaltového povrchu ze stávajících 

komunikací parkoviště. 

Dle DSP Centro II je tloušťka asfaltové vrstvy 120 mm (asfaltový beton ABS III 40 

mm, obalované kamenivo OK II 80 mm), navržená fréza umožňuje frézování do 160 mm. 

 

Obrázek 13: Silniční fréza Wirteng W50 

 

 

Technické parametry stroje: 

Šířka frézování  500 mm 

Hloubka frézování  0 – 160 mm 

Výkon motoru   60 kW 

Provozní hmotnost  6 750 kg 
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Obrázek 14: Rozměry silniční frézy Wirteng W50 
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9.2. Rýpadlo-nakladač JCB 4 CX ECO 

Rýpadlo nakladač JCB 4 CX ECO je navržen pro své multifunkční využití. Primárně 

bude sloužit na skrývku ornice, odtěžení a naložení stávající zeminy. 

Po připojení příslušenství je možné jej využít i jako hydraulické kladivo či zametací 

zařízení. Dále bude využíván pro manipulaci s armokoši či rozprostření navážky. 

 

Obrázek 15: Rýpadlo-nakladač JCB 4 CX ECO 

 

Technické parametry stroje: 

Výkon motoru   74,2 kW 

Přepravní délka  7 530 mm 

Přepravní šířka  2 330 mm 

Přepravní výška  3 910 mm 

Provozní hmotnost  8 500 kg 

 

Technické parametry nakladače: 

Výsypná výška  2 690 mm 

Nakládací výška  3 210 mm 

Vodorovný dosah  1 420 mm 

Nosnost vidlí    1 000 kg (vidle na rychloupínači nosnost 2 000 kg) 
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Technické parametry rypadla: 

Max. hloubka hloubení  5 530 mm 

Max. nakládací výška   4 730 mm 

Max. pracovní výška   6 260 mm 

Vodorovný dosah (od osy otoče) 6 540 mm 

Boční dosah (od osy stroje)  7 160 mm 

 

 

 

Obrázek 16: Příslušenství k rýpadlo-nakladači 
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9.3. Smykem řízený kolový nakladač Caterpillar 236D 

Smykem řízený nakladač Caterpillar 236D je navržen pro drobné terénní úpravy. 

Díky své mobilitě se univerzálnosti (lze jej vybavit širokou škálou příslušenství) bude 

doplňovat rýpadlo nakladač JCB 4 CX ECO. 

 

Obrázek 17: Smykem řízený kolový nakladač Caterpillar 236D 

 

 

Technické parametry stroje: 

Výkon motoru   54,6 kW 

Přepravní délka  3 487 mm 

Přepravní šířka  1 676 mm 

Přepravní výška  2 082 mm 

Provozní hmotnost  2 975 kg 

Objem lopaty   0,38 m3 
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9.4. Oscilační hutnící válec HAMM HD+ 110 VO 

Oscilační hutnící válec HAMM HD+ 110 VO je navržen pro hutnění navážek. 

Hutnění oscilacemi, náhrada vibračního hutnění, je navrženo z důvodu snížení přenosu 

otřesů na stávající objekt OC-RP. 

 

Obrázek 18: Oscilační hutnící válec HAMM HD+ 110 VO 

 

Technické parametry stroje: 

Výkon    100 kW 

Maximální rychlost  11,0 km/hod 

Frekvence oscilací  39 Hz   

Oscilační síla   144 kN 

Tangenciální amplituda 1,44 mm 

Šířka bubnu   1 850 mm 

Provozní hmotnost  10 150 kg 
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9.5. Razící souprava FRANKI RA-336 

Razící souprava FRANKI RA-336 je navržena pro provedené hlubinných základů, 

pilot, metodou Franki. 

Průměr navržených pilot je 520 a 610 mm. Navržená vrtná souprava je schopna tyto 

průměry provést. 

 

 

Obrázek 19: Razící souprava FRANKI RA-336 

 

Technické parametry stroje: 

Výška soupravy  100 kW 

Šířka soupravy  3 000 mm 

Délka soupravy  5 950 mm  

Hmotnost   27 000 kg 

Max. pádová výška  15 000 mm 

Pažnicové kolony  520 mm, 620 mm, 880 mm, 1220 mm 
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9.6. Autodomíchavač Scania s nástavbou Stetter 

Autodomíchavač Scania s nástavbou Stetter je navržen pro dovoz čerstvého betonu 

pro betonáž pilot, hlavic pilot, základových nosníků a dalších monolitických prvků. 

Beton bude dovážen z betonárny ZAPA Beton a.s. Zlín., která poskytne i navržené 

autodomíchávače. 

Beton bude dovážen v autodomíchavačích o objemu bubnu 9 m3, případně 7 m3. 

 

Obrázek 20: Autodomíchavač Scania s nástavbou Stetter 

 

Technické parametry podvozku Scania: 

Délka    9 200 mm 

Šířka    2 500 mm 

Výška    3 780 mm 

Provozní hmotnost  32 240 kg 

 

Technické parametry nástavby Stetter: 

Jmenovitý objem  7 / 9 m3 

Geometr. objem  12 5600 / 15 660 litrů 

Vodorys   8 150 / 10 240 litrů 

Hm. nástavby   3 870 / 4 550 kg 
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9.7. Autočerpadlo SCHWING S 24 X na podvozku Tatra 

Autočerpadlo SCHWING S 24X na podvozku Tatra je navrženo pro betonáž hlavic 

pilot, základových nosníků a dalších monolitických prvků do míst, kde není možné provádět 

ukládání betonu přímo z autodomíchavače. 

 

Obrázek 21: Autočerpadlo SCHWING S 24 X na podvozku Tatra 

 

Technické parametry podvozku Tatra: 

Délka    8 670 mm 

Šířka    2 500 mm 

Výška    3 500 mm 

Provozní hmotnost  23 400 kg 

 

Technické parametry autočerpadla SCHWING S 24 X: 

Výškový dosah  23 500 mm 

Vodorovný dosah  19 500 mm 

Výška    3 500 mm 

Počet ramen   4 

Dopravované množství 90 m3/hod 

Délka koncové hadice 4 000 mm 

Pracovní rádius otoče  370° 
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Obrázek 22: Pracovní rozsah autočerpadla SCHWING S 24 X 

  



186 

 

9.8. Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 je navržen pro osazení prefabrikovaných 

základových nosníků, které budou ukládány na horní líc kalichů pilot. 

 

Obrázek 23: Autojeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

 

Technické parametry stroje: 

Délka    10 150 mm 

Šířka     2 550 mm 

Výška    3 450 mm 

Pohotovostní hmotnost 24 000 kg 

Vyložení teleskopu  9 200 – 30 000 mm 

Přídavný teleskop  8 600 – 15 000 mm 

Maximální nosnost  35 000 kg při vyložení 3 000 mm 

Maximální rychlost  85 km/hod 
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Obrázek 24: Zatěžovací křivka autojeřábu Liebherr LTM 1030-2.1 

 

 

 



188 

 

9.9. Nákladní automobil Tatra 815 8x8 jednostranný sklápěč 

Nákladní automobil Tatra 815 8x8 jednostranný sklápěč je navržen pro odvoz 

vyfrézovaného asfaltu, vytěžené zeminy, převoz ornice a dovoz navážek. Též může být 

využíván pro převoz stavebních materiálů po staveništi. 

Nákladní automobil Tatra má jednostranně sklopnou korbu s hydraulickým zvedacím 

zařízením ovládaným z kabiny řidiče. 

 

Obrázek 25: Tatra 815 8x8 jednostranný sklápěč 

 

Technické parametry stroje: 

Délka    8 370 mm 

Šířka    2 550 mm 

Výška    3 350 mm 

Objem korby   18 m3 

Pohotovostní hmotnost 11 300 kg 

Užitná hmotnost  28 850 kg 

Maximální rychlost  85 km/hod 
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9.10. Nákladní automobil Iveco Trakker AD 260T45 – 6x4 

Nákladní automobil Iveco Trakker AD 260T45 je navržen pro přepravu vrtné 

soupravy, hutnícího válce a rýpadlo-nakladače. Bude sloužit jako tahač návěsového 

podvalníku, na kterém budou stroje přepravovány. Též bude využit jako tahač 

velkoobjemového sklápěcího návěsu STAS_BV. 

 

Obrázek 26: Nákladní automobil Iveco Trakker AD 260T45 – 6x4 

 

Technické parametry stroje: 

Délka    7 997 mm 

Šířka    2 550 mm 

Výška    3 104 mm 

Rozvor    3 500 mm 

Pohotovostní hmotnost 9 350 kg 

Užitná hmotnost  19 650 kg 

Celková hmotnost  26 000 kg 

Maximální rychlost  90 km/hod 
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9.11. Nákladní automobil Iveco EuroCargo 180E28 

Nákladní automobil Iveco EuroCargo 180E28 je navržen pro přepravu armokošů a 

bude sloužit jako tahač návěsového podvalníku, na kterém budou armokoše přepravovány. 

 

Obrázek 27: Nákladní automobil Iveco EuroCargo 180E28 

 

Technické parametry stroje: 

Délka    6 269 mm 

Šířka    2 390 mm 

Výška    2 846 mm 

Rozvor    3 690 mm 

Pohotovostní hmotnost 5 320 kg 

Užitná hmotnost  12 680 kg 

Celková hmotnost  18 000 kg 

Maximální rychlost  90 km/hod 
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9.12. Nákladní automobil Tatra 6x6 valník s rukou 

Nákladní automobil Tatra 6x6 valník s rukou je navržen pro dopravu 

prefabrikovaných základových nosníků do délky 5 metrů a KARI sítí. 

Navržený automobil je vybaven hydraulickou rukou Fasssi F235A.0.21 pro snazší 

manipulaci s břemeny. 

 

Obrázek 28: Nákladní automobil Tatra 6x6 valník s rukou 

 

Technické parametry stroje: 

Délka    7 570 mm 

Šířka    2 550 mm 

Výška    3 085 mm 

Rozvor    3 690 mm 

Pohotovostní hmotnost 5 320 kg 

Užitná hmotnost  8 500 kg 

Maximální rychlost  85 km/hod 
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Technické parametry hydraulické ruky Fassi F235A.0.21: 

Zdvihový moment  21 200 mm 

Standardní dosah  6 100 mm 

Dosah s teleskopem  8 100 mm 

Nosnost na dosahu  3 485 kg 

Nosnost na teleskopu  2 050 kg 

 

Obrázek 29: Zatěžovací křivka hydraulické ruky Fassi F235A.0.21 
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9.13. Nákladní automobil Iveco 120E22 nosič kontejnerů 

Nákladní automobil Iveco EuroCargo 120E22 je navržen pro přepravu stavebních 

kontejnerů.  

Základní model Iveco EuroCargo 120E22 je vybaven teleskopickým nosičem 

kontejnerů CTS 08-37S a dále hydraulickou rukou Fassi 80A22. 

 

Obrázek 30: Nákladní automobil Iveco 120E22 nosič kontejnerů 

 

Technické parametry stroje: 

Délka    5 718 mm 

Šířka    2 550 mm 

Výška    2 665 mm 

Rozvor    3 105 mm 

Pohotovostní hmotnost 4 240 kg  

Užitná hmotnost  7 750 kg 

Maximální rychlost  90 km/hod 
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Technické parametry hydraulické ruky Fassi 80A22: 

Zdvihový moment  7 700 mm 

Standardní dosah  7 250 mm 

Dosah s teleskopem  12 600 mm 

Nosnost na dosahu  1 010 kg 

Nosnost na teleskopu  350 kg 

 

Obrázek 31: Zatěžovací křivka hydraulické ruky Fassi 80A22 
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9.14. Nákladní automobil Furgon Iveco Daily 35C21V 

Nákladní automobil Furgon Iveco Daily 35C21V je navržen pro dovoz drobného 

materiálu a nářadí. 

 

Obrázek 32: Nákladní automobil Furgon Iveco Daily 35C21V 

 

Technické parametry stroje: 

Délka    5 997 mm 

Šířka    1 996 mm 

Výška    2 760 mm 

Rozvor    3 300 mm 

Objem nákladního prostoru 12 m3 

Pohotovostní hmotnost 2 330 kg 

Užitná hmotnost  1 170 kg 

Celková hmotnost  3 500 kg 

Maximální rychlost  180 km/hod 

  



196 

 

9.15. Návěsový podvalník Goldhofer STN-L 3-39/80 F2 "Bau" 

Návěsový podvalník Goldhofer STN-L 3-39/80 F2 „Bau“ je navržen pro přepravu 

razící soupravy Franki Ra-336. 

Hmotnost vrtné soupravy je 24 500 kg, nosnost podvalníku je 40 200 kg. 

 

Obrázek 33: Goldhofer STN-L 3-39/80 "Bau" 

 

Technické parametry stroje: 

Nosnost   40 200 kg 

Pohotovostní hmotnost 9 800 kg 

Ložná plocha   8 400 x 2 550 mm 

 

 

Obrázek 34: Rozměry soupravy Iveco Trakker + Goldhofer STN-L 3-39/80 
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9.16.  Návěsový podvalník Goldhofer CHTP 24V 

Návěsový podvalník Goldhofer CHTP 24V je navržen pro přepravu oscilačního 

zemního válce a rýpadlo-nakladače. 

Hmotnost vibračního zemního válce je 14 240 kg, hmotnost rýpadlo-nakladače je 

8 500 kg, nosnost podvalníku je 18 500 kg. 

 

Obrázek 35: Návěsový podvalník Goldhofer CHTP 24V 

 

Technické parametry stroje: 

Nosnost   18 500 kg 

Pohotovostní hmotnost 5 500 kg 

Ložná plocha   7 600 x 2 550 mm 
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9.17.  Velkoobjemový sklápěcí návěs STAS_BV 

Velkoobjemový sklápěcí návěs STAS_BV je navržen pro dovoz mechanicky 

zpevněného kameniva a kameniva frakce 0/16 mm. 

Do navrženého návěsu je možno naložit až 36 m3 materiálu. 

 

Obrázek 36: Velkoobjemový sklápěcí návěs STAS_BV 

 

Technické parametry stroje: 

Objem návěsu   36 m3 

Pohotovostní hmotnost 5 500 kg 

Užitná hmotnost  30 570 kg 

Vnitřní délka   8 480 mm 

Vnitřní šířka   2 460 mm 

Vnitřní výška   1 900 mm 

Maximální úhel sklápění 47° 
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9.18.  Návěs Krone 13,6 m s bočnicemi 

Návěs Krone 13,6 m s bočnicemi je navržen pro přepravu armokošů delších  

než 5 metrů a prefabrikovaných základových nosníků.  

Maximální délka armokoše je 12,5 metru, maximální délka základového nosníku je 

13,3 metru, ložná délka návěsu je 13,6 metru. 

 

Obrázek 37: Návěs Krone 13,6 m s bočnicemi 

 

Technické parametry stroje: 

Délka    13 600 mm 

Šířka    2 450 mm 

Nosnost   26 000 kg 
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9.20. Stavební kontejner o objemu 6 m3 a nosnosti 8 000 kg 

Stavební kontejner je navržen pro odvoz menšího množství vytěžené zeminy nebo 

betonové suti. 

 

Obrázek 38: Stavební kontejner o objemu 6 m3 a nosnosti 8 000 kg 

 

Technické parametry: 

Délka    3 800 mm 

Šířka    2 070 mm 

Výška    980 mm 

Nosnost   8 000 kg 
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9.21.  Bourací kladivo Hilti TE 1500-AVR 

Bourací kladivo Hilti TE 1500-AVR je navrženo pro úpravu hlavic pilot.  

Bourací kladivo bude vybaveno špičatým a plochým sekáčem, které budou 

používány dle potřeby. 

 

Obrázek 39:Bourací kladivo Hilti TE 1500-AVR 

 

Technické parametry: 

Hmotnost   14,2 kg 

Příkon    1 800 W 

Energie příklepu  30 J 

Max. frekvence příklepů 1 620 úderů/minutu 
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9.22.  Pneumatické bourací kladivo ASIST 1600W 

Pneumatické bourací kladivo ASIST 1600W je navrženo pro vybourání stávajících 

betonových obrubníků na parkovišti. 

Bourací kladivo bude vybaveno špičatým sekáčem. 

 

Obrázek 40: Pneumatické bourací kladivo ASIST 1600W 

 

Technické parametry: 

Hmotnost   14,2 kg 

Příkon    1 600 W 

Energie příklepu  40 J 

Max. frekvence příklepů 1 400 úderů/minutu 
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9.23.  Šroubový kompresor CPS 2.5 

Šroubový kompresor CPS 2.5 je navržen pro pohon pneumatického bouracího 

kladiva ASIST 1600W. 

Kompresor svými parametry (průtok pracovního tlaku 2,5 m3/min a pracovní tlak 0,7 

MPa) vyhovuje navrženému pneumatickému kladivu. 

 

Obrázek 41: Šroubový kompresor CPS 2.5 

 

Technické parametry: 

Délka s ojí   3 597 mm 

Šířka    1 320 mm 

Výška    1 252 mm 

Průtok vzduchu  2,5 m3/min 

Pracovní tlak   700 kPa (7 bar) 

Provozní hmotnost  730 kg 



204 

 

9.24.  Vysokotlaká vodní myčka Makita HW 151 

Vysokotlaká vodní myčka Makita HW 151 je navržena pro čištění a mytí stavebních 

vozidel a strojů. Též může být využívána pro odstranění nečistot z vozovky. 

 

 

Obrázek 42: Vysokotlaká vodní myčka Makita HW 151 

 

 

Technické parametry: 

Hmotnost   28,4 kg 

Maximální průtok  500 l/hod 

Maximální tlak  150 bar 

Délka hadice   10 m 

Příkon    2500 W 

Maximální teplota vody 50 °C 
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9.25.  Optický nivelační přístroj Hilti POL 15 

Optický nivelační přístroj Hitli POL 15 je navržen pro měření a kontrolu rozměrů 

konstrukcí a polohu prováděných prací. 

Součástí nivelačního přístroje bude stativ Hilti PA 931 a měřící lať Hilti PUA 51. 

 

 

Obrázek 43: Optický nivelační přístroj Hilti POL 15 

 

Technické parametry: 

Rozměry (D x Š x V)   190 x 130 x 136 mm 

Zvětšení dalekohledu   28x 

Nejkratší měřitelná vzdálenost 65 cm 

Výšková odchylka měření  ±1,5 mm/30 m 

Pracovní rozsah   ± 15 mm 

Citlivost krabicové libely  8' /2mm 

Horizontální kruh   360° 

 

Obrázek 44: Příslušenství k nivelačnímu přístroji (stativ a měřící lať) 
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9.26. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa TRONIC 38 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles TRONIC 38 se zabudovaným 

elektronickým měničem je navržen pro hutnění betonu při provádění hlavic pilot. 

 

Obrázek 45: Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Hervisa Perles TRONIC 38 

 

Technické parametry: 

Délka     7 m 

Délka přípojného kabelu  15 m 

Hmotnost    12,5 kg 

Napětí     230 V / 50 Hz 

Odstředivá síla   1,4 kN 

Vibrace    12 000 / minutu 

Průměr     38 mm 

Příkon     400 W 
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9.27. Motorová řetězová pila Husqvarna 435 

Motorová řetězová pila Husqvarna 435 je navržena pro vykácení drobných stromků, 

které se nacházejí v zelených ostrůvcích na stávajícím parkovišti. 

 

Obrázek 46: Motorová řetězová pila Husqvarna 435 

 

Technické parametry: 

Hmotnost   4,2 kg 

Zdvihový objem  40,9 cm3 

Výkon    1,6 kW 

Maximální otáčky motoru 9 000 otáček/min 

Délka vodící lišty řetězu 33 – 46 cm 
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9.28. Křovinořez Husqvarna 525RX 

Křovinořez Husqrvarna 525RX je navržen pro vykácení křovin, které se nacházejí 

v zelených ostrůvcích na stávajícím parkovišti. 

 

Obrázek 47: Křovinořez Husqvarna 525RX 

 

 

 

Technické parametry: 

Hmotnost   5,1 kg 

Zdvihový objem  25,4 cm3 

Výkon    1,0 kW 

Maximální otáčky motoru 8 500 otáček/min 

Délka trubice   1 483 mm 
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10.1. Zpracování položkového rozpočtu 

V bakalářské práci je zpracován položkový rozpočet pro celou etapu hrubé spodní 

stavby přístavby obchodního centra Centro Zlín – Fáze IV. 

Položkový rozpočet vychází z výkazů výměr stavby oceněných s pomocí ceníků 

stavebních prací a dodávek. Výkaz výměr je fyzikálním vyjádřením jednotlivých stavebních 

a montážních prací na projektovaném stavebním díle. Ceníky stavebních prací a dodávek 

obsahují směrné (orientační) ceny, které jsou obvyklé ve stavební praxi. Zároveň mohou 

existovat individuální firemní ceníky. [2] 

Rozpočet byl zpracován v profesionálním rozpočtářském programu BuildPowerS.  

 

10.2. Rekapitulace stavebních dílů 

Pro přehlednost je v této části BP uvedena jen rekapitulace stavebních dílů, celý 

rozpočet je poté zpracován v příloze B8.1 Položkový rozpočet. 

 

Tabulka 47: Rozpočet - rekapitulace stavebních dílů 

Stavba : 001 Centro Zlín - Fáze IV.     Rozpočet : 001   

Objekt : SO40 Přístavba obchodního centra     Hrubá spodní stavba 

         

REKAPITULACE DÍLŮ 
         

Stavební 
díl         Typ dílu     Celkem 

11 Přípravné a přidružené práce   HSV     19 025,84 

2 Základy a zvláštní zakládání   HSV     1 319 273,48 

22 Piloty       HSV     2 600 273,69 

56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch HSV     703 612,68 

96 Bourání konstrukcí     HSV     876 786,08 

99 Staveništní přesun hmot     HSV     199 124,20 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   PSU     4 031 251,64 

VN Vedlejší náklady     VN     233 984,34 

ON Ostatní náklady     ON     36 072,59 

  CELKEM  OBJEKT           10 019 404,54 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zpracování stavebně – technologického projektu hrubé 

spodní stavby přístavby obchodního centra Centro Zlín – Fáze IV. 

V rámci bakalářské práce byly pro zemní práce a provádění pilot zpracovány 

technologické postupy, bilance zdrojů, kontrolní a zkušební plány, širší dopravní vztahy, 

řešena bezpečnost práce, navržena strojní sestava a zařízení staveniště. 

V průběhu řešení byl pro zpracování rozpočtu využit profesionální rozpočtářský 

program BUILDpowerS. Harmonogram byl navrhován v softwaru Microsoft Project. 

Při zpracování bakalářské práce autor spolupracoval s odborníky z praxe, a to jak 

přípraváři výroby, projektanty, rozpočtáři, tak i stavbyvedoucími či technickým dozorem. 

Navštívil několik kurzů společnosti RTS, a.s., která vyvíjí rozpočtářský program 

BUILDPowerS a byl hostem vybraných kontrolních dní stavby OC. 

Při setkáních s lidmi z kanceláří a přímo účastníky na stavbě si autor uvědomoval,  

že ne vždy stavební proces probíhá tak, jak je předkládán ve výuce, jak je navržen  

a jak je nakonec přímo realizován na stavbě. 
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