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Abstrakt 

Cílem této práce je stavebně-technologické řešení hrubé spodní stavby 

rodinného domu v Mikulově. Rodinný dům je řešen jako novostavba na nezastavěné 

parcele. Součástí práce je technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis 

zvolených prací, kontrolní a zkušební plány k těmto pracím, návrh strojní sestavy pro 

danou etapu výstavby, řešení mimostaveništních dopravních vztahů, plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví, environmentální plán, položkový rozpočet a harmonogram. 

Abstract 

The aim of this work is the construction and technological solutions to lower 

rough building a house in Mikulov. House is designed as a new building on the 

undeveloped parcel. Thesis includes technical report of building equipment, 

technological instruction for selected works, inspection and test plans for these works, 

mechanical design kits for the construction phase, the solution of external transport 

links, schedule of health and safety, environmental plan, itemized budget and schedule. 
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Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je realizace hrubé spodní stavby rodinného domu 

v Mikulově. Toto téma jsem si zvolila především proto, že mi stavba svou náročností 

v oblasti zakládání přišla velmi zajímavá. Dosud jsem se s podrobnějším problematikou 

složitého zakládání nesetkala, a proto jsem si zvolila právě tuto stavbu. Psaní této práce 

by mi mělo přinést nové informace a znalosti, které bych chtěla využit i v pozdější 

praxi. 

Celková stavba rodinného domu je o něco rozsáhlejší. Já jsem se zaměřila 

především na část hrubé spodní stavby cože je ohraničeno stropem nad 1PP. Objekt 

bude navazovat na již stávající rodinný dům na východní straně. Založení tohoto domu 

je poměrně složité. Jednak je velmi důležité podchycení základů souseda a samotné 

založení předmětné stavby. Stavby se bude nacházet ve svahu a pod místní komunikací, 

která by mohla být výkopem ohrožena. Před započetím výkopových prací musí být 

provedeno zabezpečení pomocí svislých zápor. Poté bude po částech realizována 

stavební jáma, která bude zabezpečena proti sesunutí pomocí hřebíkované opěrné stěny. 

Základy sousedního domu budou podchyceny pomocí mikropilot, na nichž bude 

zhotoven základový pás. Statik navrhl celkem 4 mikropiloty v délkách 7,0 m. 

Konstrukční systém rodinného domu je řešen systémem VELOX. Prostorová 

tuhost je zajištěna zmonolitněním stropu tl. 220 mm a svislých nosných konstrukcí 

s vnitřním monolitickým jádrem tl 150 - 170 mm. 

V této práci se zabývám především postupem výkopu a současným 

zpevňováním hlavní stavební jámy a hlubinným zakládáním pomocí mikropilot. Kvůli 

ztíženým dopravním a prostorovým podmínkám taká řeším dopravu a uzavírku veřejné 

komunikace. 
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1 Technická zpráva stavebně technologického projektu 

1.1  Základní informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby    Rodinný dům, Na Jámě, Mikulov 

Charakteristika stavby  Stavba pro bydlení – novostavba 

Město     Mikulov 

Katastrální území   Mikulov 

Ulice     Na Jámě 

Parcelní čísla pro výstavbu  146 – Miroslav Hůserek  

Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 

(stavba RD zasahuje částí 4m2
 na parc. č. 150/1) 

150/1 – Dr.Bc. Igor Žiška,  

Na Jámě 1651/6a, 692 01 Mikulov                                      

Sousední parcely   145/1, 145/2, 147      

Stavebník, investor   LH agency s.r.o,  

Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 

Projektant    Ing. Arch. Štěpán Děnge,  

Kozí Hrádek 12, 692 01 Mikulov 

1.1.2 Obecná charakteristika 

Jedná se o novostavbu rodinného domu 2x2+1 a 1+1 v Mikulově na ulici Na Jámě.  

Objekt se bude nacházet v zastavěném území a nijak nenaruší okolní prostředí.  

1.1.3 Objemové a prostorové údaje o stavbě 

Počet nadzemní podlaží:  1 + podkroví 

Počet podzemních podlaží:  2 

Zastavěná plocha:   164 m
2
 

Podlahová / Obytná plocha:  317,62 / 125,34 m
2
 

Celkový objem RD:   1722 m
3 
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1.1.4 Rozdělení stavby na stavební objekty 

SO01 Rodinný dům 

1.1.5 Konstrukční řešení stavby 

Statické řešení stavební jámy: Základové podmínky zde tvoří jílovité zeminy tuhé až 

pevné konzistence a hladina spodní vody je mimo dosah nově navržené stavební jámy 

přístavby. Terén je svažitý od komunikace do zahrady a horní vrstva bude tvořena 

navážkami. Terén před stavbou RD se svažuje podélně s místní komunikací.  Základová 

spára stavby RD je na kótě –6,400.   

Statické zajištění stěny výkopu bude provedeno pomocí hřebíkové stěny s doplněnými 

kotvami.  Stěna bude provedena v línii stavební čáry, podél pravého sousedního 

pozemku, kde se nachází zahrada a podél levého sousedního RD, která bude provedena 

z úrovně  -3,0 m. V místě pažící stěny budou zavrtány svislé prvky. Vrty budou 

provedeny průměru 140 mm a budou zapuštěny cca 2,0 m pod navrženou základovou 

spáru RD. Do vrtů budou vloženy válcované profily 2xU80 a spodní část bude opatřena 

zálivkou délce 2,0 m. Podél svislých prvků bude provedena vyztužená ŽB stěna tl. do 

150 mm ze stříkaného betonu. Stěna bude vyztužena svařovanými sítěmi KARI mezi 

ocelové profily. Jednotlivých etážích budou provedeny vrtané hřeby průměru 140 mm 

pod úhlem 10 stupňů. Hřeby budou vyztuženy betonářskou výztuží fR22 zaplněny 

injektážní zálivkou.   Hřeby jsou navrženy ve 4 etážích. Horní řada bude mít délku 

hřebů 3,0 m a spodní tři řady délku 5,0 m. Stěna a hřeby budou prováděny po 

jednotlivých záběrech, aby výkopy byly prováděny pod ochranou zemního pilíře.  

Z čelní stany v místě stavební čáry bude stěna provedena mezi terénem a úrovní 

základové spáry. Ze strany sousedního RD na pozemku č. 150/1 bude provedena z 

úrovně –2,825 m až po základovou spáru a ze strany sousední zahrady z terénu až po 

základovou spáru. Před realizací musí být vytýčeny inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich 

poškození. 

Základy: V průběhu provádění výkopových prací bude provedeno zajištění stěn 

stavební jámy. Stavba RD bude založena na ŽB základové desce tl. 300 mm. Základová 

deska bude vyztužena betonářskou výztuží KARI a betonářskou ocelí 10 505. Pro 

betonáž je navržen beton C 20/25 – XC2. Pod základovou desku bude proveden 
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podkladní beton C 12/15 v tl. 100 mm. V místě stítové stěny, která sousedí s RD bude 

provedeno založení na  mikropilotách. Vrty pro MP průměru 140 mm budou vrtány 

svisle.  Kořenová část bude vybavena manžetami v rozteči 0,5 m a délka kořene je 

navržena 4 m. Předpokládá se, že kořen bude umístěn v jílovité zemině pevné 

konzistence. Kořeny budou injektovány vzestupnou injektáží do konečného injektážního 

tlaku 3,0 MPa. Mikropiloty budou vyztuženy trubkovou výztuží  f60,3/605 z oceli S 235 

a v horní úrovni v místě základového pasu bude výztuha opatřena tlakovou hlavicí 

z plechu P. 20/200/200 mm. pro přenesení zatížení z pasů do mikropilot. Přes 

mikropiloty budou vybetonovány železobetonové základové pasy  400/600 mm z betonu 

C 20/25 – XC2, který bude vyztužen betonářskou výztuží 10 505. Úhlová v zadní části 

bude navržena až dle skutečných výškových poměrů na staveništi. Stěna bude vyztužena 

betonářskou výztuží a bude vybetonována z betonu C 25/30 – XC2. 

Svislé konstrukce: Svislé nosné a obvodové stěny budou provedeny systémem 

technologie Velox. Vnitřní nosné jádro stěny bude tl. 150 – 170 mm. Obvodové stěny 

podél stěn stavební jámy budou vyztuženy betonářskou výztuží 10 505 z důvodu zatížení 

zemním tlakem. Svislá výztuž bude řešena pomocí trigonové výztuže a konstrukční 

vodorovná výztuž bude vázaná.  Jednotlivé stěny se budou opírat o stropy a základovou 

desku.  Pro betonáž stěn je navržen beton C 20/25. Stěny budou kotveny k základové 

desce a výztuž bude přetažena do stropních konstrukcí. Bednění bude vytvářet 

systémové bednění velox. Nosné stěny budou doplněny ocelovými pilíři s roznášecími 

patními ocelovými deskami tl. 20, 25 a 30 mm. Ocelové sloupy a plechy z oceli S 235. 

Vodorovné konstrukce: Strop v úrovni terasy na kótě -3,130 m, -0,15 m a +2,820 m 

bude provedena železobetonová do bednících tvarovek VELOX. Stropní konstrukce 

bude vytvářet systém žebírek s deskou a pro vynesené stropu v místě otvorů pro 

schodiště bude strop doplněn průvlaky odpovídající výšce stropní konstrukce. Tvarovky 

budou výšky 170 mm a nadbetonávka bude v tloušťce 50 mm. Celková výška stropu 

bude 220 mm. Trámce budou vyztuženy trigonovou výztuží dle technologického 

podkladu s doplněním vázanou výztuží a deska bude vyztužena celoplošně svařovanou 

sítí KARI f6/150 x f6/150. Průvlaky budou vyztuženy vázanou výztuží. Při osazování 

bednících veloxových tvarovek se provede nadvýšení 10 mm v polovině rozpětí stropní 

konstrukce.  Pro betonáž bude použit beton C 20/25 – XC1. Pro betonáž venkovních 

stropních konstrukcí bude použit beton C 25/30 – XC2. 



6 

 

Stropní konstrukce bude navržena na zatížení podlahou a omítkou 2,1 kN/m2, zatížení 

příčkami 1,5 kN/m2
 a užitným zatížením 1,5 kN/m2. Příčky jsou uvažovány z tvarovek 

Ypor s  omítkou s výztužnou vložkou.  

Schodiště: Schodiště mezi podlažími budou železobetonové s uložení do stropních 

konstrukcí a obvodové stěny.  Schodišťové ramena budou vyztužena betonářskou výztuží 

10 505 a vybetonována z betonu C 20/25.  Schodiště je navrženo na užitné zatížení 3,0 

kN/m2. 

Tepelné izolace: Obvodové stěny systému Velox jsou zatepleny polystyrénem 120 mm, 

obvodové stěny budou nadto zatepleny fasádním systémem (Styrodur 30mm). 

Konstrukce krovů a stropů bude zateplena tepelnou izolací předepsaných parametrů -  

navržen ORSIK 180+40 mm. Konstrukce podlah budou zatepleny tep.izolací Styrodur 

50 a 80 mm. Všechny věnce, překlady a průvlaky v obvodové stěně budou opatřeny 

tepelnou izolací za účelem eliminace tepelných mostů. 

1.2  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 

Staveniště se nachází v zastavěném území města. Umístění stavby je v souladu 

se závaznou a směrnou částí územního plánu města Mikulov.  

Jedná se o staveniště – proluku mezi stávající zástavbou rodinných domů na 

ulici Na Jámě. Stavební plocha se nachází na parcele sousedící s rodinným domem 

z východní strany a ze západní strany je další zatím nevyužitý stavební pozemek. 

Majitelé všech okolních parcel jsou obeznámeni se stavbou.  

Tento pozemek byl doposud oplocen a nevyužíván. Nenachází se zde žádná 

stavba. Na staveništi jsou pouze traviny. 

1.3  Údaje o provedených průzkumech 

Posudek o stanovení radonového indexu byl zpracován 7.4.2010 – Aplgeo Kuřim. 

Posudkem byl stanoven střední index.  

Pozn.: text psaný kurzívou je převzat z projektové dokumentace projektanta 
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1.4  Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

1.4.1 Zdroje energií 

El. energie: Rodinný dům bude napojen kabelovou přípojkou ze stávajícího kabelového 

vedení v místní komunikaci. Přívod bude ukončen v pojistkové skříňce a odtud bude 

napojen elektroměrový rozváděč v obvodové stěně stávající budovy s hlavním jističem 

Ijm=3x40A.  

Zásobování vodou, odkanalizování: Studená pitná voda je do objektu přivedena 

novou přípojkou 6/4“ (v místě stávající nevyhovující přípojky) ze stávajícího 

vodovodního řadu LT 100 v místní komunikaci. Vodoměr, navržen výsuvný vodoměr 

Hawle, bude situován na přípojce, před objektem RD na pozemku investora. Rozvody 

studené pitné a teplé užitkové vody ve stavbě budou provedeny v materiálu plast.  

Splaškové odpadní a dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do 

sběrných jímek v prostoru dvora v úrovni 2.PP a odtud budou přečerpávány do nové  

přípojky kanalizace DN 150 zaústěné do jednotné  městské kanalizace PVC DN 200 

v místní komunikaci. Nově navržené rozvody ležaté venkovní i vnitřní kanalizace budou 

provedeny z trub Rehau. 

Spotřeba studené vody byla vypočtena dle „Směrnic pro výpočet potřeby vody 

Ústředního věstníku ČR“.  

1.5  Stavebně technologické části 

1.5.1 Technická zpráva zařízení staveniště 

Technickou zprávou zařízení staveniště řeším v samostatné kapitole 2) Návrh 

zařízení staveniště k technologické etapě spodní hrubé stavby textové části v příloze 

B6) Situace zařízení staveniště (do realizace základové desky) a B7) Situace 

zařízení staveniště (po realizaci základové desky). Je zde znázorněn vchod na 

staveniště v etapě hrubé spodní stavby, jednotlivé plochy staveniště, napojení 

inženýrských sítí k využití energií pro potřebu RD a dále oplocení staveniště proti 

vniknutí nepovolaných osob. 
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1.5.2 Technologické předpisy 

Ze zadané technologické etapy jsem si k vypracování zvolila technologický 

předpis, a to předpis pro zemní a výkopové práce kde je zahrnuta i realizace mikropilot, 

základového pasu a hřebíkované stěny. TP je obsažen v kapitole 3) Technologický 

předpis pro provádění zemních prací. TP popisuje obecné informace o jednotlivých 

pracích, skladování a dopravě materiálů jak primární tak sekundární, o použitých 

strojích a pomůckách. Obsahuje vlastní postup prací, BOZP a environmentální plán. 

1.5.3 Kontrolní a zkušební plány 

Na technologický předpis potom navazují i kontrolní a zkušební plány, které řeší 

stejnou problematiku. KZP pro zemní práce popisuji v kapitole 5) Kontrolní a 

zkušební plán – zemní práce, hřebíkovaná stěna, mikropiloty. Plán obsahuje 

informace o tom co, kdy a jak bude na stavbě kontrolováno, aby výsledná stavba 

splňovala podmínky kvality. KZP obsahuje tabulky, které přehledně uvádí všechny 

kontroly, které musí proběhnout. Proběhlé kontroly jsou stvrzovány iniciály a podpisy 

pověřených osob přímo do tabulek. Tabulky jsou vloženy v přílohách B9) Kontrolní a 

zkušební plán – zemní práce, hřebíkovaná stěna, mikropiloty, B10) Kontrolní a 

zkušební plán – základová deska a B11) Kontrolní a zkušební plán – systém 

VELOX. Tyto plány jsou navrhovány s ohledem na české státní normy, na doporučení 

a podmínky výrobců materiálů použitých na stavbě. 

1.5.4 Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy obsahuje kapitola 5) Návrh strojní sestavy pro 

technologickou etapu hrubé spodní stavby. Tato kapitola obsahuje stručný popis 

stavby, lokality a jsou zde uvedeny hlavní stroje a nářadí pro danou etapu. Každý popis 

stroje obsahuje jeho parametry dané výrobcem. 

1.5.5 Technická zpráva širších dopravních vztahů 

Tato kapitola se zabývá problematikou dopravy betonové směsi z betonárny 

v Hustopečích na místo stavby vzdálené asi 24 km. Tuto dopravu jsem posoudila jako 

nejvíce rizikovou z hlediska únosnosti vozovky a mostů. Všechny nosnosti a poloměry 

zatáček musí vyhovět pro průjezd autodomíchávače. Pro tuto stavbu nebudou potřeba 
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žádné nadměrné náklady, vrtná souprava a smykem řízený nakladač budou přivezeny 

pomoci NA a rypadlo CAT se bude pohybovat po vlastní ose. 

1.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Možná rizika práce na staveništi a jejich řešení jsou popsána v kapitole 7) 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Nejvíce toto popisuje nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nejfrekventovanější úrazy a 

problémy vzniklé na staveništích jsou uvedeny na konci kapitoly v tabulce. 

1.5.7 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

Řešení ochrany životního prostředí a třídění odpadu vzniklého na staveništi při 

stavební činnosti obsahuje kapitola 8) Enviromentální plán. Plán řeší, jakým 

způsobem bud nakládáno z odpadem vzniklým na staveništi, dále jak se bude řešit vznik 

hluku, vibrací a prašnosti na staveništi s ohledem na okolní zástavbu. Řeší jak se bude 

nakládat s odpadními vodami, případné řešení havárie v podobě úniku provozních 

kapalin za strojů. Celá tato kapitola je psána v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

Zákon o odpadech, vyhláškou č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

1.5.8 Spotřeby energií 

V příloze B1) Spotřeba energií, jsou vypočteny veškeré potřebné maximální příkony 

elektrického nářadí a z toho vyplývající dimenze elektrické přípojky. Příloha obsahuje i 

výpočet spotřeby a dimenze vodovodních potrubí pro staveništní účely. 

1.5.9 Položkový rozpočet 

V příloze B2) Položkový rozpočet je vygenerovaný z programu BUILD 

POWER S RTS. Položkový rozpočet je sestaven pro etapu hrubé spodní stavby. 

 

 



10 

 

1.5.10 Časový plán stavby 

V příloze B3) Časový plán stavby je řádkový harmonogram stavby, a to zadané 

technologické etapy. Plán byl zpracován v programu CONTEC. K tomuto plánu byla 

vygenerována i příloha B12) Graf potřeby pracovníků. Zde vznikají místa, kdy je 

potřeba pracovníků nulová a to především u technologických přestávek potřebných pro 

nabrání únosnosti betonu. V tomto čase budou pracovníci využiti na jiné stavbě nebo 

případně na jiné drobné práce na předmětné stavbě. 

1.5.11 Širší situace dopravních vztahů 

V příloze B4) Širší situace dopravních vztahů jsou řešeny hlavní trasy mimo 

staveniště pro dopravu betonu, tzn. autodomíchávače, doprava systému VELOX, 

doprava výztuže, doprava vrtné soupravy a dalších stojů. Jedná se o mapový podklad. 

1.5.12 Dopravní situace v blízkosti stavby 

Příloha B5) Situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště řeší dopravní 

situaci v bezprostřední blízkosti staveniště. Omezení na přilehlých místních 

komunikacích a hlavní příjezd na staveniště. Obsahuje i návrh objízdné trasy pro dobu 

uzavírky ulice Na Jámě. 
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2 Návrh zařízení staveniště k technologické etapě hrubé 

spodní stavby 

2.1  Základní informace o staveništi 

Realizované zařízení staveniště se bude týkat SO0 – výkop hlavní staveništní 

jámy a zajištění výkopu pomocí opěrné zdi a SO0 – novostavba rodinného domu – 

hrubá spodní stavba. Staveniště se nachází v severní části města Mikulov na ulici Na 

Jámě uprostřed zástavby rodinných domů na parcele 146 a z části cca 4m3
 na parcele 

150/1. Majitelem parcely 146 je Miroslav Hůserek a parcely 150/1 Dr.Bc. Igor Žiška. 

Staveniště bude mít jedinou příjezdovou cestu a to právě z ulice Na Jámě. Do samotné 

stavební jámy sjede smykem řízený nakladač a rypadlo, které bude během hloubení 

stavební jámy, postupně vyjíždět ven. Viz příloha B8) Schéma práce strojů. Po 

vyhloubení stavební jámy do ní již nebude vjezd. Veškerá manipulace jak s materiálem 

tak se stroji bude probíhat pomocí autojeřábu. Kvůli omezenému prostoru budou 

zpevněné plochy pro skladování materiálu a pro buňky umístěny na sousední pozemek. 

Toto bude uskutečněno po domluvě s majitelem sousední parcely, která je převážně 

nevyužívaná. Jelikož se zabývám pouze hrubou spodní stavbou do výšky stropu nad 

1.PP, budu řešit zařízení staveniště pouze pro tuto etapu s přístupem z ulice Na Jámě. 

Staveniště bude oploceno s uzamykatelnou bránou. Oplocení staveniště se skládá jak ze 

stávajícího oplocení ze strany západního souseda, z dočasně vybudovaného oplocení 

(2m) z jižní stany zahrady a strany do ulice a ze stávajícího rodinného domu souseda na 

východní straně. Kolem staveniště budou rozmístěny výstražné cedule ZÁKAZ 

VSTUPU NA STAVENIŠTĚ, POZOR STAVENIŠTĚ A NEBEZPEČÍ ÚRAZU. 

Staveniště je napojeno na inženýrské sítě, tj. voda, smíšená kanalizace a elektřina NN 

(230/380V). Staveništní plocha bude na místě současné zahrady. Zahrada se nachází ve 

svažitém terénu o převýšení cca 6,5 výšky na cca 21 m délky. Na ploše se nenachází 

žádné stromy ani křoviny. 
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2.2  Doprava 

2.2.1 Mimostaveništní 

Veškerá mimostaveništní doprava bude vedena po místních komunikacích a 

příjezd ke staveništi bude po ulici Na jámě. Tato ulice je jednosměrná a pro potřeby 

stavby bude uzavřena. Na celém územní města Mikulov je maximální povolená rychlost 

50km/hod. Na ulici Na Jámě a po objízdné trase bude dočasně snížena rychlost na 30 

km/hod. ulice bude označena značkou VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY. Uzavřenou 

ulici budou moci využívat pouze vozidla stavby a stavbu zásobující. 

2.2.2 Vnitrostaveništní 

Horizontální 

Kolem staveniště bude uzavřena ulice Na Jámě, po níž bude vedena 

jednosměrná staveništní doprava. Skládka materiálu a buňky pro zaměstnance budou 

umístěny právě u této komunikace. Komunikace je široká cca 4,5m a délka uzávěry 

zhruba  25m. uzavření této cesty se nijak zvlášť nedotkne provozu a bude zajištěna 

objízdná trasa. 

Vertikální 

Pro vertikální dopravu bude v etapě hrubé spodní stavby použit autojeřáb. Jeřáb 

bude použit k vytahování naplněných kontejnerů vytěženou zeminou, k vytažení 

smykem řízeného nakladače a pro dopravu materiálu do stavební jámy. 

2.3  Napojení staveniště na inženýrské sítě 

Přípojka NN 

RD bude napojen kabelovou přípojkou nn ze stávajícího kabelového vedení 

v místní komunikaci. Přívod bude ukončen v pojistkové skříňce a odtud bude napojen 

elektroměrový rozváděč v obvodové stěně stávající budovy s hlavním jističem 

Ijm=3x40A . 
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Přívod elektrické energie pro RD bude řešen připojením na stávající NN síť. 

Přívod energie ke staveništním buňkám a na staveniště je řešen v příloze B6) zařízení 

staveniště. Dále v příloze B1) spotřeba energie. Přívod elektrické energie po dobu 

realizace stavby bude přes přípojku souseda parcela 583/1. U napojení budou instalován 

přístroj pro měření odebrané energie. 

Rozvod vody 

Studená pitná voda je do objektu přivedena novou přípojkou 6/4“ (v místě 

stávající nevyhovující přípojky) ze stávajícího vodovodního řadu LT 100 v místní 

komunikaci.  Vodoměr - navržen výsuvný vodoměr Hawle, bude situován na přípojce, 

před objektem RD na pozemku investora. 

Rozvody st. pitné a teplé užitkové vody ve stavbě budou provedeny v materiálu plast. 

Spotřeba studené vody byla vypočtena dle „Směrnic pro výpočet potřeby vody 

Ústředního věstníku ČR“. 

Vodovodní přípojka pro RD bude realizována navrtáním na stávající vodovodní 

řád. V RD bude instalován pouze vodoměr. Během realizace stavby bude voda čerpána 

z přípojky náležící k protějšímu domu (parcela 583/1). Na tuto přípojku budou 

instalovány hodin na měření odebrané vody. Výpočet spotřeby vody pro staveniště 

obsahuje příloha B1) Spotřeba energií. Tato spotřeba je počítána na dobu 4 pracovních 

dnů při 8 hodinové směně 

Kanalizace odpadních vod – smíšená 

Splaškové odpadní a dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do 

sběrných jímek v prostoru dvora v úrovni 2.PP a odtud budou přečerpávány do nové 

přípojky kanalizace DN 150 zaústěné do jednotné městské kanalizace PVC DN 200 

místní komunikaci. Nově navržené rozvody ležaté venkovní i vnitřní kanalizace budou 

provedeny z trub Rehau. 

V části realizace stavby nebude použita klasická sanitární buňka, ale suchý 

záchod TOI TOI FRESH o jehož servis zabezpečuje dodavatel. K této buňce není 

potřeba přivádět žádné inženýrské sítě. Buňka je vybavena zásobníkem na vodu. 

Umístění této buňky je obsaženo v kapitolách B6) a B7) Zařízení staveniště. 
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2.4  Objekty zařízení staveniště 

2.4.1 Plochy a objekty staveniště 

Provozní 

· Skladovací buňka SK 20 

· Zpevněná plocha pro ukládání materiálu (m2
 dle fáze rozestavěnosti) 

· Oplocení okolo celého staveniště s celkovou výměrou cca 40 m. 

· Komunikace po ulici Na Jámě šířky 4,5m a délky 25m 

· Staveništní  

− Vodovod, pitná voda, LT 100 

− Vedení nízkého napětí 400/230V 

Výrobní (v technologické etapě hrubé spodní stavby nejsou výrobní objekty) 

Sociální správy 

· Šatny pro pracovníky (společné se zázemím stavbyvedoucího kvůli omezenému 

prostoru) staveništní buňka AB 5 

· Hygienické zázemí - mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou  

2.4.2 Zabezpečení staveniště 

Celá staveništní plocha je oplocena, ale z důvodu potřeby staveniště, bude 

současné oplocení ze strany ulice Na jámě zrušeno a nahrazeno dočasným oplocením ve 

výšce 1,8m. Oplocení ze strany souseda je jeho majetkem a stavebník se zaručí za jeho 

nepoškození. Vyznačení oplocení je znázorněno v příloze B6) Situace zařízení 

staveniště. Dočasné oplocení bude odstraněno po dokončení hrubé spodní stavby 

v úrovni stropu nad 1PP. Vchod na staveniště je tvořeno uzamykatelnou bránou a to 

kvůli ochraně proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště. Plot bude opatřen 

výstražnými značkami, které varují před vstupem nepovolaných osob na staveniště a 

před možností úrazu. 
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2.5  Značení staveniště 

Staveniště je ze strany ulice opatřeno dočasným oplocením, na kterém budou 

vyvěšeny informační a výstražné cedule. Tyto cedule upozorňují na zákaz vstupu 

nepovolaným osobám a možnost zranění osob při neuposlechnutí výstrah. Dále je zde 

vyvěšena cedule s informací o stavbě a kdo stavbu realizuje. 

 Ulice Na Jámě bude z části zcela uzavřena. Tato uzavírka bude značena 

dopravním značením. Toto celkové uzavření ulice bude potřeba zejména v etapě hrubé 

spodní stavby kdy je na ulici potřeba prostoru pro rypadlo, nákladní auto a autojeřáb. 

V ulici Na Jámě se vyskytují převážně rodinné domy, lidé obývající tyto domy se vždy 

před průchodem staveništěm nahlásí na vrátnici. Parkovaní pro tyto osoby bude 

zajištěno na začátku ulice Na Jámě kde je malé parkoviště. To je určeno především pro 

hosty tamní cukrárny, ale během stavby jej budou moci využívat i obyvatelé rodinných 

domů, které zasáhne uzavírka ulice Na Jámě. Dále bude v ulici Brněnská dopravní 

cedule označující slepou ulici a toto značení bude doplněno dodatkovou tabulí se 

vzdáleností. Na ulici Kozí Hrádek bude cedule s označením výjezdu vozidel ze stavby. 

na začátku ulice Na Jámě bude také cedule pozor vjezd na stavbu a to zejména z důvodu 

častého parkování vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1 Značky upozorňující na vjezdu do staveniště, v jeho okolí a na 
oplocení 
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2.6 Ochrana životního prostředí 

Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky a ustanovení, dle 

platných předpisů a vyhlášek. Při výstavbě nebude docházet k nadměrnému uvolňování 

toxických látek a provozních kapalin. Nakládání se vzniklými odpady se řídí katalogem 

odpadů v souladu s ustanovením Ministerstva životního prostředí dle přílohy vyhlášky 

381/2001 Sb. jednotlivé odpady jsou popsány v kapitole 8) Enviromentální plán, zde 

jsou uvedeny jednotlivé druhy odpadu a jsou rozděleny do kategorií podle 

nebezpečnosti. V této kapitole jsou řešeny i způsoby omezení hlučnosti a prašnosti. 

2.7  Buňky zařízení staveniště 

Na stavbě budou použity z důvodu omezeného prostoru pouze dvě stavební 

buňky. Ty budou umístěny po domluvě se sousedem na části jeho pozemku, který 

nevyužívá. Tyto buňky zde budou umístěny kvůli dostupnosti dopravy materiálu a kvůli 

snadnému napojení na inženýrské sítě. Pro stavební buňky bude potřeba pouze napojení 

na elektřinu. Kontejnery budou stát na zpevněné a odvodněné ploše. 

Buňky budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem a z něj budou 

sundány pomocí nakladače CAT 246C, který k tomuto účelu použije paletizační vidle. 

Umístění buněk je znázorněno na výkrese B6) Situace zařízení staveniště a dle tohoto 

výkresu se bude stavbyvedoucí řídit během kontroly umístění těchto buněk. 

Jedna staveništní buňka AB 5 bude sloužit jako obytná buňka pro 

stavbyvedoucího a jako zázemí pro pracovníky. Vzhledem k omezenému prostoru není 

možno zajistit buňky zvlášť pro stavbyvedoucího, pracovníky a hygienickou buňku. 

Tato Buňky bude sloužit pro převlékání zaměstnanců, jako prostor šaten a místo pro 

stravování. Bude zde vybavení jako rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, 

uzamykatelné skříňky k uskladnění osobních věcí, lavičky a stůl. Dalším typem je 

skladovací buňka SK 20, která bude uzamykatelná a slouží ke skladování drobného 

stavebního materiálu, nářadí a pomůcek. Pro hygienické účely bude sloužit mobilní 

toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou. Tato buňka nemusí být napojena na žádné 

inženýrské sítě. 
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2.7.1 Napojení buněk na inženýrské sítě 

Obytná buňka AB 5 bude napojena na elektrickou síť do přípojné skříně na kraji 

pozemku. Mobilní toaleta TOI TOI FRESH nebude napojena na žádné inženýrské sítě. 

Ke všem kontejnerům budou zřízeny zpevněné cesty z recyklovaného materiálu. 

2.7.2  Informace o jednotlivých buňkách 

2.7.2.1 Obytná buňka AB 5 

Obytné kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou přepravovány a 

dodávány jako stavba na klíč. Kolem dokola na pevno svařený ocelový rám odolný proti 

zkroucení tvoří prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být 

sestavovány a spojovány dle potřeby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou Vypuštěním 

venkovních stěn, nebo zabudováním dělících příček mohou být tvořeny libovolně velké 

prostory. 

 

Obrázek 2 Stavební buňka - AB 5 

Venkovní rozměry   D/Š/V 5000 x 2438 x 2600 mm 

Izolace    standard 

Elektroinstalace  kompletní elektroinstalace 

Vnitřní obložení   bílý nebo dřevěný dekor 

Základní vybavení   1x venkovní ocelové dveře 875 x 2000 mm 

1x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
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1x 2 kW topení 

Hmotnost    1 820 kg 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

RÁM 

Z 3 mm silných zastudena válcovaných svařovaných ocelových profilů a jeklů. 

PODLAHA 

Konstrukce rámu: ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235 a 

jeklů 

Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,6-0,7 mm silný 

pozinkovaný plech, PE-Folie Dle požadavku až 150mm izolace 

Podlaha: 20 mm silné dřevotřískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, 

šedá, svařované pásy 

STŘECHA 

Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem 

Izolace: plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE –Folie. Dle požadavku až 150mm izolace. 

Vnitřní opláštění stropu: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé 

barvě 

ROHOVÉ SLOUPKY 

Jsou zhotoveny ze za studena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profilů S 235 

STĚNOVÉ PRVKY 

Kostra: nosné rámy z dřevěných hranolů 

Vnitřní opláštění: 10 mm silná oboustranně foliovaná dřevotříska E1 v bílé barvě 

Venkovní opláštění: z profilového (trapézového) pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 – 

0,75 mm lakovaný v odstínech RAL 

Izolace: 50 mm minerální vata 

ELEKTROINSTALACE 

Technická data: 

dle ČSN EN norem, TN-S síť 

CEE-venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 
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1 ks rozvaděč na omítku jednořadý 

1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 

1 ks automat. jistič LS 10 A (světla) 

2 ks automatický jistič LS 16 A (zásuvky) 

2 ks zásuvky 

1 ks zásuvka pro topení 2 KW 

1 ks vypínač světla 

2 ks dvoj zářivka s krytem a 2 trubicemi 2 x36 W 

TEPELNÁ IZOLACE propočtená 

podlaha (80 cm): k-Wert: 0,52 W/m2K 

střecha (100 cm): k-Wert: 0,43 W/m2K 

venkovní stěna (60 cm): k-Wert: 0,68 W/m2K 

okna k-Wert: 2,10 W/m2K 

dveře k-Wert: 1,90 W/m2K 

NOSNOST 

Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány 3 na sobě. 

nosnost podlahy: 250 kg/m2 

nosnost střechy: 350 kg/m2 

ODOLNOST PROTI VĚTRU 

Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle větru 100 km/h. 

USAZENÍ, MONTÁŽ 

Kontejner musí být usazen na zákazníkem připravenou vodorovnou plochu 

(základové hranoly ze dřeva nebo betonu se 6 podpěrnými body na 1 kontejner) v 

toleranci +/- 10 mm na kontejner. Totéž platí při usazení a montáži více kontejnerů do 

sestavy. Kontejnery mohou být usazeny také na betonové pásy, přičemž zámrzná 

hloubka musí odpovídat místním poměrům a vlastnostem podloží. Rovinnost základů je 

předpokladem pro nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav celkové sestavy. 
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2.7.2.2 Skladový kontejner SK 20 

Materiálové kontejnery jsou díky své konstrukci z ocelových profilů a plechů 

vhodné pro nejrůznější použití, např.: skladiště palet se zbožím/materiálem, skladiště 

drobných balíků a nářadí na regálech, dílny, garáže atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venkovní rozměry  D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 

Konstrukce   zcela svařený ocelový rám z hraněných 4 mm profilů 

Stěny, střecha   trapézový plech tl. 1,3 mm (1,5 mm) 

Podlaha   z ocelového rýhovaného plechu 3+1 mm „slza“ varianty z 18 mm 

překližky 

Rohy kontejnerů  4 mm svařovaného ocelového plechu 

Vrata  dvoukřídlá vrata jištěna uzavíracími tyčemi (2x), opatřena 

profilovou těsnící gumou 

Hmotnost   1 750 kg 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

ZÁKLADNÍ RÁM: 

Obvodový podlahový a střešní rám – duté ocelové profily. 

Rohové sloupky z ohýbaného ocelového plechu tloušťky 4 mm. 

Litinové rohové prvky dle normy ISO – 8 ks 

PODLAHA: 

Podlahové nosníky – ohýbané profily U. 

Pochozí podlaha – ocelový slzičkový plech 4 mm. 

Otvory pro vysokozdvižný vozík 

Obrázek 3 Stavební buňka SK 20 
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OBVODOVÉ STĚNY: 

Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 

STŘECHA: 

Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 

KONTEJNEROVÁ VRATA: 

Dvoukřídlá kontejnerová vrata s pozinkovanými uzavíracími tyčemi (2 ks) a obvodovým 

gumovým těsněním. Úhel otevření 270°.1 

2.7.2.3 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 

TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. Kabina najde své místo 

jednak na stavbě, ale i při krátkodobých akcích. Ke každé toaletní kabině patří 

pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený personálem firmy TOI TOI. Kabinu TOI TOI 

Fresh lze vybavit též zařízením na mytí rukou. 

 

 

TECHNICKÝ POPIS 

šířka: 120 cm 

hloubka: 120 cm 

výška: 230 cm 

hmotnost: 82 kg 

 

____________________________ 

1
 Text psaný kurzívou je převzat z katalogů výrobce kontejnerů AB-CONT 

Obrázek 4 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou 



23 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 

 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 

 

3. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   VERONIKA PLATZEROVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

 
BRNO 2014                   
  



24 

 

3 Technologický předpis pro provádění zemních prací 

3.1  Obecné informace 

3.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby    Rodinný dům, Na Jámě, Mikulov 

Charakteristika stavby  Stavba pro bydlení – novostavba 

Město     Mikulov 

Katastrální území   Mikulov 

Ulice     Na Jámě 

Parcelní čísla pro výstavbu  146 – Miroslav Hůserek  

Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 

(stavba RD zasahuje částí 4m2
 na parc. č. 150/1) 

150/1 – Dr.Bc. Igor Žiška,  

Na Jámě 1651/6a, 692 01 Mikulov                                      

Sousední parcely   145/1, 145/2, 147      

Stavebník, investor   LH agency s.r.o,  

Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 

Projektant    Ing. Arch. Štěpán Děnge,  

Kozí Hrádek 12, 692 01 Mikulov 

3.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 

Plánovaný objekt bude novostavbou rodinného domu ve městě Mikulov, který 

leží 50 km jižně od Brna.  

Staveniště se nachází na pozemcích  parc.č. 146 a části pozemku 150/1 (4 m2) v 

k.ú.Mikulov. Jedná se o staveniště - proluku mezi stávající řadovou zástavbou 

rodinnými domy v ul Na Jámě. Pozemek par.č. 145/1 vpravo je zatím také nezastavěn. 

Staveniště je nepravidelného obdélníkového tvaru, přední šířka staveniště v uliční frontě 

je 9,72 m, hloubka cca 21,70m. Celková výměra pozemku je 216 m2. Staveniště je 

poměrně svažité, od přední po zadní hranici pozemku je výškový rozdíl cca 6,80 m. 
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 Terén před stavbou se svažuje i podélně s místní komunikací. Na staveništi bude 

provedena stavba řadového rodinného domu. 

RD je navržen přízemní, zastřešený sedlovou střechou s využitým podkrovím a 

vzhledem ke svažitému terénu podsklepený dvěma podzemními podlažími. Ve štítových 

stěnách nejsou navržena žádná okna. 

        Půdorysně je RD navržen ve tvaru obdélníku kopírujícího boční hranice pozemku. 

Přední šířka 9,27 m , hloubka  stavby v úrovni přízemí 11 m , v úrovni 2.PP 12,75 m. 

        Přední stavební čára RD je posunuta o 50 cm za přední stavební čáru sousedního 

domu č.p. 1651,  cca  150 cm od přední hranice pozemku a 230 cm od stávající místní 

komunikace.  

Výškově je RD osazen úrovní přízemí +0,000 o 40 cm níž než sousední RD 

č.p.1651. 

Respektuje tak svažitost terénu směrem JZ, podélně s místní komunikací. 

Pozn.: text psaný kurzívou je převzat z projektové dokumentace projektanta 

Rozsah staveniště: 

Celková výměra staveniště:  parc. č. 146     212 m
3
 

parc. č. 150/1    4m
3
 

Kapacita stavby:   zastavěná plocha  164 m
2
 

     podlahová plocha  317,62 m
2
 

     obytná plocha   125, 34 m
2
   

3.2  Materiál a doprava 

3.2.1 Materiál pro zemní práce 

Hlavním materiálem u zemních prací je vytěžená zemina, která spadá do třídy 

těžitelnosti 3.  

 Jako doplňkový materiál při provádění zemních prací je řezivo pro výrobu 

vytyčovacích kolíků, laviček a křížů, jež jsou nezbytné pro vytyčení objektu. Později 
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bude potřeba hřebíků, ocelového drátu a vápna k vytyčení základových zdí a bednění 

pro základovou desku, základový pás a ŽB základové zdi. 

Tabulka 1 Výpis kusového materiálu 

 

Materiál Rozměr [mm] Počet 

Dřevěná prkna 25x150x4000 40 ks 

Kolíky 80x80x1000 10 ks 

Kolíky dočasné 80x80x600 20 ks 

Hřebíky stavební dl. 100 mm 5 kg 

Ocelové lano Ø 4 / dl. 20 000 mm 3 ks 

Režný provaz 50 000 10 ks 

 

Tabulka 2 Objemy vytěžené zeminy + zemina pro zásypy 

 

Materiál 

Objem zeminy 

nenakypřené 

[m
3
] 

Objem zeminy 

nakypřené 

[m
3
] 

Zemina 

ponechaná pro 

zásypy a obsypy 

Hlavní stavební jáma 537,85 645  40 

Rýhy 2,25 2,70 0 

Z důvodu nedostatku místa na stavbě bude většina ornice odvezena na skládku 

vzdálenou 15 km. Zbytek bude použit k vyrovnání terénu a pro obsypy. 

 

Tabulka 3 Výpis materiálů pro hřebíkovanou stěnu (BUILD POWER S) 

 

Druh Materiál Množství 

Zálivka kotevních otvorů C12/15 3,5 m
3 

Výztuž hřebíků Ztužující táhla z oceli do Ø 

28 mm 
166 m 

Beton hřeb. stěny 15 cm, C16/20 159, 17 m
2
 

Výztuž opěrné zdi KARI síť Ø6/ oka 100/100 1,53 t 

Podkladová vrstva Podkladní beton stříkaný 159,17 m
2
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3.2.2 Skladování materiálu 

Dřevěné prvky pro vytyčovací lavičky a bednění základového pasu budou 

skladovány na zpevněné a odvodněné ploše. Prvky musí být podloženy dřevěnými 

trámečky, aby byla zajištěna izolace proti zemní vlhkosti.  

Část vytěžené zeminy bude skladována na pozemku pro požití při vyrovnání 

terénu a podsypy. Jedná se o cca 40 m3. Zbylá zemina bude odvezena na 15 km 

vzdálenou skládku.  

Spotřební materiálu bude uložen v mobilní skladové buňce SK 20“, ve které 

budou umístěny kovové police pro uskladnění. Tato buňka bude při odchodu ze 

staveniště uzamčena zodpovědnou osobou. 

3.2.3  Primární a sekundární doprava 

Primární doprava na staveniště bude zajištěna nákladním automobilem 

z nedalekých stavebnin BUILDSTEEL s.r.o. Tato doprava bude zajištovat dovoz 

převážně řeziva a drobného stavebního materiálu jako jsou hřebíky, vápno a provazy. 

Nákladní automobil je majetkem firmy.  

Pro odvoz zemin bude pronajato 5 nákladních vozidel TATRA T158. U těchto 

aut bude důležitá kontrola jejich znečištění před výjezdem na místní komunikaci. Pokud 

dojde ke znečištění, musí být řádně očištěna.  

Zemní práce budou realizovány pomocí rypadla CAT M316D na kolovém 

podvozku a nakladačem CAT 246C. Vytěžená zemina bude odvážena průběžně na 

skládku vzdálenou 15 km. Oba stroje Caterpillar budou pronajaty.  

Dopravu betonové směsi na staveniště bude zajišťovat betonárna v Hustopečích 

TRANSBETON s.r.o, která je od místa stavby vzdálena cca 24 km. Betonová směs 

bude dopravována autodomíchávačem s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24, který je 

majetkem betonárny.  

Sekundární dopravu na staveništi budou zajišťovat kolečka, která jsou majetkem 

zhotovitele. 
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3.3 Převzetí pracoviště 

 Před zahájením zemních prací musí stavbyvedoucí od mistra převzít dokončené 

práce sejmutí ornice. V této fázi je hotové celkové sejmutí ornice, která je odvezena na 

15 km vzdálenou skládku. Tam bude skladována do výšky max. 1,5 m a šířky max. 2 m, 

aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Pozemek je oplocený, zhotovitel stavby je poučen 

o likvidaci odpadu v souladu s platnou legislativou, zároveň je povinný dbát na čistotu 

okolí. Je zřízena zpevněná plocha pomocí štěrkového násypu. Na pozemku se nachází 

provizorní sklad materiálu, suché WC, buňky pro stavbyvedoucího a pracovníky. Ke 

staveništi vede místní asfaltová komunikace. Elektrická energie bude zajištěna 

z přípojky souseda v blízkosti staveniště. Stejně zajištěna bude i přípojka pitné vody.  

Již je přebrána kompletní schválená projektová dokumentace a stavební povolení. 

Uvedené dokumenty musí být vždy překontrolovány všemi pověřenými osobami.  

Všechny informace z předání mezi stavbyvedoucím a mistrem se musí zaznamenat do 

stavebního deníku. Pokud by nebyly předchozí práce řádně předány, nesmí započít 

zemní práce. 

3.4  Obecné pracovní podmínky 

Parcela je oplocena s přístupem na staveniště z ulice Na Jámě. Na stavebním 

pozemku je sejmuta ornice v mocnosti 300 mm, jsou odstraněny veškeré křoviny a 

traviny. Kvůli zajištění větší bezpečnosti na stavbě je na kraji pozemku umístěno 

halogenové světlo. 

Na staveništi jsou z důvodu omezeného prostoru zřízeny pouze dvě buňky. 

Jedna je určena pro stavbyvedoucího a pracovníky a druhá je určena ke skladování 

materiálu. Buňka pro zázemí pracovníků musí být napojena na elektrickou energii 

z přípojné skříně. Zvlášť je na staveništi suchý záchod s mytím rukou. Podrobnější 

informace jsou uvedeny v kapitole 2.8. Buňky zařízení staveniště. Stravování dělníků 

je řešeno v nedaleké restauraci, kde se po domluvě mohou dělníci případně i umýt.  
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3.5  Personální obsazení 

Všichni pracovníci a účastníci, kteří budou v průběhu stavebních prací 

pohybovat po staveništi, musí být řádně seznámeni s projektovou dokumentací a 

proškolení o BOZP. O tomto proškolení se potom provede zápis do stavebního deníku, 

který musí být stvrzen podpisem proškolených. Dále se u pracovníků musí zkontrolovat 

potřebné dokumenty k výkonu dané práce. Jsou to strojní průkazy či jiné dokumenty 

prokazující způsobilost obsluhy daných strojů. 

Na provádění zemních prací bude dohlížet stavbyvedoucí popř. jím pověřený 

mistr. Kontrolují se kubatury vytěžené zeminy a rozměry výkopu dle PD. 

Složení pracovní čety: 

Tabulka 4 Pracovní četa pro zemní práce – výkop stavební jámy 

 

Profese  
Počet 

osob 
Požadavky  

Mistr = vedoucí čety 1 Vzdělání SOU – výuční list, praxe v oboru min. 10 let 

Dělník na ruční práce 
4 

Není dáno minimální vzdělání, nutná všechna náležitá 

školení a poučení pro provádění zemních prací 

Strojník rypadla 

1 

Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C nebo T, 

průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhl. č 77/1965 

Sb – lopatová rypadla kolová nebo automobilová, 

nakladače kolové 

Strojník nakladače 

1 

Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C nebo T, 

průkaz strojníka stavebních strojů dle vyhl. č 77/1965 

Sb – lopatová rypadla kolová nebo automobilová, 

nakladače kolové 

Řidič nákladního auta 
5 

Vzdělání SOU – řidičský průkaz skupiny C, profesní 

průkaz řidiče 

Tesař  3 Vzdělání SOU – povolení na práci s motorovou pilou 
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Tabulka 5 Pracovní četa pro zemní práce – hřebíková stěna 

Profese Počet 

osob 

Požadavky 

Betonář  
3 

Vzdělání SOU – nutná všechna náležitá školení pro 

provádění betonářských prací 

Obsluha vrtné soupravy 2 Vzdělání SOU – průkaz strojníka 

Vazač - železář 2 Vzdělání SOU – svářečský průkaz 

3.6  Stroje a pracovní pomůcky 

Více o strojích potřebným k zemním pracím popisuji v kapitole 7) Návrh 

strojní sestavy pro technickou etapu hrubé spodní stavby. 

· Kolové rypadlo CAT M316D 

· Smykem řízený nakladač CAT 246C 

· Nákladní auto Tatra T158 

· Vrtná souprava pro mikropiloty HBR 202 TF 

· Autojeřáb AD 20 IVECO 

· Autodomíchávač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24 

· Jednoramenný nosič teleskopický JTN 7t na podvozku MAN + kontejner 

· Stroj na stříkaný beton SSB 05 

· Přenosná souprava pro vrty hřebů SIG - Mounty 91 H Lumesa SA 

· Injektážní čerpadlo IC 100 

· Vibrační válec Atlas Copro Dynapac LP6500 

· Vibrační deska obousměrná Masalta MS 160 

· Stavební míchačka ATIKA Comet 130 

· Digitální teodolit Nikon NE-10 

· Plovoucí vibrační lišta Hervisa perles RVH200 

· Elektrická řetězová pila Makita 

· Úhlová bruska Makita GA7020RF 

· Svářecí agregát INVERTOR 160GC 

· Vysokotlaká myčka GHD 180 GÜDE 
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Pracovní nástroje pro ruční práce: krumpáč, lopata, rýč, sekera, tesařské kladivo, 

stavební kolečko, olovnice, velká libela, malá libela, ruční pila na dřevo, kleště, kladivo 

Pracovní pomůcky BOZP: pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné přilby, pevná 

obuv, ochranné brýle, reflexní vesty 

3.7  Pracovní postup 

3.7.1 Vytyčení stavební jámy a objektu, zřízení laviček a vyvápnění stavební 

jámy 

Měřičské práce bude provádět pověřený geodet s asistentem pomocí digitálního 

teodolitu NIKON NE 103. Geodet vytyčí teodolitem polohopisně podle situace všechny 

rohy stavby. Každý zaměřený bod je označen stabilním dočasným kolíkem o rozměrech 

80/600 a je zaražen do země zhruba 400 mm kvůli dodržení stability.  

Nyní se z hřebíků a latí tl. 25mm zhotoví stavební lavička, která nahradí dočasné 

,,vykolíkování“. Geodet za pomoci asistenta přenese body na lavičky. Lavičky se zřizují 

pomocí vodováhy a kontroluje se správná niveleta horní hrany. Jednotlivé lavičky musí 

být vzdáleny od hrany výkopu minimálně 2 metry, to proto, aby nedošlo k jejich 

poškození či znehodnocení stavebními stroji a jinou činností.  Dle instrukcí geodeta 

zhotoví pomocníci lavičky. Nejprve se zatlučou dva kůly, které jsou od sebe vzdáleny 

cca 2m a na ně se upevní ve stanovené výšce vodorovně prkno o rozměrech 150/25. 

Každá strana bude zpevněna pomocí dvou hřebíků. Horní hrana je ve výšce 600mm nad 

terénem a zapuštěna do země minimálně 400 mm kvůli stabilitě. Po zhotovení 

veškerého značení stavební jámy se toto celé opět kontroluje. Kontroluje geodet opět 

pomocí teodolitu, kontrola se provádí ve dvou polohách přístroje.  

Nakonec se o vyčnívající hřebík na lavičkách napne provázek a v místech jejich 

křížení se tyto body přenesou pomocí olovnice na úroveň výkopu. Značení výkopů se 

provádí vápnem k tomu určeným pomocí lajnovačky. Místo geodeta tuto činnost smí 

provádět jen stavbyvedoucí nebo jím pověřený zodpovědný pracovník a dva pomocníci. 

Na obrázku … jsou zobrazeny možné druhy vytyčovacích laviček. Na obrázku … je 

příklad vytyčení stavby 
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Obrázek 6 Vytyčení stavby. a) rozmístění laviček; b) axonometrický pohled na lavičky a 
stavební jámu 

3.7.2 Hloubení stavební jámy a betonáž opěrné hřebíkované stěny  

3.7.2.1 První etapa 

Výkop hlavní stavební jámy bude prováděn pomocí kolového rypadla CAT 

M316D, které bude obsluhovat strojník vlastnící strojní průkaz. Výkop jámy bude 

probíhat ve dvou fázích kvůli cca 6,5 metrovému rozdílu na 20 metrech. Většina 

vytěžené zeminy bude odvezena na skládku vzdálenou 15 km v Drnholci. Zhruba 40 m
3
 

bude ponecháno na stavbě pro obsypy a vyrovnání terénu. Pro výkopové práce bude 

použito kolové rypadlo CAT M316D, které bude zeminu nakládat přímo na nákladní 

automobil TATRA T158. Jako pomocný stroj při výkopových pracích bude použit 

nakladač CAT 246C.  

Základové podmínky na staveništi tvoří jílové zeminy tuhé až pevné 

konzistence. Hladina podzemní vody stavbu neovlivní, protože je mimo dosah stavební 

jámy.  

Obrázek 5 Možné druhy stavebních laviček 
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Statické zajištění stěny výkopu bude pomocí hřebíkové stěny s doplněnými 

kotvami, která bude v severní línii stavební jámy potom podél pravého sousedního 

pozemku (od terénu po ZS) a podél levého sousedního RD, kde bude stěna provedena 

z úrovně -2,825 m po základovou spáru. 

Postup hloubení probíhá následujícím postupem. Do země se v místě pažící 

jámy (dle projektovou dokumentací) zavrtají svislé prvky, které se zarazí cca 2,0 m  pod 

navrhovanou základovou spáru RD. Průměr tohoto vrtu bude 140 mm a do vrtu budou 

vloženy válcované profily 2xU80 a spodní část bude opatřena délky 2,0 m.  Poté budou 

provedeny výkopové práce dle PD. Postup výkopových prací je uveden v příloze B8) 

Schéma práce strojů. Poté proběhne ruční začištění stěn určených k hřebíkování. 

Po první fázi odkupu vrstvy v mocnosti max. 3,2m a ručním začištění se začíná 

realizovat první část hřebíkové stěny.  Do stěny se provedou vrtané hřeby průměru 140 

mm pod úhlem 10°. Vrty budou prováděny rotačním popřípadě rotačním příklepovým 

způsobem se vzduchovým výplachem a následně vyčištěny. Vrty budou vzestupně, ode 

dna směrem ven vyplněny cementovou zálivkou neprodleně potom budou vyztuženy 

betonářskou výztuží ØR22. Délka hřebu musí být minimálně o 50 mm delší, než je 

délka vrtu, aby bylo možno napojit výztužný prvek na lícovou stěnu. Hřeby budou 

prováděny celkem ve čtyřech etážích. Nyní se provede horní řada délky 3,0 m a druhá 

řada délky 5,0m. Umístění a rozteče jednotlivých vrtů předepisuje projektová 

dokumentace.  

Po vyplnění a osazení všech hřebíků v první fázi se ke stěně přiloží výztuž 

z KARI sítí Ø6/100/100, která bude osazena ve dvou vrstvách mezi svislé válcované 

profily. Na závěr se vytvoří povrchová vrstva z torkretovaného betonu C20/25 o 

tloušťce 150 mm. Spojení výztuží hřebů a KARI sítě se provede svařením a ohnutím 

výztuží. Způsob spojení uvádí PD. K nástřiku betonové směsi bude použito čerpadlo 

MEYCO Suprema, do kterého bude lit beton z autodomíchávače certifikované 

betonárny TRANSBETON s.r.o. Součástí čerpadla je prodlužovací hadice se stříkací 

tryskou. Beton bude stříkán pomocí stlačeného vzduchu z pojízdného kompresoru. 

Před začátkem nástřiku je nutno zkontrolovat čistotu povrchu, správné použití 

výztuží a správné spojení hřebů s KARI sítí. Kvůli měkkému podkladu se doporučuje 

cca 15 mm podkladového nástřiku. Tryska by mela být vzdálena od stěny asi 1m. 
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optimální vzdálenost trysky však záleží na obsluze trysky, dále záleží na zrnitosti 

materiálu a tlaku vzduchu. Beton by se měl stříkat krouživým pohybem ve zhruba 10 až 

15 cm průměru v kolmém směru (max. odchylka 8°). Maximální tloušťka by měla být 

5cm tzn. nástřik musí probíhat v několika vrstvách. Nástřik se bude provádět směrem 

odspodu nahoru, z důvodu odpadávání betonu, který se neudrží na podkladu. 

3.7.2.2 Druhá etapa 

Pokračuje se dalším odkopem stavební jámy max. 3,2m. Postup torkretové stěny 

je stejný jako v první fázi. Je nutno se řídit projektovou dokumentací a dodržovat 

předepsané vzdálenosti a velikosti.  

3.7.3 Mikropiloty  

V místě štětové stěny sousedící se sousedním RD bude provedeno založení na 

mikropilotách. Mikropiloty budou realizovány před druhou etapou výkopu. Po první 

části výkopu na ně bude vybetonován základový pás 400/600 mm z betonu C 20/25 – 

XC2 a budou vyztuženy betonářskou ocelí 10 505.  

Umístění jednotlivých mikropilot určuje projektová dokumentace. Zhotoví se 

svislý vrt o průměru 140 mm pomocí rotační technologie. Předpokládáme, že kořen 

bude umístěn v jílové zemině pevné konzistence. Postupně při vytahování vrtného 

nářadí je vrt plněn injektáží do konečného injektážního tlaku 3,0 MPa. Poté se 

neprodleně do vrtu vsunou silnostěnné ocelové trubky Ø60,3/605 z oceli S 235 a v horní 

úrovni v místě základového pasu bude výztuha opatřena tlakovou hlavicí z plechu P 

20/200/200 mm kvůli přenesení zatížení z pásu do mikropilot. Zainjektuje se kořenová 

část Mikropiloty, jež bude vybavena manžetami v rozteči 500 mm a délka kořene je 

navržena na 4 m. 

 

 

 

 

Obrázek 7 Postup provádění mikropilot 
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Obrázek 8 Charakteristický řez mikropilotou 

3.7.4 Základový pás 

Na mikropiloty bude zhotoveno bednění pro základový pás o rozměrech 400/600 

z betonu C 20/25 vyztužený betonářskou ocelí 10 505. 

Postup bednění: 

Zkontroluje se čistota spáry a začištění hlav mikropilot, nesmí obsahovat 

napadanou zeminu ani jiné nečistoty, musí mít rovný povrch. Zhotoví se jedna část 

dřevěného bednění. Stěny bednění se zhotoví mimo budoucí základový pás. Vodorovné 

bočnice tl. 22 mm ztužíme svislými svlaky po vzdálenostech 900 mm. Jednotlivé díly se 

spojí pomocí hřebíků. Stranu bednění, která bude v kontaktu s betonem, natřeme 

ochranným nátěrem proti vlhkosti. Takto zhotovené bednění dopravíme na místo určené 

PD. 

Bednění budou zhotovovat 3 pracovníci. Bude zapřeno a svislé zápory a 

zajištěno proti posunutí (spřažení, zápory). Osadí se výztuž a provede se kontrola 
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geometrie bednění a správnosti uložení betonové směsi. Toto se zapíše do SD a poté 

může pokračovat betonáž. 

Následuje uložení betonové směsi. Ta bude přiváděna z okraje pozemku pomocí 

betonového čerpadla. Potřeba dávat pozor na výšku ukládání směsi - max. 1,5m! 

Betonování probíhá po vrstvách 250mm, přičemž se každá vrstva zhutní ponorným 

mechanickým vibrátorem PERLES.  

 Po dobetonování je nutné beton ošetřovat. Způsob ošetřování závisí na okolní 

teplotě. Pokud by teploty klesly pod 5°C, beton zakrýváme plachtou. Všeobecně však 

beton musíme kropit, aby nepopraskal. Beton chráníme před povětrnostními vlivy i 

mechanickými poškozeními. Nad zimními opatřeními není nutno uvažovat, protože 

teplota v tomto období by neměla klesnout pod bod mrazu. 

 Po dvoudenní technologické přestávce od poslední betonáže můžeme odbednit. 

Bednící prvky budou ukládány na určenou skládku odpadů na staveništi, odkud budou 

odvezeny na místo likvidace.   

 

Obrázek 9 Realizovaný základový pás na mikropilotách 
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3.8 Jakost a kontrola kvality 

Během stavby se kvůli dodržení jakosti a požadované kvality provádějí kontroly 

jednotlivých prací. Kontroluje se kvalita a maximální dovolené odchylky od projektové 

dokumentace. Tyto kontroly jsou uvedeny v samostatné kapitole 5) Kontrolní a 

zkušební plán – zemní práce, hřebíkovaná stěna, mikropiloty, jsou jednotlivé 

kontroly a jejich požadavky rozepsány po jednotlivých kontrolách. Kontroly jsou 

vstupní, mezioperační a výstupní. Uvádí se zde osoba či více osob oprávněných k dané 

kontrole, dovolené maximální odchylky, normy a dokumentace zabývající se danou 

problematikou, způsob kontroly a četnost kontrol. Každá kontrola musí obsahovat 

jména zúčastněných jejich iniciály a podpisy. 

U zemních prací je důležité správné zaměření jednotlivých bodů výkopu 

geodetem. Jedná se o body výškové a také o hloubku výkopu. 

Kontroly vstupní 

· Kontrola projektové dokumentace 

· Kontrola převzetí pracoviště 

· Kontrola převzetí inženýrských sítí 

· Kontrola převzetí oplocení 

· Kontrola materiálu (dodávka) 

· Kontrola materiálu (uskladnění) 

· Kontrola strojů 

· Kontrola pracovníků 

Kontroly mezioperační 

· Kontrola klimatických podmínek (zemní práce) 

· Kontrola klimatických podmínek (torkretová stěna) 

· Kontrola geologického průzkumu 

· Kontrola zaměření výkopu 

· Kontrola vytyčení 

· Kontrola strojů 

· Kontrola výkopu první fáze 
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· Kontrola výztuže opěrné zdi první fáze 

· Kontrola betonové směsi 

· Kontrola ošetřování čerstvého betonu první fáze 

· Kontrola vytyčení mikropilot 

· Kontrola správnosti provedení mikropilot 

· Kontrola výkopu druhé fáze 

· Kontrola výkopových ručních prací 

· Kontrola zabezpečení výkopu 

· Kontrola výztuže opěrné zdi druhá fáze 

· Kontrola ošetřování čerstvého betonu první fáze 

· Kontrola souladu s časovým plánem 

· Kontrola přesnosti kotev 

· Kontrola odchylky opěrné zdi 

· Kontrola přesnosti výkopu 

Kontroly výstupní 

· Kontrola výkopů dle projektové dokumentace 

· Kontrola základové spáry 

3.9  BOZP 

Podrobněji je bezpečnost při práce popsána v kapitole 7) Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. U prací hlubinného zakládání a zemních prací potřeba předcházet 

rizikům vzniku pracovních úrazů. Nutno dodržovat: 

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

zdraví při práci na staveništích 

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

zdraví při pracích na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

V kapitole 7) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou jednotlivá možná rizika 

vypsána a popsána. 
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Jak je v bodě 3.5 Personální obsazení popsáno, musí být všichni pracovníci a osoby 

vstupující na území stavby řádně proškoleni o BOZP na dané stavbě a toto stvrdí svým 

podpisem do SD. 

3.10 Ochrana životního prostředí 

Stavba nebude mít svým provozem vliv na okolní prostředí. Objekt rodinného 

domu se nachází ve středu města Mikulov. Stavba je do terénu tak, aby nenarušovala ráz 

okolí a aby byla v souladu s územním plánem.  

S odpady vzniklými na stavbě se bude zacházet dle kapitoly 8) Enviromentální 

plán. Ten je vyhotoven v souladu se zákonem 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, který 

odpady rozděluje do skupin dle nebezpečnosti. Dále podle zákona č. 383/2001 Sb. O 

podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

V kapitole jsou jednotlivé odpady uvedeny v tabulce a jsou zde uvedena místa jejich 

skladování. 
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4 Kontrolní a zkušební plán – zemní práce, hřebíkovaná 

stěna, mikropiloty 

4.1  Obecné informace o KZP 

Úkolem kontrolního a zkušebního plánu je kontrola jednotlivých po sobě 

jdoucích činností týkajících se zemních prací a mikropilot. V tabulce přílohy B9) 

Kontrolní a zkušební plán – zemní práce, hřebíkovaná stěna, mikropiloty jsou 

jednotlivé kontroly uvedeny, popsány a musí být dodrženy. V jednotlivých odstavcích  

jsou popsány typy kontrol, normy, kterým tyto kontroly podléhají, osoby které kontrolu 

provádějí, četnost kontrol, způsob jakým se kontroly provádějí, výsledky jednotlivých 

kontrol se stanoviskem vyhověl/nevyhověl a iniciály osob provádějící kontrolu včetně 

podpisu. Detailně jsou jednotlivé kroky popsány v odstavci 4.3 Popis jednotlivých 

kontrol, kde jsou uvedeny kritéria pro kontroly. 

4.2  Použité zkratky 

PD  Projektová dokumentace 

SV  Stavbyvedoucí  

TDI Technický dozor investora 

M  Mistr 

G  Geodet 

GE  Geolog 

S  Statik   

SD  Stavební deník 

TP  Technologický předpis 

4.3  Popis jednotlivých kontrol 

KONTROLY VSTUPNÍ 

1. Kontrola projektové dokumentace – zákon č. 183/2006 Sb. Kontroluje 

technický dozor investora a stavbyvedoucí. Před prováděním zemních prací musí být 

k dispozici všechny nezbytné informace (zákonné nebo veřejnoprávní omezení, poloha 
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hlavních souřadnicových os, stav komunikací a sousedních objektů, stav inženýrských 

sítí apod.) Kontroluje se úplnost, rozsah, platnost PD. Projektová dokumentace musí být 

odsouhlasena autorizovaným projektantem a investorem. Musí být zpracovány 

připomínky do PD. Výsledek této kontroly se zaznamená do stavebního deníku. 

 

2. Kontrola převzetí pracoviště – zákon č. 183/2006 Sb, projektová 

dokumentace. Mistr kontroluje kvalitu sejmutí ornice, tzn. zda byla sejmuta 

v předepsané tloušťce. Mistr kontroluje ornici na skládce, zda neobsahuje větší kusy 

kamenů, velké kořeny, případně jiné nevhodné předměty, které se dostaly do půdy 

vlivem stavební činnosti. Mistr kontroluje uložení ornice na staveništi, které musí 

odpovídat projektové dokumentaci. Kontroluje se výška uložení deponie ornice, která 

má být maximálně 1,5m dle ČSN 736133 a šířce 2m. Kontroluje se doba uskladnění 

ornice, pokud by byla ornice skladována déle než dva roky, musí být deponie 

přemístěna a ornice rozrušena z důvodu degradace humusoidních složek. Kontroluje se 

vizuálně. 

 

3. Kontrola převzetí inženýrských sítí – zákon 183/2006 Sb. a dokumentace 

vlastní technické infrastruktury. Technický dozor investora a geodet kontrolují, jestli 

staveništěm procházejí inženýrské sítě. Kontroluje se vyznačení těchto sítí na pozemku i 

na přilehlých pozemcích, popřípadě jejich ochranu. Kontrola se provádí vizuálně popř. 

pomocí pásma. 

 

4. Kontrola převzetí oplocení – Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (norma 

předepisuje souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8m), zákon č. 

334/1992 Sb. Technický dozor, stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují oplocení staveniště 

pomocí pásma a nivelačního přístroje dle projektové dokumentace. Kontrola brány pro 

vjezd/výjezd ze stavby. Brána nesmí být poškozena. Kontroluje se řádné označení 

hranic staveniště, které bude dobře viditelné i při snížené viditelnosti. Stavby, 

pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. Kontroluje se tedy umístění značky ZÁKAZ VSTUPU 

NA STAVENIŠTĚ při vstupu na staveniště. Kontrola probíhá vizuálně. 
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5. Kontrola materiálu (dodávka) – mistr kontroluje dodávku všech materiálů 

(ocelové I profily, beton, KARI sítě). Kontroluje shodu objednacího listu, dodacího listu 

a dodávky. Materiály musí být na staveništi k dispozici pro okamžité použití. 

Náležitosti dodacího listu: certifikát výrobku, prohlášení o shodě, číslo a datum 

vystavení, název a adresa dovozce/distributora/výrobce, název a sídlo odběratele, místo 

dodávky, předmět dodávky a jakostní třída, hmotnost dodávky, počet 

svazků/palet/kusů/rolí. Kontroluje se úplnost a nepoškozenost dodávky. Kontrolujeme 

množství, rozměry a průměry výztuže, tvar výztuže. U betonu především použitý 

cement, pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, frakce kameniva, vodní 

součinitel, chemické složení. Nutno kontrolovat časy naložení a dodání kvůli 

zpracovatelnosti. 

 

6. Kontrola materiálu (uskladnění) – mistr kontroluje manipulaci s jednotlivými 

materiály. Tu předepisuje výrobce tak, aby nedocházelo ke znehodnocování materiálu. 

Každá materiál musí být uložen na zpevněné ploše, podložen bud hranoly nebo na 

paletách tak, aby nedocházelo ke znečisťování zeminou. Materiály musí být odděleny a 

řádně označeny.  

 

7. Kontrola strojů – nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 

Sb., technické průkazy strojů. Stavbyvedoucí, mistr nebo obsluha stroje kontroluje 

vizuálně způsobilost strojů vykonávat dané práce. Kontrola bezpečnosti provozu 

zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. 

Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah 

kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. 

Kontroluje se technický stav stroje – hladina provozních kapalin, ošetření součástek 

stroje olejem, nepoškozenost zvedacích ocelových lan, funkčnost signálních zařízení a 

jiná mechanická poškození. Kontrolu provádíme průběžně, vizuálně nebo měřením.  

 

8. Kontrola pracovníků – zákon č. 183/2006 Sb., doklady pracovníků. 

Stavbyvedoucí nebo mistr provádí kontrolu způsobilosti pracovníků k vykonávání dané 

práce. Kontroluje se platnost průkazů, certifikátů nebo jiných dokumentů opravňujících 
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vykonávat specializované práce. Kontrola je prováděna vizuálně před započetím daných 

činností. 

 

KONTROLY MEZIOPERAČNÍ 

9. Kontrola klimatických podmínek (zemní práce) – zákon č. 505/1990 Sb., 

technologický předpis. Mistr kontroluje klimatické podmínky vždy po příchodu na 

staveniště popř. před zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých 

podmínek lze/nelze zemní práce provádět. Udává také opatření, která je nutno provést, 

při nepříznivých klimatických podmínkách, aby práce mohly nadále pokračovat. Práce 

musí probíhat při příznivých klimatických podmínkách, vzhledem k době realizace se 

nepředpokládá s teplotami nižšími než 0°C. U zemních prací nesmí teplota klesnout pod 

0°C a nesmí docházet k trvalým srážkám. Během zemních prací nesmí dojít 

k rozbahnění, promrznutí či jiným změnám pracovní plochy. Pokud by k tomu došlo, 

musí být práce přerušeny do doby, než se poměry na staveništi zlepší. Práce opět 

zahájíme v nejbližším možném termínu. 

 

10. Kontrola klimatických podmínek (hřebíková zeď) – zákon č. 505/1990 Sb., 

technologický předpis. U hřebíkové zdi také nepředpokládáme s ohledem na roční 

období teploty nižší než 0°C. při používání cementové zálivky pro jednotlivé vrty a 

realizaci torkretové stěny nesmí teploty klesnout pod +5°C, při nižších teplotách je 

nutno provést opatření k zajištění pro hydrataci betonu. Je nutno udržovat teplotu 

betonové směsi nad 5°C, zajistit zateplení pracoviště nebo práce úplně přerušit dokud 

nepříznivé podmínky nepominou. Teplotu je nutno měřit 4x denně a poté stanovit její 

průměr. Betonová směs musí být zpracována od jejího namíchání při teplotě 0-25°C do 

90 minut a při teplotě 25°C a více do 45 minut. Pokládky KARI sítí lze provádět i při 

teplotách pod bodem mrazu. 

 

11. Kontrola geologického průzkumu – projektová dokumentace, ČSN 73 6133. 

Mistr a geolog kontrolují shodu geologických podmínek v terénu s předběžným 

geologickým průzkumem, který je součástí projektové dokumentace. Kontroluje se 

mocnost vrstev, složení, uspořádání, hladina podzemní vody a třída těžitelnosti. 

Kontrola probíhá průběžně, nejlépe po provedení každé zemní práce. Pokud se 
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vyskytnou odlišnosti a poté nápravná opatření jako je např. i vyhotovení zvláštního 

inženýrsko-geologického protokolu musí nýt tato skutečnost zaznamenána do 

stavebního deníku. 

 

12. Kontrola zaměření výkopu – projektová dokumentace, norma ČSN 73 0205, 

norma ČSN 73 0420-1. Geodet provede vytyčení stavební jámy a vyznačí jednotlivé 

body stavební jámy pomocí vytyčovacích kolíků. Mistr poté kontroluje správnost 

vytyčení jámy dle projektové dokumentace. Tuto kontrolu provádí vizuálně a následně i 

teodolitem. 

 

13. Kontrola vytyčení stavební jámy – norma ČSN 73 6133. Mistr a geodet 

kontrolují přenesení dočasných geodetických bodů na vytyčovací lavičky. Lavičky se 

zřídí v rozích a podél objektu. Kontroluje se vzdálenost jednotlivých laviček od hrany 

stavební jámy. Tato vzdálenost je min. 2m od hrany. Kontrola se provede vizuálně a 

poté teodolitem. Během realizace stavby se provádí kontrola všech geodetických 

značek, jestli nedošlo k jejich poškození stavební činností. 

 

14. Kontrola strojů – nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technické listy strojů. 

Obsluha musí být seznámena s podmínkami použití strojů v rámci BOZP. Mistr 

kontroluje po skončení prací, zda jsou zaparkovány na vhodném místě, bezpečně 

zajištěny proti posunu tzn. řádně zabrzděny, zda jsou ve stabilní a bezpečné poloze, zda 

jsou opatřeny nádobami na odkapávání olejů a jiných provozních kapalin a zda jsou 

uzamčeny.  

 

15. Kontrola výkopových prací (1.fáze) – mistr kontroluje dodržování PD, 

kontroluje vzdálenost pojezdů strojů od hrany výkopu, dodržení hloubky výkopu v 1. 

fázi, aby nedošlo k sesuvu stěny výkopu nadměrným zatížením. Tato vzdálenost by 

měla být minimálně 750mm. Během výkopových prací se nesmí nikdo zdržovat 

v ohroženém prostoru, který je stanoven maximálním dosahem rypadla CAT M315D 

zvětšeném o 2m. Tedy 9,38+2m. Norma ČSN 73 6133 určuje šířku jednosměrného 

odvozu zeminy na 3,5m. Doporučený sklon jízdní dráhy je 5% maximálně 12% (ve 

výjimečných případech 15% u složitých topografických podmínek. V případě řešené 
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stavby bude terén upraven dle přílohy B8) Schéma práce strojů, tak aby sklony 

vyhověly požadovaným hodnotám. 

 

16. Kontrola výztuže opěrné zdi (1.fáze) – technologický předpis, projektová 

dokumentace, norma ČSN EN 206-1, norma ČSN EN 1090-1, norma ČSN EN 1367. 

Kontroluje stavbyvedoucí a technický dozor investora. V opěrné zdi se musí poloha 

KARI sítí pohybovat v odchylkách -10mm a +15mm od projektové dokumentace. 

Přeplátování KARI sítí musí být minimálně v přesahu dvou plných ok. Dále se 

kontroluje svislost a přesnost I profilů. Kontrola probíhá vizuálně a měřením. 

 

17. Kontrola betonové směsi (torkret) – norma ČSN EN 14487-1 (73 2431), 

norma ČSN EN 14487-2 (73 2131), ČSN EN 14488 (73 1304). Mistr kontroluje suchost 

betonové směsi, která je určena pro stříkaný beton, protože se do torkretovacího stroje 

nesmí dostat směs ani s minimální vlhkostí. Tolerance složek suché směsi pro torkret: 

Cement ±5% 

Kamenivo ±5% 

Příměsi ±5% 

Přidávání na trysce ±10%

Dle ČSN EN  bude v průběhu jednotlivých fází vytvořen zkušební vzorek o rozměrech 

500/500/150, který bude následně posuzován v certifikované zkušebně. Výsledky budou 

následně doloženy v dokumentaci skutečného provedení konstrukce. Každý vzorek 

musí být řádně označen štítkem, který bude obsahovat datum odebrání, druh betonu, 

klimatické podmínky. Vzorek nesmí bát vystaven dešti, mrazu, větru a při vysokých 

teplotách musí být chráněn proti vysychání např. vlhkou geotextilií. 

 

18. Kontrola ošetřování čerstvého betonu (1.fáze) – norma ČSN EN 13670, 

norma ČSN 73 6180, ČSN 1008 (nahradila normu ČSN 73 2028). Stavbyvedoucí a 

mistr kontrolují ošetřování betonu torkretované stěny. Kontrola zabránění vymývání 

cementu vlivem srážek, při teplotě pod bodem mrazu musíme zajistit zahřívání pomocí 

fólií, při teplotě nad 30°C musí být beton ošetřování kropením nebo překrýváním 

vlhčenou geotextilií aby nedošlo k vysušení a popraskání betonu. Při teplotě pod 10°C 

nekropíme. Kropení ideálně probíhá 7 dnů. 
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19. Kontrola technologie provádění mikropilot - ČSN 73 0210-1, ČSN EN 1536, 

PD, ČSN 73 0205, ČSN EN 12699. Kontroluje stavbyvedoucí, technický dozor 

investora nebo vrtmistr. Kontrola vytyčení pilot, polohová odchylka svislé nebo šikmé 

piloty v úrovni pracovní plochy. Maximální výrobní odchylky: 

Polohová piloty v úrovni pracovní plošiny: 

e ≤ e max = 0,10 m pro piloty s D ≤ 1,0 m 

Odchylka ve sklonu svislé vrtané piloty se sklonem n ≥ 15 (Θ ≥ 86°): 

i ≤ i max = 0,02 

Odchylka ve sklonu šikmé vrtané piloty se sklonem 4 ≤ n <15 (76° ≤ Θ < 86°): 

i ≤ i max = 0,04 

Odchylka středu rozšířené části piloty od její osy: 

e≤e max = 0,10D 

 

20. Kontrola výkopových prací (2.fáze) – stejně jako u 1. fáze. Ochranná zóna se 

v tomto případě vztahuje na nakladač CAT 246C 1,388+2m. 

 

21. Kontrola výkopových prací (ruční) – ČSN 73 6133, PD, TP. Pro osoby 

pracující ve výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků. 

Žebříky používané pro sestup musí svým volným konce přesahovat výstupní plochu 

minimálně o 1100 mm nebo tento přesah jze nahradit pevnými madly. Sklon žebříku 

nesmí být menší než 2,5:1 a za příčlemi musí být min 0,18m volného prostoru. U paty 

žebříku je to minimálně 0,6m. po žebříku je možno snášet nebo vynášet břemena o 

maximální hmotnosti 15 kg. 

 

22. Kontrola zabezpečení výkopu – n.v. č. 591/2006, vyhlášky č. 362/2005, TP. 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích atd. kde probíhají současně i 

jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u výkopu, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 

osob do výkopu, zajištěny zábradlím se zarážkou. Ve vzdálenosti větší než 1,5m od 

hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístup osob do 

prostoru, kde hrozí pád do hloubky. Překážky musí být vysoká min 0,6 m. Okraje 
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výkopu nesmí být zatíženy ve vzdálenosti min 500mm od okraje výkopu. Konkrétní 

rizika a požadavky jsou popsány v kapitole 7) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

23. Kontrola výztuže opěrné zdi (2. fáze) – stejně jako v první fázi 

 

24. Kontrola ošetřování čerstvého betonu (2.fáze) – stejně jako v první fázi 

 

25. Kontrola souladu s časovým plánem – kontrola souladu s časovým plánem 

 

26. Kontrola přesnosti kotev – kontrolují se přípustné odchylky hřebíků 

· Směrová a výšková odchylka osy hřebíků v místě zavrtání je ± 100mm 

· Hloubka vrtu je ± 1/30 délky vrtu 

· Orientace/sklon vrtu je ± 4% 

· Délka hřebíku je + 50mm 

· Polohová odchylka je e≤emax=100mm pro vrtané piloty s D nebo W ≤1,0m 

 

27. Kontrola odchylek opěrné zdi– projektová dokumentace. Mistr kontroluje 

v průběhu betonáže přípustné odchylky torkretové stěny.  

· Odchylka od svislé roviny je ± 25mm na 3m lati 

· Odchylka od vodorovné roviny ± 20mm na 3m lati 

· Odchylka od tloušťky ±20mm na 3m lati 

· Výška každé etapy je 2m 

· Kontroluje se vzdálenost trysky od místa pokládky min. 0,6m max. 1,5m. 

Kontrola přípustných odchylek celé betonové stříkané stěny: 

· Výška ± 30mm 

· Délka/šířka ± 35 mm 

· Vodorovnost ± 20mm 
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28. Přesnost výkopů – ČSN 73 6133, projektová dokumentace. Stavbyvedoucí 

geodet a technický dozor investora kontrolují pažení a provedení výkopu dle PD nebo 

TP. Kontroluje se hloubka pomocí teodolitu a laseru.  

 

KONTROLY VÝSTUPNÍ 

29. Kontrola výkopů dle projektové dokumentace – ČSN 73 6133, ČSN 73 0212-

3, ČSN 73 0205. Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu 

provedených výkopových prací s projektovou dokumentací. Kontrolují se mezní 

odchylky: 

· Půdorysná odchylka - od ± 20 do ± 40 mm 

· Výšková odchylka – od ± 25 do ± 50 mm 

Kontrola se provádí pomocí latě, pásma a nivelačního přístroje. Svislost pomocí 

olovnice. Dále se kontroluje hloubka základové spáry, která musí být v nezámrzné 

hloubce tj. minimálně 800 mm. Kontrola rovinnosti se provádí 4m latí v příčných 

profilech vzájemně vzdálených maximálně 100 m. maximální povolená prohlubeň pod 

latí je 50 mm. 

30. Kontrola základové spáry – ČSN 73 0205, technologický předpis, projektová 

dokumentace. Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontroluje hloubku a dno 

stavební jámy. Kontroluje se, zda základová spára neobsahuje velké kameny, hroudy 

hlíny, není blátivá, prašná nebo rozbředlá popř. zmrzlá. Musí být srovnaná a nesmí být 

mechanicky poškozena. Pokud se zjistí nějaké nedostatky, musí být poškozená vrstva 

odstraněna a nahrazena novou. 

4.4 Výpis použitých norem 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací; březen 2010 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení; 

září 2003 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb-část 1: Základní požadavky; srpen 2002 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb-část 2: Vytyčování odchylky; srpen 2002 

ČSN 73 0210-1 Geometrické přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění-část 1: 

Přesnost osazení;  
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ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti-část3: Pozemní 

stavební objekty 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí-část 1: Obecná 

pravidla; říjen 2006 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty; 2011 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; 

duben 1995 

ČSN 73 1304 Zkoušení stříkaného betonu; 

Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu; únor 2006 

Část 2: Pevnost v tlaku mladého stříkaného betonu; březen 2007 

Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu; říjen 2008 

Část 6: Tloušťka betonu na podkladu; únor 2007 

ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí; červen 2010 

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

při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 2005 

Nařízení vlády č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a podrobnostech 

nakládání s odpady; říjen 2001 

Nařízení vlády č. 383/2001 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů; květen 2001 
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5 Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu hrubé 

spodní stavby 

5.1  Základní informace o stavbě 

5.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby 

Charakteristika stavby 

Město 

Katastrální území 

Ulice 

Parcelní čísla pro výstavbu 

 

 

 

 

Sousední parcely 

Stavebník, investor 

 

Projektant 

 

Rodinný dům, Na Jámě, Mikulov 

Stavba pro bydlení – novostavba 

Mikulov 

Mikulov 

Na Jámě 

146 – Miroslav Hůserek  

Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 

(stavba RD zasahuje částí 4m2
 na parc. č. 150/1) 

150/1 – Dr.Bc. Igor Žiška,  

Na Jámě 1651/6a, 692 01 Mikulov                                      

145/1, 145/2, 147          

LH agency s.r.o,  

Na Poustkách 441, 373 61 Velká Dobrá 

Ing. Arch. Štěpán Děnge,  

Kozí Hrádek 12, 692 01 Mikulov 

5.1.2 Údaje o umístění stavby 

Město Mikulov leží 50 km jižně od Brna. 

Pozemek pro stavbu rodinného domu se nachází v severní části města Mikulov, 

uprostřed stávající zástavby. Tato lokalita je zastavěna především rodinnými domy 

podél celé ulice Na Jámě. Celý pozemek je zatravněn a svažuje jižním směrem.  

Klimatické podmínky vzhledem k umístění pozemku: 

· Sněhová oblast:  II. 

· Větrová oblast:  IV. 
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· Teplotní oblast:  -12°C 

 

 

 

      

 

            

Obrázek Umístění stavby na mapě 

 

 

 

 

 

5.2 Strojní sestava 

5.2.1 Nákladní automobil (sklápěč) TATRA T158-8P5R33.343 

Celkem pět nákladních automobilů TATRA T158 

budou využity především k odvozu vytěžené zeminy, 

tak aby byla sestava rypadlo + nákladní automobil 

využita ekonomicky a efektivně vzhledem k potřebě 

uzavření komunikace na co nejkratší dobu.      

 T158 

 

Obrázek 10 Umístění stavby na mapě 

Obrázek 11 Umístění stavby na mapě 

Obrázek 12 Nákladní automobil TATRA T158 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Koncepce   

Užitečné zatížení 

Pohon 

Motor 

Rozvor 

Max. tech. přípustná hmotnost 

Stoupavost při 30 000 kg 

Maximální rychlost 

Nástavba 

TATRA 

19 750 kg 

6x6 (plně pohonné vozidlo) 

PACCAR MX 300, EURO 5. 300kW 

3 440 + 1 320 mm 

30 000 kg 

67,0% 

85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Třístranně sklopná korba (objem 10m3
)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek Schéma nákladního automobilu TATRA T158 

www stránky: http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-

katalog/stavebnictvi/dalsi-vozy/6x6-tristranny-sklapec-1/ 

Pro minimalizování prostojů rypadla CAT M315D, navrhuju počet nákladních 

automobilů. Při hloubení stavební jámy bude vytěžena zemina nakládána rypadlem 

přímo na nákladní automobil. V následující tabulce jsou uvedeny veškeré vstupní 

informace potřebné k výpočtu. 

Tabulka 6 Výpočet návrhu optimálního počtu nákladních automobilů 

 

Vstupní informace  

Objem zeminy k vývozu 497,85 m
3 

Nakypření 15-20% 

Obrázek 13 Schéma nákladního automobilu TATRA T158 
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Celkový objem zeminy k vývozu 600 m
3
 

Třída zeminy 3 

Objemová hmotnost zeminy 1600 kg/m
3 

Vzdálenost na skládku 15 km 

Průměrná rychlost naloženého NA 50 km/hod 

Průměrný rychlost prázdného NA 50 km/hod 

Užitné zatížení NA 19 750 kg 

Objem korby 10 m
3 

Maximální naložení NA 15 000 kg - VYHOVUJE 

Doba potřebná k naložení zeminy na NA 

Doba cesty NA 

Na skládku 

Ze skládky 

Doba pro vyložení 

Doba trvání jednoho cyklu 

 

Výkonost nákladního automobilu 

Výkonost rypadla  

Počet nákladních automobilů 

 

0,1 hod 

 

0,3 hod 

0,3 hod 

0,02 hod 

0,72 hod 

 

10[m
3
]/0,72[hod] = 13,89 m

3
/hod 

105,943[m
3
/hod] 

105,943[m
3
/hod]/13,89[m

3
/hod ] 

= 7,62→5 ks TATRA T158 

5.2.2 Smykem řízený nakladač CAT 246C  

Smykem řízený nakladač CAT 246C bude vzhledem k omezeným využit jako hlavní 

stroj pro výkop hlavní stavební jámy. Zbylé zemní práce, jako je začištění základové 

spáry, bude prováděno ručně. Nakladač bude odklízet a nakládat zeminu. Jako součást 

nakladače budou paletizační vidle, které budou manipulovat s materiálem.  

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Výkon motoru    54 kW  

Jmenovitá hmotnost   975 kg 

Objem lopaty    0,4 m
3
 

Provozní hmotnost   3348 kg 

OObrázek 14 Smykem řízený nakladač CAT 246C 
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www stránky: http://zeppelin-

cz.com/blob.php?idProduct=5650153&type=pdf&dbPrefixTable=katalog&lng=cs 

http://zeppelin-cz.com/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar/nakladace/smykem-

rizene-nakladace/smykem-rizene-nakladace-kolove/caterpillar-246c 

5.2.3 Čerpadlo s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 24 

Čerpadlo s domíchávačem bude použito k dovozu betonové směsi z nedaleké betonárny 

a poté bude použito k ukládání betonové směsi. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Maximální výkon  62 m
3
/hod 

Jmenovitý objem  7 000 l 

Násypka    260 l 

Celková přípustná hmotnost 32 t 

Dopravované mn. betonu 4,5 m
3
 

Pohon    8x4 

Vertikální dosah  25,73 m 

Horizontální dosah  21,58 m 

Počet ramen   3 

Dopravní potrubí  DN100 

Délka koncové hadice 3 m 

Zvedací úhel   110° 

Úhel ramene 1   180° 

Úhel ramene 2   270° 

Pracovní rádius otoče  365° 

Zapatkování    3,85 m 

Obrázek 15 Rozměry nakladače CAT 246C 
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Obrázek 16 Čerpadlo s domíchávačem SCHWING Stetter FBP 24
 

  

 

www stránky: http://www.schwing.cz/cz/fbp-24.html   

Obrázek 17 Schéma pracovního rozsahu FBP 24 
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5.2.4 Kolové rypadlo CAT M316D 

Kolové rypadlo CAT M316D bude 

využito při zemních pracích. Jako 

nářadí bude využívat podkopovou 

rýpací lopatu šířky 1000 mm a objemu 

0,75m
3
. 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Výkon motoru    117 kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah 6,07 / 9,38 m 

Objem lopaty    0,38 – 1,26 m
3 

Zvolená lopata   š. 1000 mm / 0,75 m
3
 / 602 kg 

Provozní hmotnost stroje  18 t (jednodílný výložník) 

Jednodílní výložník   2400 mm 

 

Obrázek 18 Kolové rypadlo M316D 

Obrázek 19 Kolové rypadlo CAT M316D; rozměry výložníku a vozidla 
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Obrázek 20 Kolové rypadlo CAT M 316D, dosahy výložníků rypadla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 21 Kolové rypadlo CAT M 316D, specifikace 
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Tabulka 7 Výpočet skutečného výkonu rypadla 

 

Vstupní informace  

Obj. hmotnost materiálu v nerozrušeném stavu 1600 kg/m
3
 

Využití rypadla 50 min/hod 

Hmotnost rypadla 18,6 t 

Rozsah otáčení při práci 180° 

Hloubkový dosah rypadla 5,67 m 

Hloubka výkopu jedné etapy 3 m 

Navržený objem lžíce 0,75 m
3
 

Prodloužení jednoho cyklu 5 s (3s - mazlavý jíl, 2s – možnost 

výskytu balvanů) CELKEM 45s 

Hodinový výkon 105,943 m
3
/hod 

 

 

Obrázek 22 Pracovní nástroje; 1 – podkopová rýpací lopata, 2 – rychloupínací zařízení 
pracovních nástrojů 
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5.2.5 Vrtná souprava pro mikropiloty HBR 202 TF 

Stroj bude použit jak pro vrty mikropilot v první fázi výkopu. Další použití stroje bude 

pro realizaci kotev hřebíkové stěny. Stroj se vyrábí ve dvou variantách pohonu a to buď 

s použitím elektrického síťového zdroje, nebo s použitím dieselu. Pro tuto stavbu 

zvolíme variantu diesel. 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Hmotnost     4,5 t 

Provoz / Objem nádrže  diesel (45 kW) / 150 l 

Trakce     40 kN 

Výkon     95/55 kW 

Celková délka     2250 - 4500 mm 

Celková šířka    740 – 1200 mm 

Rychlost posuvu    60m/min 

Délka podání    10m/min 

Síla zdroje    max 38 kN 

Zpětná síla    max 60 kN     

 

 

zdroj:  

podklady od firmy SASTA CZ, a.s   

Tabulka 8 Vrtná souprava pro mikropiloty HBR 202 TF 
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5.2.6 Autojeřáb AD 20 IVECO 

Autojeřáb AD 20 IVECO bude použit pro vyzdvihnutí nakladače z výkopu. Dále 

bude použit pro složení materiálu do výkopu. Graf průkazných únosností je obsažen 

v příloze B13) Průkaz únosnosti jeřábu. 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Délka/ Šířka/ Výška   10 350/2 500/3 950 mm 

Šířka s výsuvnými opěrkami  4 600 mm 

Nosnost     20 t 

Pojezd s břemenem kg/mm  4 000/2800 

Délka výložníku – zasunutý  8 900 mm 

Délka výložníku – vysunutý  20 900 mm 

Typ podvozku    IVECO Trakker AD260T41 H 6x4/ rozvor 3,82 m 

Max rychlost    90 km/hod (s omezovačem) 

www stránky: http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-ad-20/ad-20-iveco.html  

5.2.7 Jednoramenný nosič teleskopický JTN 7t na podvozku MAN + kontejner 

Nosič na podvozku bude určen k odvozu vytěžené zeminy. Kontejner bude spuštěn do 

stavební jámy, kde bude pokračovat těžení zeminy pomocí nakladače CAT 246C. po 

naplnění kontejneru jej opět autojeřáb vyzvedne a kontejner bude naložen na automobil 

zeminy odvezena na skládku. 

Obrázek 23 Autojeřáb AD 20 IVECO 



63 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY (nosič) 

Nosnost    7t 

Rozměry délka/šířka/výška  4 000/1 140 /1 300 m 

Výška háku    1 000 (900) mm 

Hmotnost    850 kg 

Čas naložení/čas vyložení  60/70 sec 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY (kontejner) 

Rozměry délka/šířka/výška  3 800/2 000/1 000 mm 

Nosnost     7 t 

 

Obrázek 25 Kontejner 6m3 s nosností 7 tun 

 

www stránky: 

http://www.navara.cz/nosice-kontejneru/teleskopicke-nosice-kontejneru.php  

http://www.peko-gds.cz/cenik_odpady/  

Obrázek 24 Jednoramenný teleskopický nosič na podvozku MAN 
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5.2.8 Stroj na stříkání betonu – SSB 05 

Stroj pro stříkání betonu SSB 05 funguje na principu pneumatické dopravy a je 

určen pro nástřik betonových a žárobetonových směsí suchou cestou. Výhodou je 

plynulá regulace výkonu a nízké provozní náklady. 

 

Obrázek 26 Stroj na stříkání betonu - SSB 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Teoretický výkon     0,6 – 3,5 m
3
/hod 

Spotřeba vzduchu    3 – 5 m
3
/min 

Tlak vzduchu     0,5 – 0,6 Mpa 

Výkon elektromotoru    3 kW 

Připojení na el. síť    3 x PEN 400 V 

Světlost dopravních hadic   DN = 25, 32, 40 mm 

Zrnitost dop. materiálu   8 (DN 25,32), 16 (DN 40) 

Dopravní vzdálenost horizontální   max. 300 m 

Dopravní vzdálenost vertikální   max. 100 m 

Hadice záměsové vody k trysce   DN 20 

Tlak vody na trysce    0,3 Mpa 

Rozměry d/š/v     1360/740/1220 

Hmotnost      560 kg 

 

zdroj: podklady od firmy SASTA CZ, a.s  
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5.2.9 Přenosná souprava pro vrty hřebů SIG-Mounty 91 H Lumesa SA 

Tato vrtná souprava bude použita na vrty ve druhé fázi torkretové stěny kvůli 

ekonomičtějšímu využití a také kvůli stísněným podmínkám na stavbě. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Síla zdroje  20 kN 

Motor    Diesel (22kW) 

Síla zdroje   max. 20 kN 

Točivý moment 1800 Nm 

Rozměry  1300/1800/2300 mm 

 

zdroj: podklady od firmy SASTA CZ, a.s  

 

5.2.10 Injektážní čerpadlo IC 100 

Určeno k provádění všech druhů injektážních prací pomocí silikátových a 

chemických injektážních směsí. Bude použito pro injektování hřebů. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Příkon     7,5 kW 

Max. velikost zrna inj. směsí  0,5 mm  

Max měrná hmotnost inj. směsi 2000 kg/m
3
 

Vlastní hmotnost čerpadla  440 kg 

Rozměry d/š/v    1450/860/730 mm  

Obrázek 27 Přenosná souprava pro vrty 
hřebů SIG-Mounty 91 H Lumesa SA 

Obrázek 28 Injektážní čerpadlo IC 100 



66 

 

5.2.11 Vibrační válec Atlas Copro Dynapac LP6500 

Vibrační válec bude použit pro hutnění podkladových vrstev betonové základové 

desky a také pro násypy srovnávající terén. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Provozní hmotnost   696 kg 

Hutnící síla    21 kN 

Frekvence    61 Hz 

Amplituda    0,45 mm 

Pracovní rychlost vpřed/vzad  0-3,6/0-2,3 

km/h 

Šířka válce    650 mm 

Průměr válce    450 mm 

www stránky: http://www.manek.cz/zbozi/1917-rucne-vedeny-vibracni-valec-atlas-

copco-dynapac-lp-6500  

5.2.12 Vibrační deska obousměrná Masalta MS 160 

OBOUSMERNÁ VIBRAČNÍ DESKA MSH160 - tato vibrační deska zaručí 

kvalitní zhutnění v obou směrech. Ideální pro pískové, štěrkové a smíšené půdy. Také se 

dobře uplatní v úzkých výkopech, podél základů, zdí, podpěrných pilířů a bočních 

opření. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Hmotnost  149 kg/160 kg (s nástavci) 

Pracovní šířka  730 x 370 mm 

Odstředivá síla 30,5 kN 

Druh motoru  benzinový OHC 4dobý  

Honda GX 160 

Max. výkon motoru 4,0 kW 

Hutnící efekt  500 mm 

 

Obrázek 29 Vibrační válec Atlas 
Corp Dynapac LP6500 

Obrázek 30 Obousměrná vibrační 
deska MSH160 
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5.2.13 Stavební míchačka ATIKA Comet 130 

Spádová míchačka na 1,5 stavebního kolečka. Bude použita pro drobné dobetonávky a 

dodělávky. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Elektrické napájení  230/50 V/Hz 

Hlučnost  82 dB 

Příkon   600 W 

Hmotnost  53 kg 

Objem bubnu  130 l 

Ochranná izolace dvojitá 

Rozměr  1200/680/1280 mm 

www stránky: http://www.stavebni-michacky.cz/doobjemu130l/comet130 

5.2.14 Digitální teodolit Nikon NE-10

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Dalekohled 

Obraz    vzpřímený 

Zvětšení    30 x 

Velikost čočky   45 mm 

Minimální zaostření  0,7 m 

Násobná konstanta  100 

Úhlové měření 

Průměr kruhu   79 mm 

Minimální čtení   10´´/20´´  

Přesnost    10´´/30cc 

Displej 

Typ LCD displeje  dvouřádkový LCD, 20 znaků 

Citlivost libel 

Přístrojová libela  60´´/2 mm 

Krabicová libela  10´´/2 mm 

Obrázek 32 Digitální teodolit 
Nikon NE-101 

Obrázek 31 Stavební míchačka 
ATIKA Comet 130 
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Fyzické vlastnosti 

Teplota    -20°C až +50°C 

Vnitřní napájení   6 x AA 1,5 V alkalické baterie 

Provozní doba    48 hodin 

Rozměry   153,5/334/172 mm 

Váha    4,5 k

 

www stránky: http://teodolit.cz/teodolity-digitalni-teodolit-nikon-ne-101-C-100330-D-

101679.html 

5.2.15 Plovoucí vibrační lišta Hervisa perles RVH200 

vibrační lišta slouží k dokonalému zhutnění čerstvého betonu dokladové desky a stropu 

nad 1.PP a 2.PP 

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor    Honda GX25  

Hmotnost    18 kg 

Obj. nádrže  0,5 l 

Palivo    benzín 

Délka    2 000 mm

                                                   

www stránky: http://www.vibracni-

technika.com/vibracni_listy_a_hladitka/plovouci_vibracni_listy/plovouci_vibracni_lista

_hervisa_perles_rvh_200_2m 

5.2.16 Ponorný vibrátor mechanický PERLES  

Slouží k provibrování a dokonalému zhutnění čerstvého betonu v základových 

konstrukcích, bednících a opěrných stěnách. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Označení  CMP 

Obrázek 33 Plovoucí vibrační lišta 
Hervisa perles RVH200 
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Hmotnost  6 kg 

Motor   elektro 230V 

Hřídel   ohebná délky 3 m 

Průměr hřídele 35 mm 

 

 

 
 

5.2.17 Elektrická řetězová pila Makita 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Příkon   2 000 W 

Délka řetězu  40 cm 

Rychlost řetězu  13,3 m/s 

Hmotnost   5,2 kg 

Rozměry   492/201/220 mm 

 

www stránky: 

http://www.makita.cz/katalog/produkt/268 

5.2.18 Úhlová bruska Makita 

GA7020RF 

TECHNICKÉ PRARAMETRY 

Příkon    2 200 W 

Otáčky naprázdno 8500/min 

Brusný kotouč  180 mm 

Velikost vřetene  M14x2 

Hmotnost  5,6 kg 

Rozměry   473x200x140 mm

 

www stránky: 

http://www.makita.cz/katalog/produkt/570 

Obrázek 35 Elektrická řetězová pila Makita 
UC4030A 

Obrázek 36 Úhlová bruska Makita 

GA7020RF 

Obrázek 34 Ponorný vibrátor 
mechanický PERLES 
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5.2.19 Svařovací agregát INVERTOR 160 GC + příslušenství 

 

Obrázek 37 Svařovací zdroj INVERTOR 
160 GC + příslušenství 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY  

Napájecí napětí   230 V 

Max. příkon     5,6 kVa (60%) 

Min. jištění    16 A 

Max. svářecí proud   160 A 

Napětí chodu naprázdno  80 V 

Dopoučená tl. materiálu  0,8 – 15,0 mm/WIG 0,5 – 2,0mm 

Regulační rozsah   20 – 160 A 

Doba zapnutí při max. proudu  160 A ~ 20%, 100 A ~ 60%, 90 A ~ 100% 

Třída izolace     H 

Hmotnost    8 kg 

 

www stránky: http://www.gude.cz/naradi/invetory/invertor-160-gc-gude.html  

5.2.20 Vysokotlaká myčka GHD 180 GÜDE 

Vysokotlaká myčka bude použita k čištění strojů a k čistění veřejné komunikace. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Přípojka motoru 230 V 

Výkon motoru  2,4 kW 
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Max. tlak  180 bar 

Dálka hadice  6 m 

Průtok   360 l/hod 

Hmotnost  19,5 kg

 

 

 

 

www stránky: http://www.gude.cz/naradi/cistici-

stroje/vysokotlaka-mycka-ghd-180-gude.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 38 

Vysokotlaká myčka 
GHD 180 
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6 Technická zpráva širších dopravních vztahů 

6.1  Obecné informace o lokalitě  

Město Mikulov leží 50 km jižně od Brna. Pozemek pro stavbu rodinného domu 

se nachází v severní části města Mikulov, uprostřed stávající zástavby. Město je 

přístupné ze silnice I. třídy I/52, silnice I. třídy I/40, silnice III. třídy III/0525, silnice II. 

třídy II/421, silnice III. třídy III/42120 silnice II. třídy II/421. Samotným staveništěm 

nebude vedena žádná cesta. 

6.2  Popis řešené trasy 

Předmětem řešení je doprava betonové směsi domíchávače s čerpadlem 

SCHWING Stetter FBP 24 z betonárny v Hustopečích. Betonárna TRANSBETON s.r.o 

sídlí v Hustopečích na ulici Bratislavská 22. Předběžná délka trasy po nejvhodnějších 

silnicích je cca 24 km.  Žádné úseky navržené cesty nejsou placeny. Trasa bude vedena 

po následujících komunikacích: severovýchod po silnici II. třídy II/425 (Bratislavská), 

odbočit doleva po silnici 425 II. třídy II/425, odbočit doprava na silnici II. třídy  II/421, 

odbočit doleva na silnici III. třídy III/42120 (Pavlovská), odbočit doprava na ulici Na 

Jámě. Trasa vede přes obec Starovičky, Zaječí, Nové Mlýny a Milovice. 

6.3  Body zájmu 

Z celkové trasy byla zvolena ta místa, které je potřeba posoudit z hlediska 

průjezdnosti a nosnosti pro zvolenou dopravu. Vybrány jsou kritické odbočení a mosty, 

které je nutno posoudit ohledně jejich nosnosti. K posouzení jsou použity mapové 

podklady, na kterých byly odměřeny potřebné poloměry. Pro simulaci dopravy byly 

taktéž jako podklady použity mapy, do kterých jsou zakresleny jednotlivé průjezdy 

vozidla. Možné povolené zatížení mostů bylo zjištěno z webové mapové aplikace 

silniční a dálniční sítě ČR provozované ředitelstvím silnic a dálnic.1 

Pro jednotlivé mosty aplikace uvádí tři hodnoty zatížení – normální, výhradní a 

výjimečné. Normální zatížení charakterizuje průměrné zatížení od jedoucích vozidel. 
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Výhradní zatížení je maximální zatížení jediného vozidla na mostě. Výjimečné zatížení 

je maximální hmotnost vozidla na mostě, které se může samostatně pohybovat po 

mostě. 

Autodomíchávač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24 přepravující 

betonovou směs má celkové rozměry: délka 9,095m, šířka 2,5m a výška 3,965m. 

Maximální hmotnost je 32 tun.  

 

 

 

 

 

___________________________ 

1
 http://www.rsd.cz/Mapy/Webova-mapova-aplikace  

Obrázek 39 Trasa  domíchavače s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24 



75 

 

BOD A  

Křižovatka silnice II/425 a II/421 

(5,6 km) 

Poloměr zatáčky: 15 m 

 

VYHOVÍ 

 

 

 

BOD B  

Most na silnici II/421 nad železnicí 

(6,8 km) 

Normální zatížení: 32 tun 

Výhradní zatížení: 80 tun 

Výjimečné zatížení: 196 tun 

 

VYHOVÍ 

 

 

BOD C  

Most na silnici II/421 nad řekou Dyje 

(13,4 km) 

Normální zatížení: 40 tun 

Výhradní zatížení: 104 tun 

Výjimečné zatížení: 336 tun 

 

VYHOVÍ 

 

 

Obrázek 40 Křižovatka silnice II/425 a II/421 

Obrázek 41 Most na silnici II/421 nad 

železnicí 

Obrázek 42 Most na silnici II/421 na řekou Dyje 
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BOD D  

Křižovatka III/42120 a ulice Na Jámě 

(23,4 km) 

Poloměr zatáčky: 10 m 

 

 

VYHOVÍ 

 

 

 

6.4 Řešení dopravy v místě staveniště 

V blízkosti staveniště bude veškerá stavební technika jezdit po místních 

komunikacích. Dle posouzení místních komunikací pro rozměr největšího vozidla tyto 

komunikace vyhověly, proto předpokládáme, že ostatní vozidla také vyhoví podmínkám 

průjezdnosti. Vjezd na staveniště bude pouze po dobu, než se odkope stavební jáma. 

Rypadlo vjede na pozemek a směrem zpět bude odkopávat zeminu. Toto rypadlo je 

doplněné o nákladní automobil, který bude odvážet vytěženou zeminu. Nákladní auto 

musí vždy na stavbu nacouvat. Po dokončení prací rypadlem bude na staveniště pouze 

vchod a komunikace kterou budou využívat pouze fyzické osoby. Stroje a materiál 

budou do stavební jámy přemisťovány pomocí autojeřábu. Vjezd na staveniště musí být 

řádně označen zákazem vjezdu a zákazem vstupu pro neoprávněné osoby. 

Domíchávač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24 nebude mít během pohybu 

po městě Mikulov žádné problémy. Nejsou zde žádná omezení, všechny průjezdné 

šířky, výšky a poloměry budou dostačující. Během realizace hrubé spodní stavby bude 

uzavřena část ulice na Jámě kvůli zajištění prostoru pro stavební techniku. Vzhledem 

k omezenému prostoru staveniště je nutno využít i veřejnou komunikaci pro umístění 

strojů jako je rypadlo, domíchávač, autojeřáb a nákladní auto.   

Na celém území města Mikulov je platná rychlost 50 km/h. Na potřebném úsek 

ulice Na Jámě, kde je nutné, uzavření ulice bude osazeno dopravní značení zákaz vjezdu 

Obrázek 43 Křižovatka III/42120 a ulice Na 
Jámě 
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všem vozidlům s výjimkou vozidel stavby. Tento zákaz se dotkne cca šesti rodinných 

domů v ulici Na Jámě. Ti budou o situaci obeznámeni a dle dohody jim bude povolen 

přístup. Před branou, umožňující vjezd vozidel případně vstup osob bude umístěno 

značení zakazující vstup nepovolaným osobám a zákaz vjezdu mimo staveništní 

dopravu. Umístění všech značek je patrné z nákresu situace širších vztahů v okolí 

staveniště. 

Dopravní značení stanovuje vyhláška 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na 

pozemních komunikacích, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení pozemních komunikací. 

 

Obrázek 44 Návěst před slepou dopravní 
komunikací 
 

 

Obrázek 45 Slepá dopravní komunikace 

 

 

Obrázek 46 Jednosměrný provoz 

 

 

Obrázek 47 Dej přednost v jízdě 

 

Obrázek 48 Jiné nebezpečí 
 

 

Obrázek 49 Zákaz odbočení vpravo 

 

 

Obrázek 50 Zákaz vjezdu 

 

Obrázek 52 Zábrana pro označení 
uzavírky

 Obrázek 51 Směrová tabule pro vyznačení 
objížďky 
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Zvláštní užívání 

Tabulka 9 Posouzení rozměrů a hmotnosti míchače 

 

Max rozměr stanovený vyhláškou Uvažované rozměry konkrétního vozidla 

Šířka 2,55 m Šířka 2,50 m 

Výška 4,0 m Výška 3,345 m 

Délka soupravy 12,0 m Délka soupravy 9,511 m 

Hmotnost 32 tun Hmotnost 32 tun 

Doprava betonové směsi vyhovuje požadavkům na běžnou silniční dopravu a 

není tedy potřeba řešit nadrozměrný náklad. 

 

 

 

 

Obrázek 53 Situace dopravních vztahů v okolí staveniště 
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7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

7.1 Základní informace o BOZP 

Bezpečnost práce na staveništi a její hlavní prováděcí předpis pro bezpečné 

provádění stavebních prací se řídí nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Toto nařízení vlády 

je prováděcím předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb.. tímto zákonem se upravují další 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy. 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 je dalším z prováděcích předpisů, které musí být splněny. 

Za dodržování těchto předpisů a zákonu je odpovědný zhotovitel stavby. Základními 

povinnostmi zhotovitele jsou: 

· Zhotovitel musí zajistit, aby všichni zaměstnanci prošli příslušnou zdravotní 

(BOZP), odbornou způsobilostí a zaškolením pro dané činnosti, které provádějí. 

Pracovníci musí být seznámeni s technologickým postupem prací, které budou 

provádět. Tento technologický předpis musí být na stavbě vždy k dispozici pro 

případné nahlédnutí. Není nutné, aby řídila práce zodpovědná osoba (pokud má 

skupina méně než 5 pracovníků). 

· Zhotovitel zodpovídá za příslušné vybavení pracovníků osobními ochrannými 

pracovními prostředky a pomůckami. Toto vybavení se určí podle 

odhadovaného stupně ohrožení. 

· Zhotovitel musí zajistit organizaci práce a zaměstnanců tak, aby práce byly 

prováděny dle předpisů a zároveň, aby byli chráněni i pracovníci dalšího 

zaměstnavatele vykonávající paralelně. 

· Zhotovitel je povinný kontrolovat znalosti pracovníků nejméně jednou za 3 

roky. Musí také vést evidenci o školení, zkouškách a odborné a zdravotní 

způsobilosti. O proškolení pracovníků se uvádí zápis do stavebního deníku. 
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7.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Zde jsou popsány části, které spadají do realizace hrubé spodní stavby 

Rodinného domu Na Jámě Mikulov. Jsou zde vybrány nejdůležitější informace 

z potřebných ucelených částí. U jednotlivých informací je popsáno vyjádření k jejich 

dodržení jak z hlediska časového, tak z hlediska věcného a prostorového. U bodů, kde 

toto vyjádření není, se počítá s náhodným působením. 

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. 

a. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze 

prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 

Zábradlí se skládá z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 

výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 

prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením 

jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a 

provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad 

podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 

konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 

bezpečností opatření. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být zahájena, 

dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 

ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 

osadí. 

Tímto opatřením se stavba řídí v době výkopových prací na obvodě stavební 

jámy. Kolem jámy bude osazeno dřevěné zábradlí na lešenářských trubkách. Toto 

zábradlí bude umístěno ze strany silnice a ze strany sousedního pozemku kde hrozí 

nebezpečí pádu do hloubky. V ostatních případech toto zábradlí nahradí oplocení, které 
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bude do výšky 1,8 m a sousední rodinný dům. Zábradlí se také bude vyskytovat na jižní 

straně objektu při realizace svislých a vodorovných konstrukcí dle potřeby a předpisů. 

b. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostředky odpovídaly 

povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci. Zaměstnanec 

se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 

kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadnosti. 

Zaměstnanci je zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 

metru od volného okraje).  

c. Používání žebříků 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 

obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 

spolehlivou oporu. 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. Po 

žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat více než jedna osoba. Žebřík 

nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 

použití výrobcem určen. 

Žebříky musí horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně o 1,1 m, 

přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, 

za kterou se vystupující může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 

2,5:1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany 

přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Žebřík musí být postaven tak, 

aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosné dřevěné žebříky o 

délce větší než 12 m nelze používat. 

Toto opatření je vztaženo na náhodné použití žebříků na staveništi. Vstup do stavební 

jámy, výlezy na bednění stěn a stropní konstrukce. Hlavní vstup do stavební jámy bude 

však po domluvě se sousedem přes jeho pozemek. 

d. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy ve výškách tak, že jsou po 

celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak 
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po jejím ukončení. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost 

materiálu, pomůcek, nářadí, včetně osob nesmí překročit nosnost konstrukce 

stanovenou v průvodní dokumentaci. 

e. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

Výskyt tohoto opatření je na hraně stavební jámy během práce v ní. Dále po 

vyhotovení stropu nad 1PP. 

f. Dočasné stavební konstrukce 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 

souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 

vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 

pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 

žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. Pro výstup a sestup mezi 

podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky. 

g. Shazování předmětů a materiálu 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob, okolí je chráněno proti 

případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, materiál je 

shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, je provedeno opatření, zamezující 

nadměrné prašnosti, hlučnosti, či jiných nežádoucích účinků. Nelze shazovat předměty a 

materiál, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani materiál, 

který by mohl strhnout zaměstnance z výšky. 

h. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrností situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 

prací. 
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Za nepříznivou povětrnostní situaci se při pracích ve výškách považuje: 

a) Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

b) Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky, 

v ostatních případech silný vítr o rychlosti 11 m/s (síla větru 6 stupňů Bf) 

c) Dohlednost v místě práce menší než 30 m 

d) Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C 

Vzhledem k tomu, že etapa hrubé spodní stavby bude probíhat v jarních a letních 

měsících, nepředpokládá se výskyt větších mrazů. Většina stavebních prací bude 

probíhat pod úrovní terénu, proto není potřeba uvažovat s větrem ve větší míře, jako na 

volných plochách. Potřeba je dávat pozor na bouřky, větší deště, tvorbu námraz a to 

především při pracích na lešení a při práci v okolí hrany stavební jámy. 

i. Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 

prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených 

nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci 

nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec použije osobní ochranné 

pracovní prostředky proti pádu. 

Platí pro všechny výjimečné případy krátkodobých prací ve výškách. 

j. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o BOZP 

ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, 

kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných bezpečných pracovních podlah. Dále 

školení o montáži a demontáži lešení. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností. 

Nutno dodržovat v průběhu celé stavby, záznamy o školeních se musí zanést do 

stavebního deníku. 
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7.3  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 

zásad: 

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 

prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 

nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, nepoužívané 

otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 

osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis. 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 

provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
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Pří realizaci hrubé spodní stavby rodinného domu je již zajištěno dočasné 

oplocení o výšce 1,8 m. po celou dobu výstavby jsou u vjezdů na staveniště viditelně 

umístěny značky zákazu vstupu nepovolaným osobám, značky upozorňující na výjezd 

vozidel stavby, povolený vstup jen v reflexní vestě a s ochrannou přilbou. Osoby žijící 

v domech, jež zasáhne uzavírka, se musí pokaždé nahlásit na vrátnici a dbát nejvyšší 

opatrnosti při pohybu v okolí stavby. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 

a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 

zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 

musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 

být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

Bližší informace jsou řešeny v návrhu zařízení staveniště, jejich napojení a 

vedení. Celé vedení rozvodů bude v provozu až do ukončení stavby. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na 

− počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

− maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

− povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 



87 

 

Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí 

ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 

vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 

přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 

zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 

Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce. Při provozu stroje obsluha 

zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností, stroje. (únosnost půdy, 

sjezdy, podzemní a nadzemní vedení) 

Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 

ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Prostor ohrožený činností stroje je 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o2m. 

Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
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a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 

na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

Tyto opatření jsou nutná dodržovat zejména u strojů pro zemní práce, tj. rypadlo 

CATERPILLAR, vrtná souprava HBR 202 TF, smykem řízený nakladač 

CATERPILLAR, nákladní automobil TATRA a to především v případech kdy se budou 

nacházet ve stavební jámě. 

II. Stroje pro zemní práce 

Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 

a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícen í. 

Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost 

v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje použí vá bezpečnou 

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

stability. 

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 

nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 

nezdržovaly žádné fyzické osoby. 

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. 

Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 

roztloukat horninu dnem lopaty a urovnávat terén otáčením lopaty. 

Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje. 

Platí pro všechny stroje zmíněné v předešlém bodě. 
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III. Míchačky 

Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek 

směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky 

není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 

Míchačka nebude příliš využívána. Použita bude pouze pro drobné dodělávky. 

Většinu bude betonáž probíhat pomocí autočepadla a při torkretové stěně pomocí stroje 

na stříkaný beton pro suchou směs.    

IV. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Před jízdou zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení 

v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze zajistí. Při přejímce a při ukládání směsi 

musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném místě. 

Toto opatření platí pro všechny betonáže, základová deska, výplně do 

ztraceného bednění a beton stropů. 

V. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 

betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 

nadměrné namáhání. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř 

nádoby zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi bylo minimalizováno. 

Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a 

ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou -li pro to konstruovány, vstupovat na 

konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 

hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 

výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

Důležité při realizaci tokrkretové stěny. 
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VI. Vibrátory 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou. 

Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. 

 

VII. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 

v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 

řádně seznámena i střídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 

s návodem k používání. Rovněž při přerušení práce musí být stroj i pracovní zařízení 

zajištěno proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 

pracovním zařízením spuštěným na zem. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje, zabrání samovolnému spuštění 

stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou uzamknutím. 

Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 

kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 

činností prováděnou v jeho okolí. 

VIII. Přeprava strojů 

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 

fyzické osoby. 

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 

popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze. 

Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 

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

Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 

ohroženy při pádu nebo převržení stroje. 
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Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 

mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 

sjíždění stroje. 

Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 

jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 

mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

Těmito informacemi se řídí jak přeprava strojů po vlastní ose což je rypadlo, 

tatry, nakladač. Toto platí i pro zajištění přepravy vrtné soupravy. 

Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

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. 

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 opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 

sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m. 
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Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 

1,5 m. 

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním předpisem. 

Veškeré sklady a skladovací plochy jsou popsány v návrhu zařízení staveniště. 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 

technické infrastruktury. 

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 

jam a jejich rozměry. Musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, 

trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a 

jiných podzemních překážek. 

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení 

v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 

v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 

a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

III. Zajištění výkopových prací 

Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem. 

Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 

objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje 

zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 

zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze 

zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 

pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 

vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. 

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

Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 

výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu 
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větším než 1 :5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami 

nebo zarážkami. 

Stavební jáma bude zajištěna ochranným zábradlím. Přerušit lze jen v místě 

vjezdu/vsutu do stavební jámy. Fyzické osoby se do stavební jámy budou dostávat 

pomocí žebříků, ale hlavní stup do stavební jámy bude přes sousedův pozemek. Po 

dokončení výkopových prací bude smykem řízený nakladač z jámy vytažen pomocí 

autojeřábu, protože v této fázi již nebude možný sjezd do stavební jámy. 

Při výkopu první fáze stavební jámy ve třetím kroku (dle schématu pozice 

strojů) bude zvýšena pozornost na dodržení minimální vzdálenosti stroje od okraje 

stavební jámy. 

IV. Provádění výkopových prací 

Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 

částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 

okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 

neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 

než 24hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 

přístupů. 

Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 

vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 

provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 

vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

− vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 

zajištěna, 

− obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení. 

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací. Prostor 

ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m. Pokud nemá obsluha dostatečný výhled, nepokračuje v práci. 
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Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 

stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně 

zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a 

nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 

sousedních staveb. 

Stabilita stávajícího sousedního rodinného domu nebude ohrožena díky 

podchycení mikropilotama. Po dobu stavebních prací je nutno kontrolovat a 

dokumentovat stav okolních objektů a porovnat jej s pořízenou fotodokumentací, která 

byla pořízena před zahájením stavby.  

Zhutňovací vibrační technika bude použita při zhutňování zásypů a obsypů po 

dostavění celého části hrubé spodní stavby. 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 

tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 

okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 

stability staveb v sousedství výkopu. 

Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 

nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve 

výkopu. 

Stabilita jámy bude zabezpečena pomocí svislých zápor a hřebíkové stěny. 

Svislé zápory budou zaraženy před začátkem výkopových prací. Hřebíková stěna bude 

realizována po částech dle doporučení statika a technologického předpisu. 

VI. Svahování výkopů 

Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 

provozní podmínky. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových 

prací při změně geologických a hydrogeologických podmínek upřesní určený sklon stěn 

svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 
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opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

Podkopávání svahů je nepřípustné. 

Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, 

se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 

Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je 

nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 

Sklony svahů pro pojezdy strojů jsou dány výrobcem stroje a projektovou 

dokumentací. Zhotovitel se řídí aktuálním děním a v případě jakýchkoli změn, se 

kterými se v dokumentaci nepočítalo, volí změnu svahování, tak aby byla řádně 

zajištěna stabilita svahu.  

VII. Ruční přeprava zemin 

Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 

komunikace ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 

kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 

 S ruční přepravou se počítá minimálně jen v krajních mezích a dodělávkách 

případně při začištění základové spáry. 

VIII. Betonářské práce a práce související 

A. Bednění 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 

konstrukce bednění musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 

příčné i vodorovné rovině. 

Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem. 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
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zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 

se vyhotoví písemný záznam. 

 Podmínky k bednění je nutno dodržovat při bednění základových 

železobetonových zdí, základového pásů, základové desky a monolitických stropů. 

Důležitá je kontrola těsně před betonáží, toto musí být zaznamenáno do stavebního 

deníku. 

B. Přeprava a ukládání betonové směsi 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 

plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 

hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Zhotovitel zajistí provádění kontroly 

stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být 

bezodkladně odstraňovány. 

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

a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

Betonová směs bude na místo stavby dopravována pomocí autodomíchávače 

s čerpadlem z betonárny v Hustopečích. Na stavbě bude směs dopravována do celé 

plochy stavby z jednoho místa. Autodomíchávač bude zaparkován a zajištěn na 

komunikaci nad stavbou. Je třeba dbát na dostatečnou vzdálenost od hrany stavební 

jámy. Hloubka stavební jámy v této fázi je téměř 7 metrů. 

C. Odbedňování 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 

zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 

odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 

bednění. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
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nepovolaných fyzických osob. 

Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

7.4  Plán BOZP při výstavbě 

Tabulka 10 Plán BOZP při výstavbě 

 

PČ 
Druh stavební 

práce, činnosti 

Zdroj rizika 
Identifikace 

rizika 

Bezpečnostní opatření 

Stroj, zařízení, 

stavby, činnost, 

látka, 

nebezpečná 

situace 

Charakteristik

a nebezpečí, 

způsob 

ohrožení 

Staveniště 

1 

Vniknutí 
nepovolané 
osoby na 

staveniště 

Pád do stavební 
jámy 

poranění 

Oplocení staveniště min. do 
výšky 1,8m. Označení cedulemi 

nepovoleným vstup zakázán. 
Osvětlení staveniště v noci 
světlem na fotobuňku. Vjezd na 

staveniště pro vozidla musí být 
označeny dopravními 
značkami provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel 
po staveništi. Vjezd opatřen 
cedulí, zákaz vjezdu 

nepovolaným osobám. 

2 Pohyb osob po 

staveništi 

Pád zaměstnance 

(nebo jiné osoby) 
při chůzi, práci či 
jiném pohybu po 

staveništi a po 
pracovišti, 
poranění o 
skladovaný 
materiál 

Zhmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny 

končetin 

Udržovat komunikaci 
v bezpečném stavu, skladování 
materiálu na místech k tomu 

určených, prokazatelné určení 
přístupových cest, udržování 
pořádku na staveništi a 
pracovišti,  

5 
Pohyb osob po 

staveništi 

Nebezpečné 
otvory 

a jámy, pád osob 
do prohlubní, 
šachet, jam. 

Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny 

končetin 

Zabezpečení výkopů pomocí 
zábradlí a viditelného označení 
nebezpečí pádu do hloubky.  

6 
Pohyb strojů po 
staveništi 

Zasažení osob 

elektrickým 

Úraz 

elektrickým 

Elektrické kabely a ostatní 
pohyblivé přívody chránit 
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při použití 
poškozeného 
kabelu 

proudem, 

spáleniny 

proti mechanickému poškození 
vyvěšením, překrytím 

nebo zakopáním. Neponechávat 
přívodní kabely volně 

položené bez krytí. Pravidelné 
kontroly těchto kabelů. 
Poškozené vyřadit. 
Zbytečně nevést prodlužovací 
přívody přes komunikace 

7 
Pohyb strojů po 
staveništi 

Dopravní nehoda 

při pohybu 
vozidel 

v areálu 

Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny 

končetin, 
poranění páteře, 
vnitřní zranění, 
smrt 

Vyřešení vnitrostaveništní 
dopravní situace, seznámení 
pracovníků s místními 

podmínkami dopravy a 
provozem pracovních strojů na 
staveništi. Každý pracovník 
bude používat reflexní vestu. 
Obsluha strojů musí mít 
příslušnou kvalifikaci a to 
průkaz strojníka. Osoby se 

nebudou pohybovat v dráze 

pohybujícího stroje. Řidič 

musí mít dobrý výhled z kabiny.  
Zákaz požívání alkoholických 
nápojů a jiných 

návykových látek (drog) před 
jízdou a během jízdy 

8 Pohyb strojů po 
staveništi 

Ohrožení 
zaměstnanců a 

ostatních osob při 
couvání a otáčení, 
srážka osoby 

Zlomeniny 

končetin, 
poranění páteře, 
proražení lebky, 
otřes mozku, 
krvácení, vnitřní 
zranění, smrt 

Dodržování pokynů vedoucího 
pracoviště a strojníka. Řidiči a 
osoby pohybující se po 
staveništi musí dbát zvýšené 
opatrnosti.  Při každém pohybu 
stroje (nejenom couvání) dá 
obsluha zvukové znamení před 
zahájením úkonu. Navádění 
stroje řádně a prokazatelně 
poučenou osobou, používání 
reflexní vesty. Zákaz 
ponechávání klíčů v zapalování 
stroje při pracovních 
přestávkách či jakémkoliv jiném 

vzdálení obsluhy od stroje. 

11 
Působení 
povětrnostních 
podmínek 

 

úpal, přehřátí v 

letním období, 
oslnění, zánět 
spojivek, 

Pracovníkům budou poskytnuty 

osobní ochranné pracovní 
pomůcky. V letním období 
budou pracovníkům poskytnuty 
nápoje, pracovníci musí 
dodržovat pracovní přestávky. 
Proti slunečnímu záření budou 
používat sluneční brýle 

popřípadě stínící zástěny. 
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Zemní a přípravné práce 

12 Výkop stavební 
jámy 

Pád strojů do 

stavební jámy, 
převrácení, ztráta 

stability stroje 

Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny 

končetin, 
poranění páteře, 
vnitřní zranění, 
smrt 

Dbát na dostatečnou vzdálenost 
stroje od okraje stavební jámy. 
Vzdálenost stroje od okraje 
výkopu je 

nutné přizpůsobit únosnosti 
zeminy, třídě a soudržnosti 
zatěžované zeminy s ohledem na 

provozní hmotnost a dynamické 
účinky vyvolané provozem 
stroje. 

13 Výkop stavební 
jámy 

Sesuv svahových 

výkopů 

Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny 

končetin, 
poranění páteře, 
vnitřní zranění, 
smrt 

Zajištění stěny svislým pažením 
a hřebíkovou stěnou, svahy pro 
pojezdy strojů určí zhotovitel dle 
geologických podmínek a 
technických listů strojů. Svahy 
je zakázáno podkopávat 

15 Střet rypadla s 
osobou 

Zachycení osoby 

rypadlem při 
provádění 
zemních 

prací – výkopy 

Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny 

končetin, 
poranění páteře, 
vnitřní zranění, 
smrt 

Zákaz vstupu a pohybu osob v 

nebezpečném pásmu stroje 

(maximální dosah pracovního 
nářadí stroje) zvětšeném o 2 
metry. Obsluha rýpadla nesmí 
těžit, pokud se jakákoliv osoba 
nachází v nebezpečném pásmu 
stroje zvětšeném o 2 metry. 
Obsluhu rypadla provádí jen 
osoba s odbornou způsobilostí. 

16 
Pohyb 

pracovníků ve 
výkopu 

Zasypání, 
zavalení 
pracovníka 
zeminou 

Pohmožděniny, 
zlomeniny 

končetin, vnitřní 
zranění, smrt 

Pracovník pohybující se vy 
výkopu musí mít na sobě 

ochrannou přilbu a reflexní 
vestu. 

 Na horní hraně výkopu musí být 
odstraněn veškerý materiál a to 
do vzdálenosti 1 m od 

hrany výkopu. Tak aby nebyla 
přitěžována hrana výkopu. 
Ve výkopu hlubším, jak 1,5 m 
nesmí pracovník vykonávat 
práci bez dozoru. 

17 

Ohrožení 
pracovníků 
špatným stavem 
pracovního 
nářadí 

Provádění 
zemních 

prací, nářadí ve 

špatném 
technickém 

stavu 

Poškození částí 
těla nářadím při 
provádění 
zemních prací 

Řádná kontrola pracovních 
nástrojů a pomůcek, vyřazení 
poškozených. 

18 
Přerušení 
inženýrských 
sítí  

Zasažení 
pracovníků či 
jiných osob při 

Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny, 

Dodržování ochranných pásem – 

elektro, voda. Řádné 

vytyčení a vyznačení 
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poškození 
podzemních 
vedení 
(výbuch plynu, 
elektrický proud, 
zásah proudem 

vody) 

popáleniny, 
smrt 

podzemních sítí a vedení. Ve 

sporných místech provádět ručně 
kopané sondy než 

započnou práce strojem. Každé 
porušení – narušení 
vedení okamžitě hlásit 
poruchovým společnostem. 

19 
Nakládání 
materiálu na 
nákladní auto 

Zasažení 
pracovníka 

pádem materiálu 
při 
nakládání na 

vozidlo 

Pohmožděniny, 
odřeniny, 
zlomeniny, 

popáleniny, 
smrt 

Zákaz vstupu a pohybu osob v 
nebezpečném dosahu 

stroje a pod nakladačem. Zákaz 
nakládání materiálu přes 

kabinu vozidla, pokud se v ní 
zdržuje řidič nebo jiná 

osoba, nebo nad hlavami jiných 
zaměstnanců – osob. 

Používání ochranné přilby. 
Zákaz vstupu a pohybu osob 

pod naloženou lžící, zákaz 
ponechávání naložené lžíce 

nad výkopem.  
 

21 Hutnění násypů 

vibrační deskou 

Ohrožení osob při 
hutnění vibrační 
deskou 

Zlomeniny 

končetin, vnitřní 
zranění, smrt 

Obsluha stroje řádně a 
prokazatelně poučená, musí mít 
průkaz strojníka. Při uvádění 
stroje do chodu vyloučit 
přítomnost osob v nebezpečném 
prostoru vibrační desky, 

Betonářské práce 

22 Betonářské 

práce 

ztráta únosnosti a 

prostorové 
stability 

a tuhosti bednění 
a 

podpěrných 

konstrukcí 

Pohmožděniny, 
odřeniny, tržné 

rány, 
zlomeniny, 

vnitřní zranění 

Před započetím bednících prací 
ze systémového bednění 
zpracovat projekt bednění, 
případně může provézt 
stavbyvedoucí nebo mistr ve 

formě náčrtů a výkazu bednících 
dílců i spojovacího materiálu. 
Musí být zajištěna dostatečná 
únosnost a úhlopříčné ztužení 
podpěrných konstrukcí bednění 
v podélné i příčné rovině. 
Bednění musí být provedeno, tak 
aby bylo těsné, únosné 

a prostorově tuhé. Před 
zahájením betonářských prací 
řádně prohlédnout bednění jako 
celek a jeho části, zejména 
podpěry a zjištěné závady 
odstranit. 
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23 Betonářské 

práce 

deformace 

betonové 

konstrukce, 

snížení 
a ztráta únosnosti 
a 

stability betonové 

konstrukce, 

havárie 

Pohmožděniny, 
odřeniny, tržné 

rány, 
zlomeniny, 

vnitřní zranění 

V průběhu montáže bednění 
pověřená osoba kontroluje 

rovinatost a svislost sestavených 
dílců, správnost osazení 
prostupů, dodržení krytí 
armatury a provedení spojů. Při 
spínání systémového bednění 
utěsnit všechny otvory v rámci 
lícní strany, které nebyly využity 
pro sepnutí. 
Přejímka uložené armatury a 

bednění od pověřené osoby, v 

případě zjištění závad je možno 
konstrukci zabetonovat až po 
jejich odstranění. Odbedňovat 
konstrukce s nosnou funkcí jen 
na pokyn odpovědného 
pracovníka (zákaz 

předčasného odbedňování). 

24 Betonářské 

práce 

Působení vibrací 
ponorného 
vibrátoru 

při zhutňování 
betonové směsi 

 

Nutné používání chráněné 
rukojeti na ohebné 
hřídeli.Dodržování podmínek 

stanovené v návodu k používání 
(dodržování klidových 
bezpečnostních přestávek apod.) 

27 

Ruční 
vodorovná 

doprava 

stavebními 
kolečky 

Pád pracovníka 
po 

sjetí koleček 
mimo 

pojezdovou trasu 

Pohmožděniny, 
zlomeniny 

končetin 

Nutné dodržování min. šířky 
pojezdových konstrukcí a 

prvků (lávky, šikmé rampy) v 
šířce 60 cm. Spolehlivé 

zajištění prvků proti posunu. 

28 
Manipulace s 

betonovou 

směsí 

Zasažení očí 
betonovou směsí 

Poleptání oční 
rohovky, ztráta 

zraku 

Použití osobních ochranných 
pracovních pomůcek k ochraně 
zraku. Při zasažení oka 
betonovou směsí, zajistit 

dostatečné množství čisté vody 
pro vyplachování zasaženého 
oka. Kontrola lékaře 

Železářské práce 

29 
Nůžky 

(stříhačky) 
betonářské oceli 

Zranění rukou, 
sevření ruky do 

nebezpečného 

pracovního 
prostoru 

nástroje 

Pád odstřižených 

prutů 

Poranění, odření 
částí těla o 

vyčnívající ostré 

ustřihnutí prstů, 
zhmožděniny 

 

zlomeniny 

prstů, zranění 
nohou 

 

odřeniny 

Stříhat pouze pruty o průměru, 
který odpovídá konstrukci 
nůžek. Nestříhat pruty kratší než 
0,3m 

Odstřižené pruty vždy jistit, tak 

aby nedošlo k pádu prutu. 

Používání OOPP (pevná 
pracovní obuv s vyztuženou 
špičkou). 
 

Zvýšení pozornosti. Správné 
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části ocelových 

prutů. 
ukládání a manipulace s 

jednotlivými pruty i vyrobenou 
armaturou. Udržování volných 
manipulačních uliček 

33 Železářské 

pracoviště 

Pořezání částí těla 
o ostré betonářské 

oceli, pruty, 

armatury při ruční 
manipulaci 

odřeniny 

Pracovníci jsou povinni používat 
OOPP (rukavice). 

Dodržování pracovních postupů 
při manipulaci s materiálem. 

Nebezpečné látky 

34 Vápno 

Poškození 
organismu při 
styku 

s okem a kůží. 
Dráždí horní cesty 

dýchací. 

poleptání oční 
rohovky, ztráta 

zraku, na kůži 
po styku 

pupínky, pálení 
v nose, kaše, 
masivní 
inhalace vede až 

k zánětu plic 

Při zasažení očí co nejrychleji 
vyplachovat oko vlažnou vodou, 

proud vody směřovat od 

vnitřního koutku k zevnímu. 
Proplachovat nejméně 10-15 

minut.  

Nadýchaní vápna: postiženého 
vynést ze zamořeného prostředí, 
absolutní klid, vhodné 
vdechovat 

kyslík a přivolat lékaře.  
Zasažení kůže: co nejdříve začít 
oplachovat postižené místo 
vlažnou vodou nejméně 10-15 

minut.  

Postiženého dopravit k lékaři. 
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8 Enviromentální plán 

8.1 Základní informace 

Stavba rodinného domu v Mikulově svým provozem neovlivní životní prostředí 

nad obvyklou míru. S odpady vzniklými během realizace s při jejím provozu, bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech. Ten stanovuje 

pravidla a opaření proti vzniku odpadů a s jejich nakládáním tak, aby byla dodržena 

ochrana životního prostředí, zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Dále vyhláška 

č. 383/2001 Sb. – O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 381/2001 Sb. – 

Katalog odpadů. Dle tohoto katalogu se budou dle celé výstavby třídit jednotlivé 

odpady do kontejnerů a označených nádob. Poté budou odváženy na předem určené 

skládky vhodné k jejich uložení a recyklaci.  

Odpady vzniklé provozem mobilní toalety TOI TOI FRESH budou zajištěny a 

odvezeny provozovatelem těchto hygienických zařízení. Je důležité taká dbát na možný 

únik provozních kapalin ze stavebních strojů a s tím spojený i vznik hluku a prašnosti. 

Hlukem a prachem se zabývá Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – O ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením jsou určeny limitní hodnoty 

hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon činnosti zaměstnanců. Udává 

způsob měření těchto faktorů pro denní a noční dobu. 

Nejdůležitější podmínky, které musí zhotovitel rodinného domu Na Jámě 

dodržet, jsou třízeny dle kategorie odpadů (stavební a demoliční odpad – skupina 17, 

komunální odpad – skupina 20) a musí být ukládány na označená místa. Je přísně 

zakázáno pálit odpad a stavební zbytky, minimalizace vzniku stavebního odpadu, musí 

být vedena předepsaná evidence odpadů a nakládáním s nimi. Tato dokumentace se 

dokládá při předání stavby. v případě úniku provozních kapalin ze strojů, ne nutno 

informovat zodpovědného pracovníka zabývajícím se touto problematikou a 

nebezpečný odpad zlikvidovat.  
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8.2 Rozdělení odpadů 

Mezi základní odpady, které při realizaci hrubé spodní stavby vzniknout, je 

komunální odpad vznikající kvůli pohybu osob na staveništi a odpad vzniklý samotnou 

výstavbou. Jednotlivé odpady jsou rozděleny a popsány v následující kapitole. Dělení 

odpadů je následující:  

O – ostatní běžní odpad 

N – nebezpečný odpad 

8.2.1 Staveništní odpad 

Dle níže uvedených tabulek se odpad roztřídí do jednotlivých nádob. Toto 

rozdělení udává zákon č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů. 

Tabulka 11 Seznam skupin odpadů vzniklých na staveništi 
 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie  Způsob likvidace 

17 01 01 Beton O 1 

17 02 01 Dřevo O 1 

17 02 03 Plasty O 1 

17 04 05 Železo a ocel O 3 

17 04 09 
Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami 
N 3 

17 05 04 Zemina a kamení O 1 

17 06 03 Jiné izolační materiály N 2 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady N 2 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 1 

 

1 – Sběrné středisko odpadů STKO s.r.o, 691 83 Drnholec (skládka zeminy, dřeva…)10 

2 – STKO s.r.o, 692 01 Mikulov (likvidace nebezpečného odpadu) 10 

3 – SH ŠROT s.r.o, 692 01 Mikulov (skládka kovošrotu) 10 

_________________________ 

10
 informační zdroje: http://www.enviweb.cz http://stko.cz/ http://www.shsrot.cz/  
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Forma zneškodnění vychází z obecně právních předpisů. Firma si musí zajistit 

smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto činností. 

8.2.2  Komunální odpad 

Komunální odpad, je odpad vzniklý činností pracovníků a dělníků na staveništi. 

Tento odpad se neřadí do nebezpečných odpadů. Tyto odpady jsou roztřízeny dle 

následující tabulky. Jednotlivé druhy odpadu budou opět třízeny do označených nádob a 

vždy jednou týdně budou odváženy. 

Tabulka 12 Seznam komunálního odpadu 

 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie Způsob likvidace 

20 01 01 Papír a lepenka O 1 

20 01 02 Sklo O 1 

20 01 08 Biologický rozložitelný odpad O 1 

20 01 11 Textilní materiály O 1 

20 01 25 Jedlý olej a tuk O 1 

20 01 39 Plasty O 1 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 1 

1 – Sběrné středisko odpadů STKO s.r.o, 691 83 Drnholec (skládka zeminy, dřeva…)10
 

8.2.3 Prach, hluk a únik provozních kapalin 

Hluk a prach vznikající při realizaci stavby ovlivňují kvalitu životního prostředí 

v okolí stavby. V neposlední řadě je zde také riziko úniku kapalin za stavebních strojů. 

Stavba se nachází v zastavěné části města Mikulov, provoz staveniště by však 

neměl obtěžovat okolí ve větší míře. Limity hluku jsou uvedeny v zákoně č. 272/2011 

Sb. Činnosti překračující nařízení vlády se smějí překračovat pouze v pracovní dny od 7 

do 18 hodin a o víkendech o 7 do 16 hodin. Práce na zájmové stavbě budou probíhat ve 

všední dny od 7 hodin do 15 hodin. Pokud by došlo k úniku kapalin, je nutné okamžitě 

zbylou kapalinu zajistit a následně postižené místo posypat sorbetem. Sorbet pak musí 

být ekologicky zlikvidován dle přepisů. 

_________________________ 

10
 informační zdroje: http://www.enviweb.cz http://stko.cz/ 
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Největší přípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru 

jsou rovny: 

v době 22-6 hodin LAeq = 55,0 dB (A) 

v době 6-7; 21-22 hodin LAeq = 60,0 dB (A) 

v době 7-21 hodin LAeq = 67,4 dB (A) 

8.2.4 Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla, které budou vyjíždět ze stavby, budou řádně očištěny mechanickým 

oklepem případně očištěna pomocí vysokotlaké myčky. Zemina a jiné prašné materiály 

bude nutno vlhčit. Výjezdy ze stavby budou pod kontrolou stavby a v případě znečištění 

bude komunikace neprodleně očištěna. Při přepravě zeminy je nutno zajistit, aby zemina 

nepadala přes bočnice. 

8.3 Poučení 

Všichni pracovníci musí být s těmito seznamy a opatřeními seznámeni a musí je 

bezpodmínečně dodržovat. Toto poučení stvrdí svými podpisy do stavebního deníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

10
 informační zdroje: http://www.enviweb.cz http://stko.cz/ 
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9 Povolení uzavírky komunikace 

9.1  Obecné informace o řešené komunikaci v blízkosti stavby 

Vzhledem k omezené šířce komunikace bude potřeba požádat o úplné uzavření 

silnice Na Jámě v Mikulově. Bude se jednat o uzavírku délky asi 25 metrů a to po celou 

dobu hrubé spodní stavby. Vzhledem k šířce silnice, ale bude problematické parkování i 

v části ulice, která nebude uzavřena. Silnice musí být řádně označena příslušným 

značením (slepá ulice doplněna o zákaz stání a zastavení) 

Žádost o uzavírku komunikace a veškerý provoz a značení se bude řídit zákony: 

č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích. 

9.2  Náležitosti žádosti o povolení uzavírky 

§39 (k §24 odst. 9 zákona) 

Uzavírky a objížďky 

(1) Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace obsahuje: 

a) přesné určení uzavírky podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené 

komunikace (dále jen "staničení"), popřípadě místopisného průběhu, 

b) dobu trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního 

volna a pracovního klidu, 

c) důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob 

provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět), 

d) návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy, 

e) jméno popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a 

zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, adresu a telefonní spojení na jeho 

pracoviště i bydliště, 

f) pokud je požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny a týká-li se 

stavebních prací, musí být uveden harmonogram prací obsahující množství a časový 

průběh jednotlivých druhů prací, 
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g) souhlas dotčeného dopravního úřadu, pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění 

zastávek linkové osobní dopravy. 

(2) Nejde-li o havárie (§ 24 odst. 8 zákona), žádost o povolení uzavírky se doručí 

příslušnému silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného 

uzavření komunikace. 

(3) Označení uzavírky nebo objížďky upravuje zvláštní předpis.2)
 V případech 

uvedených v odstavci 1 písm. f) musí být na začátku uzavírky navíc umístěna orientační 

tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, 

popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena. 

(4) Rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky obsahuje: 

a) přesné označení uzavírky podle staničení dotčené komunikace, popřípadě 

místopisného průběhu, 

b) dobu trvání uzavírky, 

c) stanovení trasy objížďky, 

d) jméno popřípadě jména a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a 

zabezpečení akce (prací), 

e) umístění zastávky linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné 

přemístění, 

f) stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky. 

 

Příklad žádosti o povolení uzavírky komunikace je uveden na následující straně 

 

Varianty objízdných tras, zákony týkající se žádost i uzavírku komunikace a její 

náležitosti, způsob podání žádosti a dotčené orgány byly projednány s ing. Snášelem - 

Městský úřad Mikulov (Silniční hospodářství, správa komunikací, povolování silničních 

staveb). 
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Obrázek 54 Vzor žádosti a povolení uzavírky 



112 

 

9.3 Řešení objízdné trasy 

Po schválení žádosti příslušnými orgány (policie ČR, odbor dopravy města 

Mikulov) budou instalovány viditelně dočasné dopravní značky upravující přednost, 

zákazy a příkazy v jízdě. Stávající značky musí být přelepeny oranžovou páskou, což 

ruší jejich platnost. Objížďka je řešena co nejkratší cestou, parkování obyvatel 

sousedních domů je řešeno na parkovišti před ulicí Na Jámě. Celá trasa objížďky bude 

řádně označena šipkami k tomu určenými a bude upravena rychlost po celé trase 

objížďky na 30 km/h. 

 

Obrázek 55 Stávající dopravní značení v oblasti ulice Na Jámě Mikulov 
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Obrázek 56 Dočasné dopravní značení, návrh objížďky 

9.4  Propočet ceny za pronájem dopravního značení 

Tabulka 13 Cena pronájmu dopravního značení 

Název Cena pronájmu Počet Počet dní Celková cena  

Dopravní značka 15,- kus/den 17 ks 81 20 655,- 

Stojan  12,- kus/den 17 ks 81 16 524,- 

S textem 15,- kus/den 5 ks 81 6 075,- 

Reflexní škrtací páska 40,- / bm 4 bm - 160,- 

Doprava 11,- / km 23x2 km - 506,- 

Celkem 43 920,- 

 Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Cena je nad rámec rozpočtu. 

Značky budou zapůjčeny od firmy SIGNEX s.r.o., Břeclav 

 

Pozor 

výjezd ze 

stavby 
Pozor 

vjezd na 

stavbu 

20 m 

Nepovolaným 

vstup zakázán 
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Závěr 

V mé bakalářské práci jsem teoreticky řešila novostavbu rodinného domu 

v Mikulově na Jižní Moravě se zaměřením na hrubou spodní stavbu objektu. Zvolená 

stavba byla složitější hned z několika důvodů. Stavba je umístěna v prudkém svahu 

v bezprostřední blízkosti nad ní je veřejná komunikace a z levé strany z pohledu od 

silnice je již realizovaný dům souseda. K této práci jsem vypracovala technologický 

předpis, který řeší složitý výkop hlavní stavební jámy a realizace hřebíkování stěny 

z důvodu podchycení poměrně hluboké stěny stavební jámy.  Součásti tohoto předpisu 

je i založení základového pasu ze strany sousedního rodinného domu na mikropilotách. 

Tento pás měl za úkol podchycení sousední stavby, kvůli rozdílnému založeni řešeného 

objektu. Zároveň jsem k tomuto technologickému předpisu sestavila zkušební a 

kontrolní plán pro výkop a pažení hlavní stavební jámy. Součástí mé práce jsou i další 

dva kontrolní zkušební plány kde se jeden zabývá základovou deskou a druhý systémem 

stěn a stropů VELOX. Pro celou hrubou spodní stavbu jsem sestavila rozpočet, časový 

plán výstavby, vliv této stavby na životní prostředí, bezpečnost práce pro realizaci 

jednotlivých prací. Moje práce se také zabývá řešením jak širších dopravních vztahů, 

kdy bylo nutno zvážit možné cesty autodomíchávačů z betonárny, tak aby vyhověly 

veškeré požadavky na dopravu, jak z hlediska nosnosti mostů, tak z hlediska poloměrů 

zatáček. V části dopravní situace v blízkosti stavby bylo nutno řešit průjezdnost ulicí Na 

Jámě, kde její šířka nedovolovala současný průjezd jak osobních automobilů, tak strojů 

potřebných pro realizaci rodinného domu.  Proto jsem musela řešit způsob uzavírky 

dané komunikace.  

Při zpracování mé bakalářské práce jsem spolupracovala s několika firmami a 

odborníky na danou problematiku. 

Ing. Klusáček Dalibor, statik, OK Ateliér s.r.o., Břeclav 

Ing. arch. Děnge Štěpán, projekční a inženýrská činnost, Mikulov 

Špička Vladimír St., SASTA CZ, a.s., specialista v oblasti sanací a zvláštního zakládání 

objektů 
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Ing. Snášel Peter, Městský úřad Mikulov (Silniční hospodářství, správa komunikací, 

povolování silničních staveb) 

Zpracování této bakalářské práce mi rozšířilo pohled na výstavbu z hlediska 

přípravy stavby před započetím samotné realizační části. Díky spolupráci s výše 

uvedeními odborníky jsem získala spoustu nových informací týkajících se nejen daného 

rodinného domu, ale komplexně o problematice složitého zakládání staveb, statiky 

takovýchto objektů, dopravních vztahů a způsobu řešení uzavírek veřejných komunikací 

a úpravy dopravních vztahů. Rozšířila jsem své znalosti práce v programu 

BUILDpower od společnosti RTS, a.s a nově se naučila pracovat s programem 

CONTEC od Prof. Jarského.  

Rodinný dům v Mikulově leží na malém pozemku, proto bylo nutné vyřešit 

omezené prostory co nejefektivněji avšak i tak bylo nutno po domluvě se sousedem 

zabrat část jeho pozemku pro objekty zařízení staveniště.  

Veškeré nově získané informace jsou pro mě důležité, ucelily mi náhled na 

stavbu jako celek počínaje investorským záměrem konče samotnou realizaci. 

Uvědomila jsem si jak důležitá je správnost a návaznost jednotlivých činností, 

promyšlení veškerých detailů a eliminace chyb a nepřesností.  

Nově získané informace bych chtěla teda dále rozvíjet při magisterském studiu a 

poté je uplatnit v praxi.   
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