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Abstrakt
 
Bakalářská práce řeší technologickou etapu zakládání výrobní haly a vývojového centra LISS. 
Objekt je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách, vybrané konstrukce a technologická 
zařízení jsou založeny na plošných základech. Hlavními kapitolami této práce jsou 
technologické předpisy pro provádění zemních prací, velkoprůměrových vrtaných pilot 
a plošných monolitických základů. Na technologické předpisy navazují kapitoly o zajištění 
a kontrole jakosti, návrh strojní sestavy a drobné mechanizace, časový harmonogram prací a 
rozpočet. Dále je řešena bezpečnost a ochrana zdraví při práci a organizace výstavby včetně 
návrhu zařízení staveniště.

Klíčová slova
 
Výrobní hala a vývojové centrum, zemní práce, velkoprůměrové vrtané piloty, plošné základy, 
technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, strojní sestava, časový harmonogram, 
rozpočet, zařízení staveniště, bezpečnost práce.
 
Abstract
 
This bachelor's thesis addresses the technological stage of the groundwork of the production 
hall and development centre LISS. The construction is based on bored piles of a wide diameter. 
Chosen constructions and technological equipment are based on shallow foundations. The main
chapters of this thesis are technological regulations for groundwork, wide diameter bored pile 
and shallow monolithic foundations. Following chapters are about quality assurance and control,
design of appropriate building machines and small machinery, time schedule and budget. It also
deals with work safety and health protection and organisation of construction including draft of 
site equipment.

Keywords
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budget, draft of site equipment, work safety and health protection
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1. Identifikační údaje 

Název stavby: Novostavba výrobní haly a vývojového centra LISS, akciová společnost 

Místo stavby: parcela č. 2830/8

Dopravní

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Česká republika

Katastrální úřad: Rožnov pod Radhoštěm

Stavební úřad:Rožnov pod Radhoštěm

Charakter stavby: Novostavba

Investor: Liss, akciová společnost

Dopravní 2603

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Česká republika

Projektant: EP ROŽNOV, a.s.

Boženy Němcové 1720

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Česká republika

Hladík a Chalivopulos s.r.o.

Pekařská 398/4

602 00 Brno

Česká republika

Zhotovitel: E.PROXIMA, s.r.o. 

Holická 31

772 00 Olomouc 

Česká republika

Termín zahájení: 28.8.2013

Termín ukončení: 30.6.2014



2. Stavební objekty

SO 01 Objekt LISS  

SO 02 Komunikace, zpevněné plochy 

SO 03 Venkovní kanalizace 

SO 04 Venkovní vodovod 

SO 05 Venkovní osvětlení

SO 06 Kabelová přípojka VN 22 kV

SO 07  Sklad údržby, kolárna 

SO 08 Přípojka zemního plynu

SO 09 Oplocení3. Charakteristika území stavby 

3. 1 Území stavby 

Novostavba výrobní  haly  a vývojového centra LISS bude zbudována v průmyslovém areálu

bývalé  Tesly  v Rožnově  pod Radhoštěm na východní  polovině parcely  č. 2830/8.  Parcela  je

přibližně  obdélníkového  tvaru  o rozměrech  130,6 m x 95,0 m  a je  ze všech  čtyř  stran

ohraničena místní asfaltovou komunikací. Novostavba bude vybudována ve vzdálenosti 27,5 m

od východní  fasády stávajícího objektu LISS. Terén je rovinný,  položený v nadmořské výšce

asi 365 m n.m.

3.2. Provedené průzkumy

Dne 31.7.2012  byl  proveden  inženýrskogeologický  vrt  s označením  IJ-1  o hloubce  6 m,

provedený pod severní částí budoucí novostavby a v nadmořské výšce 364,95 m n.m.

Svrchní vrstva geologického profilu je tvořena drnem o mocnosti asi 0,1 m. Následující vrstva

sahá  do hloubky  přibližně  2 m  a má  charakter  štěrko-pískové  navážky  s  příměsí  hlíny.  Je

středně  ulehlá,  suchá,  obsahuje  slabě  zaoblená  až zaoblená  zrna  převážně  o velikosti

2 - 4 mm,  max. 8 - 12 mm.  V  hloubce  1,5 m pod  původním  terénem  jsou  v  nálezu  cihly.  V

hloubce 2 m až 3,6 m pod původním terénem se nachází vrstva středně ulehlého až ulehlého

hlinito-písčitého  štěrku.  Velikost  zrn  20 - 50 mm,  ojediněle  větší  než  150 mm.  Zrna  jsou

zaoblená. Vrstva je suchá, k bázi vlhká. V hloubce 3,6 m pod terénem byla naražena podzemní

voda, jejíž hladina se ustálila v hloubce 3,26 m. Poslední vrstvu, kterou procházel průzkumný

vrt, tvoří písčitý štěrk tvořený zaoblenými až dokonale zaoblenými zrny o velikosti 10 - 30 mm,

méně často až 120 mm a místy balvany. Zemina je nasycená vodou, od 5 m je silně zvodnělá.

V hloubce 12 m se předpokládá výskyt zvětralých až navětralých skalních hornin třídy R5.

Z archivních pozemků provedených na pozemku a na pozemcích okolních vyplývá, že vrstva

štěrku hlinitopísčitého, hlinitopísčitého štěrku případně štěrku s příměsí hlinitého písku dosahuje

do hloubky nejméně 10 m. Hlubší vrty nebyly provedeny.

Jedinou výjimkou je archivní vrt umístěný v blízkosti jihovýchodního rohu pozemku, který je



od hloubky 6,25 m tvořen zvětralým jílovcem tvrdé konzistence.

Podzemní voda dle normy ČSN EN 206-1 vytváří nízce agresivní prostředí XA pro betonové

konstrukce vlivem obsažených síranů a oxidu uhličitého. Dle  ČSN 03 8375 vykazuje podzemní

voda velmi vysokou agresivitu na ocel v důsledku vodivosti a obsahu oxidu uhličitého.

Radonové riziko je dle radonových map nízké.

Základové poměry byly inženýrskogeologickým průzkumem vyhodnoceny jako jednoduché,

pro založení haly vhodné. 

4. Architektonické a stavebně technické řešení

4.1. Dispoziční řešení

Hala  je  navržena  jako  montovaný  železobetonový  skelet  založený  na vrtaných  pilotách

o půdorysných rozměrech 63,80 x 40,84 m.

Stavbu je možné v podélném směru rozčlenit na tři části: jednolodní halu s rozpětím 10,99 m

a světlou výškou po spodní  hranu průvlaku 4,25 m mezi osami sloupů A - B, jednolodní halu

s rozpětím 20,00  m a světlou výškou po spodní hranu průvlaku 7,05 m vymezenou osami B - C

a dvoupodlažní  skelet  tvořící  administrativní  část  mezi osami  C - D  o rozpětí  8,95 m.  Světlá

výška 1 NP administrativní části je 3,20 m, ve 2 NP 3,00 m. Ve střední lodi je mezi příčnými

osami 1 - 2 umístěna galerie.

Výrobní část tedy zaujímá východní a střední loď mezi osami A - C, administrativní část je

situovaná na západ mezi osy C - D.

Při severní fasádě je umístěn monolitický přístřešek jež tvoří stěna a vykonzolovaná deska.

Projektovaná  úroveň  podlahy  v 1  NP  ,  tj.  ± 0,000 m,  se  nachází  v nadmořské  výšce

365,100 m n. m.

4.2. Popis konstrukcí

4.2.1. Základové konstrukce

Hala a železobetonový přístřešek jsou založeny na velkoprůměrových vrtaných pilotách, které

jsou  vetknuty  do únosné  vrstvy  písčitého  štěrku.  Piloty  jsou  železobetonové,  betonované

na místě.

Skeletovou  konstrukci  haly  nesou  piloty  o průměru  900 mm,  které  mají  hlavu  opatřenou

monolitickým  kalichem.  Většina  pilot  má  navrženou  délku  dříku  piloty  9,7 m,  úroveň  hlavy

v hloubce - 1,7 m a patu v hloubce - 11,4 m pod projektovou nulou. Piloty podepírající okrajové

sloupy v administrativní části budovy nebo vynášející  galerii mají  délku dříku 9,6 m a úroveň

hlavy - 1,55 m. Jejich pata dosahuje hloubky - 11,15 m pod projektovou nulou. Kalichová patka

je vysoká 1,1 m.

Dojezdy výtahů jsou železobetonové, monolitické, vyztužení svařovanou kari sítí.  Založeny

jsou  vždy  na čtveřici  pilot  o průměru  630 mm.  Úprava  hlavy  pilot  je  provedena  vytáhnutím



armokoše 700 mm nad úroveň hlavy piloty, která je - 1,49 m. Délka dříku je 9,5 m a úroveň paty

- 10,96 m pod projektovou nulou.

Monolitický přístřešek je založen na železobetonové základové desce tloušťky 600 mm, která

je  podporovaná  pilotami  o průměru  900 mm.  Úprava  jejich  hlavy  je  provedena  vytažením

výztuže 700 mm nad hlavu piloty. Výšková úroveň hlavy pilot je - 900 mm a dřík je dlouhý 8,9 m.

Pata těchto pilot dosahuje hloubky - 9,8 m vůči projektovému počátku.

Vybrané konstrukce, tj. nosné schodišťové stěny, schodiště a některá technologická zařízení

jsou založena na monolitickém železobetonovém nebo betonovém základu.

Betonové základy technologických zařízení jsou závislá na jejich poloze a budou provedeny

100 mm nad čistou podlahou.

Železobetonové  základové  patky  pod technologickými  zařízeními  mají  základovou  spáru

v úrovni - 1,0 m pod projektovou nulou a svým horním povrchem lícují  úroveň čisté podlahy.

Patky jsou navržené dvě o půdorysných rozměrech 2 x 2 m a jedna 2,2 x 2,2 m.

Železobetonové  základové  pasy  jsou  navrženy  pod schodišti  a schodišťovými  stěnami

v šířkách 450 mm, 675 mm, 740 mm a 930 mm. Jejich základová spára se nachází v hloubce

- 0,7 m a horním povrchem lícují čistou podlahu 1 NP.

4.2.2. Montovaný skelet

Nosná konstrukce je tvořená železobetonovým montovaným skeletem, tedy sloupy, průvlaky a

vazníky.

Sloupy  jsou  navrženy  jako  vetknuté  do železobetonových  patek.  V hale  jsou  navrženy  dva

průřezy  sloupů.  Průřez  500 x 400 mm  je  použit  pro některé  obvodové  sloupy  a sloupy

vynášející galerii. Průřez 500 x 500 mm je použit pro všechny ostatní sloupy. V podélném směru

jsou rozteče mezi sloupy 9,00 m, v příčném směru je vzdálenost sloupů 5 m až 20  m.

Průvlaky  vynášejí  strop  nad 1 NP  v administrativní  části  a galerii.  Mají  navržen  průřez

700 x 400 mm s konzolami šířky 150 mm pro uložení ztužidel a stropních desek. Průvlaky jsou

ukládány  v příčném  směru.  Na konzoly  jsou  v podélném  směru  ukládány  ztužidla

obdélníkového průřezu 600 x 400 mm nebo 700 x 400 mm.

Nosná konstrukce střechy je tvořena vazníky.  Obvodové vazníky mají  průřez  obráceného L

a šířku horní pásnice 400 mm. Vnitřní vazníky jsou T-průřezu o šířce horní pásnice 400 mm.

Vazníky mají proměnnou výšku 200 mm až 400 mm a jsou ukládány v příčném směru.

V podélném  směru  jsou  ukládány  vaznice  obdélníkového  průřezu  600 x 200 mm  nebo

600 x 350 mm.

Po obvodě haly budou na monolitické kalichy na ozub osazeny prefabrikované základové

prahy jejichž spodní hrana sahá do hloubky -1,00 m a horní hrana do výšky 0,3 m. V místech

vstupů  je  horní  hrana  snížena.  Zateplení  prahů  je  provedeno  vloženou  tepelnou  izolací  z

extrudovaného polystyrenu tloušťky 100 mm. 



4.2.3. Odvodnění základové spáry

Na zhutněném násypu pod podlahovou deskou v 1 NP bude provedena hydroizolace z HDPE

fólie  z  obou  stran  chráněná  geotextilií  300 g/m2.  Hydroizolace  bude  vytažena  do  úrovně

projektové nuly  ± 0,000 m.  V úrovni  základové spáry montovaných základových prahů bude

uložena drenáž z perforovaných trub o průměru 150 mm.

4.2.4. Vodorovné konstrukce

Podklad  pod podlahovou  deskou  je  zhutněn  na min.  80 MPa.  Podlahová  deska

z drátkobetonu má v administrativní části navrženou tloušťku 150 mm, v části výrobní tloušťku

200 mm.  V podlaze je  projektován  kanál  pro  kabelová vedení  o  hloubce 700 mm,  sběrná

šachta chemické vody a  revizní kanalizační šachty. 

Stropní  konstrukce nad 1 NP administrativní  části  budovy a konstrukce  galerie  je  tvořena

převážně předpjatými stropními panely Spiroll  tl. 320 mm. V konstrukci galerie je dále použit

filigránový strop jako hlavní podesta schodiště. Část stropu v admitrativní části,  která vytváří

hlavní podestu dvou dvojic schodišť je tvořena monolitickou deskou o tloušťce 300 mm. Nad

hlavním vstupem je navržena skleněná podlaha z konstrukčního skla v nosném ocelovém rámu.

4.2.5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně

Z 1 NP  výrobní  části  do galerie  vede  dvouramenné  železobetonového  schodiště,  v jehož

zrcadle je umístěn výtah. 

První  a  druhé  podlaží  administrativní  části  propojují  dvě  dvojice  tříramenných

železobetonových  schodišť,  jedno  točité  ocelové  schodiště  a jeden  prosklený  výtah.  Točité

schodiště a výtah jsou umístěny v blízkosti hlavního vstupu.

Střecha  bude  přístupná  z exteriéru  po kovových  žebřících  s košem  a z galerie  ve 2 NP

výrobní části po poloroštovém schodišti.

4.2.6. Vnitřní nosné a nenosné stěny

Nosné  stěny  z  cihelných  tvarovek  P+D  tl.  250 mm  jsou  navrženy  pod mezipodestami

tříramenných schodišť a jako zdivo výtahových šachet. Zdivo bude zděno na maltu MVC 5.

Překlady jsou navrženy systémové. 

Příčky jsou navrženy zděné z cihelných tvarovek,  z betonových tvarovek,  sádrokartonové,

kombinované příčky se spodní částí zděnou a vrchní sádrokartonovou, systémové přemístitelné

prosklené příčky a příčky ze sendvičových panelů Trimo Trimotherm.

Vnitřní  dveře  jsou  dřevěné  nebo  kovové  podle  účelu  místnosti,  zárubně  ocelové.  Vnitřní

automatická vrata jsou navržena rolovací - 8 kusů, případně sekční výsuvná - 1 kusů.

4.2.7. Obvodový plášť

Obvodový plášť je lehký ze sendvičových panelů s kovovým povrchem a výplní z minerální

vlny.  Pro  2 NP  administrativní  části  je  navržen  designový  plášť  Trimo  Qbiss  tl. 240 mm,



ve zbytku objektu pak běžný plášť Trimo Trimotherm tl. 200 mm. Část západní fasády, na které

se nachází hlavní vstup, tvoří prosklený obvodový plášť s hliníkovým rámem Aluprof  MB–SR

50N. Z vnitřní strany je obvodový plášť opláštěn sádrokartonovými předstěnami W625.

Okna, vnější dveře a vrata v objektu jsou navrženy hliníkové. Dveře a vrata jsou prosklené či

plné. Okna jsou otvíravá či pevná, některá vybavena interiérovou či exteriérovou žaluzií. 

4.2.8. Střešní konstrukce

Zastřešení stavby plochou střechou je navrženo ve dvou výškových úrovních. Hřeben střední

lodi dosahuje výšky 9,83 m, nejvyšší  hrana střech bočních lodí  haly jsou ve výšce  6,36 m

nad podlahu přízemí.  Nosná konstrukce střechy je  tvořena vazníky T-průřezu na nichž  jsou

uložené vaznice. Střešní plášť tvoří nosný trapézový plech výšky 160 mm. Na ten bude uložena

parozábrana  Fatrapar,  minerální  vlna  o tloušťce  250 mm  nad výrobní  částí  nebo 280 mm

nad administrativní  částí  a hydroizolace  z měkčených  PVC pásů  Fatrafol 810.  Odvodnění  je

řešeno  střešními  vpustmi.  Na střeše  budou  umístěny  vzduchotechnické  jednotky.  Přístup

k zařízením  bude  tvořen  pochůznými  pruhy  z  PVC  Fatrafol 814  tl. 2,5  mm  o šířce  0,5 m

lepených k hlavní krytině. Střecha bude přístupná z exteriéru po kovových žebřících s košem

a z galerie ve 2 NP výrobní části po poloroštovém schodišti.

Ve střeše  haly  jsou  navrženy  dva  pásové  světlíky  o rozměrech  prosklení  4,0 x22,6 m,

ve střeše administrativy kopulový světlík světlosti 1,8 x 1,8 m.

4.2.9. Železobetonový přístřešek

Při severní  fasádě je  umístěn monolitický přístřešek jež tvoří  základová deska tl. 600 mm,

stěna tl. 500 mm a vykonzolovaná střešní deska tl. 400 mm.

Střecha železobetonového přístřešku bude izolována proti srážkové vodě folií  Fatrafol 808

lepenou  k podkladnímu  železobetonu,  která  bude  chráněna  geotextilií  a přitížena  násypem

kačírku ve vrstvě do 100 mm.

5. Bližší údaje o etapě zakládání

5.1. Přípravné práce

Území  je  rovinné,  zatravněné.  Před započetím  prací  bude  nutné  zajistit  ochranu  stromů

na staveništi před poškozením, případně pokácet a odvést stromy, jež leží v prostoru zamýšlené

stavby.

Pod  projektovanou  stavbou  se  leží  tyto  inženýrské  sítě:  sdělovací  kabel  -  bude  zrušen,

splašková  kanalizace  -  bude  přeložena.  Další  sítě  ani  ochranná  pásma  pod  stavbou

neprocházejí.

Bude  provedena  skrývka  drnu  ve vrstvě  100 mm.  Pláň  bude  zhutněna  na  min.  30  MPa.

Násypem  štěrkopískové  vrstvy  tloušťky  150   mm  a  jejím  zhutněním  na min. 50 MPa  bude

vytvořena pilotovací rovina ve výšce - 0,45 m k projektové nule, tj. 364,65 m n. m.



5.2. Piloty

Piloty budou hloubeny vrtnou soupravou opatřenou Kellyho tyčí a nástroji spirálem nebo šapou.

Pokud má být pilota opatřena v hlavě kalichem, bude nejprve šapou vyvrtána rozšířená část

pro hlavu  piloty,  následně  bude  prováděn  samotný  dřík  piloty.  Vrtání  z části  probíhá

pod hladinou podzemní vody, proto budou piloty v celé délce dříku  dočasně pažena ocelovými

spojovatelnými  pažnicemi.  Ihned  po  vyvrtání  a vyčištění  dna  vrtu  bude  osazen  armokoš

a provedena betonáž. Betonáž se bude pravděpodobně provádět pod hladinou podzemní vody

a tedy bude použito sypákové roury. V případě, že vrt bude před betonáží suchý, lze betonáž

provést za pomoci krátké usměrňovací roury. Následně budou pažnice vytaženy.

Vnější povrch kalichové patky i samotný kalich bude bedněn pomocí ztraceného bednění. Patka

bude vyztužena dle projektové dokumentace.

5.3. Plošné základy

Výkopy  pro plošné  základy  budou  prováděny  rypadlem  a následně  zapaženy.  Do bednění

na podkladní  betonovou  vrstvu  bude  uložena  výztuž  a provedena  betonáž.  Na pokyn

odpovědného  vedoucího  pracovníka  budou  patky  a pasy  odbedněny  a za  postupného

odpažování bude výkop zasypáván.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Dispoziční řešení a vnitřní vybavení objektu je v souladu s platnými bezpečnostními,

hygienickými a požárními předpisy a normami.

10. Opatření pro osoby se sníženou pohybovou schopností a se
sníženou orientací ve smyslu vyhl. 492/2006 Sb.

Vzhledem  k charakteru  výroby  zde  nebudou  zaměstnány  osoby  s omezenou  schopností

pohybu a orientace. Avšak pro případ pracovních návštěv je zabezpečeno bezbariérové užívání

stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

8. Likvidace odpadů

Likvidace odpadů bude řešena komunálními službami města Rožnov pod Radhoštěm.

9. Dopravní řešení

Napojení areálu podniku LISS, akciová společnost, na místní komunikaci je situováno na sever.

Doprava v klidu je vyřešena rozšířením stávající parkovací plochy. Bylo vytvořeno 33 nových



parkovacích stání, z nichž tři jsou rezervována pro osoby s omezenou schopností pohybu.

11. Napojení na inženýrské sítě 

Napojení na inženýrské sítě je realizováno v ulici východně od objektu.
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1. Obecné informace

1.1. Obecné informace o stavbě

Novostavba výrobní haly a vývojového centra LISS a přidružených objektů bude zbudována

v průmyslovém areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na východní  polovině parcely

č. 2830/8. 

Stavba se dělí na tyto objekty: SO 01 Objekt LISS  

SO 02 Komunikace, zpevněné plochy 

SO 03 Venkovní kanalizace 

SO 04 Venkovní vodovod 

SO 05 Venkovní osvětlení

SO 06 Kabelová přípojka VN 22 kV

SO 07 Sklad údržby, kolárna 

SO 08 Přípojka zemního plynu

SO 09 Oplocení

Technologický předpis se zpracovává pro SO 01 Objekt LISS.

Skelet je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách o průměru 900 mm, jež jsou v hlavě

opatřeny kalichovou monolitickou patkou. Na pilotách průměru 630 mm jsou založeny dojezdy

výtahů. Železobetonový přístřešek je založen na pilotách průměru 900 mm.

Vybraná  technologická  zařízení  jsou  založena  na betonovém  základu  provedeném

nad podlahovou deskou nebo železobetonových patkách, jejichž základová spára leží v úrovní

- 1,0 m  pod úrovní  čisté  podlahy.  Schodiště  a nosné  schodišťové  stěny  jsou  založeny

na železobetonových  pasech.  Základová  spára  pasů  leží  v úrovni  -0,7 m.  Horní  povrch

železobetonových patek a pasů lícuje čistou podlahu v 1 NP.

Svislou nosnou konstrukci skeletu tvoří sloupy o průměru 500 x 500 mm nebo 500 x 400 mm,

které jsou vetknuty do kalichů základových patek. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří 

průvlaky průřezu 700 x 400 mm, které vynášejí strop nad 1 NP v administrativní části a galerii.,

a  vazníky průřezu  T nebo  obráceného  L vynášející  střešní  plášť.  Vazníky  mají  šířku  horní

pásnice  rovnu  400 mm  a  proměnnou  výšku  200 mm  až 400 mm.  průvlaky  i vazníky  jsou

ukládány v příčném směru. V podélném směru jsou na průvlaky ukládány ztužidla a na vazníky

vaznice.



Nosné  stěny  z cihelných  tvarovek  P+D  tl. 250 mm  jsou  navrženy  pod mezipodestami

tříramenných schodišť a jako zdivo výtahových šachet.

Stropní konstrukce v administrativní části je tvořena převážně předpjatými stropními panely

Spiroll  tl.  320 mm.  V některých  částech  konstrukce  je  použit  filigránový  strop,  monolitická

železobetonová deska o tloušťce 300 mm nebo konstrukční sklo v nosném ocelovém rámu.

Zastřešení stavby plochou střechou je navrženo ve dvou výškových úrovních. Hřeben střední

lodi  dosahuje výšky 9,83 m,  nejvyšší  hrana střech bočních lodí  haly  jsou ve výšce  6,36 m

nad podlahu přízemí. 

1.2. Obecné informace o procesu

Technologický předpis se zpracovává pro zemní práce.

Terén  bude  srovnán  na výškovou  úroveň  - 0,600 m  pod podlahou  1 NP  shrnutím  drnu

a svrchní  vrstvy štěrkopískové navážky o celkové tloušťce asi  150 mm.  Pláň bude zhutněna

na Edef2 = 30 MPa. Následně  bude  vytvořena  pilotovací  rovina  ve výškové  úrovni  - 0,450 m

pod projektovou  nulou,  neboli  364,65 m n. m.  Pilotovací  rovina  je  tvořena  štěrkopískovým

násypem  o tloušťce  150 mm  zhutněným  na Edef2 = 50 MPa.  Z této  roviny  budou  prováděny

pilotovací práce a výkopy.

Výkopové práce budou prováděny ve dvou fázích. První fází bude vytvoření výkopů pro dna

výtahových šachet a výkopu pro provedení desky monolitického přístřešku. 

Hloubka výkopů pro dojezdy výtahů je rovna 1010 mm. Půdorysné rozměry dna výkopů jsou

4 x 4m a budou paženy pažícím boxem VBA 60. V rozměrech výkopů je zohledněn manipulační

prostor pro pracovníky o světlé šířce min. 600 mm, tloušťka prvků bednění 100 mm a prostor

pro rozpěry.

Výkop  pro základovou  desku  monolitického  přístřešku  bude  vzhledem  k pilotovací  rovině

hluboký  450 mm.  Rozměry  dna  odpovídají  půdorysným  rozměrům  desky  zvětšeným

o manipulační prostor pro pracovníky o světlosti min. 600 mm, tedy jsou rovny 4900 x 7100 m.

Vzhledem k malé výšce stěny nebudou svahovány ani paženy.

Ve druhé fázi, budou hloubeny výkopy pro patky a pasy. Před započetím této fáze musí být

zhotoveny monolitické dojezdy výtahů a výkopy pro ně zasypány a musí být zhotovena hlava

piloty na osách 1-C, na kterou je navázáno vytvoření jednoho pasu.

Dna výkopů pro základové patky budou provedeny do hloubky 550 mm pod pilotovací rovinou.

Dva  z výkopů  jsou  navrženy  o půdorysných  rozměrech  dna  3,4 x 3,4 m,  jeden  3,6 x 3,6 m.

Vzhledem k malé  výšce nemusí  být  výkopy svahovány ani  paženy.  V rozměrech výkopů  je

zohledněn manipulační prostor pro pracovníky o světlé šířce 600 mm a tloušťka prvků bednění

100 mm.

Rýhy pro provádění základových pasů budou provedeny do hloubky 250 mm pod pilotovací

rovinu. Manipulační prostor pro montáž bednění je zajištěn rozšířením o 300 mm. Práce mohou



bez obtíží probíhat z probíhat z pilotovací roviny. Vzhledem k malé výšce mohou být stěny rýh

svislé, nepažené.

Vytěžená zemina je dle výsledků inženýrsko-geologického průzkumu druhé třídy těžitelnosti,

středně  ulehlá,  suchá  a má  charakter  štěrko-pískové  navážky  s příměsí  hlíny.  Koeficient

nakypření  zeminy  je  asi  15 %.  Její  objemová  hmotnost  v nakypřeném  stavu  je  přibližně

1700 kg/m³.

Vykopaný materiál bude z části použit na zásypy, z části bude odvezen na skládku v Životicích

u Nového Jičína vzdálenou 25 km.

2. Materiály 

2.1. Výpočet kubatur 

2.1.1. Zemina

Bude  vytěženo  celkem  166,83 m³  zeminy.  Z toho  bude  54,68 m³  uloženo  na staveništní

deponii a po dokončení základových prací použito na zásypy výkopů. Zbytek bude odvezen na

skládku v Životicích u Nového Jičína vzdálenou 25 km. Koeficient nakypření zeminy je 15 %.

Objemová hmotnost zeminy v nakypřeném stavu je asi 1700 kg/m³.

Fáze zemních prací Objem  vytěžené

zeminy v původním

uložení (m³)

Objem

nakypřené

zeminy (m³)

K odvozu

na skládku

(m³)

Uložení

na staveništní

deponii (m³)

Shrnutí drnu 69,36 79,76 79,76 0

1. fáze hloubení výkopů 47,98 55,18 21,21 33,97

2. fáze hloubení výkopů 27,73 31,89 11,18 20,71

Celkem 145,07 166,83 112,15 54,68

2.1.2. Štěrkopísek

Štěrkopísek  bude dovezen ze štěrkopískovny v Hustopeče  nad Bečvou  v objemu 77,6 m³  .

Objemová hmotnost volně sypaného štěrkopísku je přibližně 1800 kg/ m³. 

2.1.3. Ostatní materiál

Celkem bude po obvodu stavby rozmístěno 30 ks přímých stavebních laviček a čtyři rohové.

K jejich montáži bude zapotřebí 72 kůlů dlouhých 1,5 m, 38 prken o délce 4 m a hřebíky.

K vytyčení výkopů bude použito dvou pytlů vápenného hydrátu o hmotnosti 22 kg a dřevěných

kolíků označených značícím sprejem.

Pažení výkopů dojezdů výtahů bude provedeno nástavbovým pažicím boxem VBA 60 o výšce



1,3 m. Celková hmotnost pažicí soupravy je asi 2,8 t.

Díl pažení Rozměr (mm) Hmotnost (kg/kus) Počet kusů

Nástavbový box VBA 60 4500x1300 1350 2

Nástavbová deska VBA 60 4500x1300 550 4

Mezitrubka 1500 42 8

Mezitrubka 1000 31 8

2.2. Doprava

2.2.1. Primární

Dozer Caterpillar  D8T a vibrační zemní válec Cat CS64B budou na staveniště dopraveny na

nízkoložném  návěsu  Schwarzmueller taženém  tahačem  Takker  AT  720T50T.  Pažící  box,

vápenný hydrát,  vytyčovací  kolíky,  materiál  na stavební lavičky a další  drobný materiál  bude

dodán na korbě nákladního automobilu Iveco Eurocargo 75E18. Vytěžená zemina a dodávaný

štěrkopísek budou přepravovány sklápěči Tatra T815. 

2.2.2. Sekundární

2.2.2.1. Horizontální 

Štěrkopískový  násep  bude  po staveništi  dopravován  sklápěčem  Tatra  T815  a následně

v nakládací lopatě rypadlo-nakladače Caterpillar 432F. Rozhrnutí a urovnání do souvislé vrstvy

o předepsané tloušťce provede dozerem. Dozerem  Caterpillar  D8T bude rovněž prováděno

hrnutí svrchní vrstvy terénu do figur.

Zeminu na staveništní deponii bude ukládat  třístranný sklápěč Tatra T815.

Na závěsném háku rypadlo-nakladače Caterpillar 432F bude přepravován pažicí box.

Ručně nebo stavebním kolečkem bude přepravován materiál  na stavební  lavičky,  vápenný

hydrát, vytyčovací kolíky a měřicí pomůcky.

2.2.2.2. Vertikální

Nakládací  lopatou  rypadlo-nakladače  Caterpillar  432F bude  zemina  shrnutá  dozerem

Caterpillar  D8T nakládána na korbu sklápěče Tatra T815 . Hloubkovou lopatou bude rypadlo-

nakladač zeminu těžit z výkopů a přímo vysypávat na sklápěč.

Do výkopu bude pažicí box spuštěn na závěsném háku rypadlo-nakladače  Caterpillar 432F.

Z korby nákladního automobilu bude box složen autojeřábem AD 30 MAN.



2.3. Skladování

Vytěžená  zemina,  která  bude  později  použita  na zásypy  bude  skladována  na deponii

na staveništi.

Štěrkopísek  bude  dopravován  přímo  na pracoviště  ve sklápěči  po tom,  co  bude  zhutněna

polovina plochy hrubé terénní úpravy.

Prkna kůly na stavební lavičky a prvky pažení budou skladovány na odvodněné skládce.

Vápenný  hydrát,  ostatní  drobný  materiál  a měřicí  pomůcky  budou  skladovány

v uzamykatelném skladu.

3. Převzetí pracoviště

3.1. Převzetí pracoviště

Předmětem předání je staveniště, hlavní polohová čára, vytyčené sítě, a hlavní výškové body,

projektová dokumentace včetně zprávy inženýrskogeologického průzkumu a potřebné vybavení

zařízení  staveniště  -  tzn.   oplocení,  staveništní  komunikace,  skladovací  plochy pro materiál

a zeminy, staveništní buňky a odběrná místa vody a elektrické energie.

Převzetí  probíhá  mezi hlavním  dodavatelem  a subdodavatelem  a jeho  průběh  je  zapsán

do stavebního deníku.

3.2. Podmínky převzetí

Inženýrské  sítě  ležící  pod projektovanou  stavbou  byly  zrušeny  (sdělovací  kabel)  nebo

přeloženy (splašková kanalizace). Další sítě ani ochranná pásma pod stavbou neprocházejí.

Kolem  stromů,  jež  mají  zůstat  zachovány  byl  zbudován  plot  o výšce  asi 2 m  ohraničující

kořenovou oblast stromů, tj. půdorysný průmět okapové linie koruny zvětšený o 2 m. Stromy, jež

není možné chránit plotem, tj. stromy v těsné blízkosti stavby jsou chráněny vypolštářovaným

bedněním z fošen o výšce asi 2 m. Stromy jež se nacházejí pod projektovanou stavbou byly

odstraněny.

4. Pracovní podmínky

4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky

Za ideální teplotní  podmínky se považuje teplota mezi 5 - 25°C. Za vyšších teplot  je nutné

s ohledem na pracovníky dodržovat  pracovní  přestávky a zabezpečit  pitný režim.  Za nižších

teplot budou pracovníci dovybaveni teplým oblečením a budou podávány teplé nápoje. Práce je

možné provádět, dokud zemina vlivem promrznutí nepřestane být rozpojitelná. Potom je nutné

přerušit práce nebo zajistit stroje o vyšším výkonu. Sněhovou pokrývku či led je nutno odstranit.



Náledí  je nutné  ze  staveništních  komunikací  odstraňovat  nebo sypat  vhodným  inertním

materiálem,  např.  pískem.  Zemní  práce  je  nebudou  probíhat,  pokud  bude  půda  zvodnělá,

za vytrvalého deště nebo bouře. Nerovnosti vzniklé rozježděním rozbláceného terénu je nutné

odstraňovat, prohlubně budou zasypávány štěrkopískem. Práce je nutno přerušit za viditelnosti

nižší než na vzdálenost 30 m a rychlosti větru vyšší než 20 m/s.

4.2. Vybavenost staveniště

Staveniště bude vybaveno těmito objekty: kanceláře stavbyvedoucího a mistrů a technického

dozoru investora,  vrátnice  při  vjezdu a výjezdu,  šatna,  sanitární  buňka,  uzamykatelný  sklad

na pomůcky, halogenové mobilní osvětlení, zpevněná odvodněná skládka, kontejner na odpad.

Skládka je odvodněna vyspádováním podkladní zeminy a štěrkopískovým zhutněným násypem

tl. 100 mm. Dodávka vody bude zajištěna připojením na veřejný vodovod.  Elektrická energie

bude  zajištěna  přes  staveništní  rozvaděč  s proudovým  chráničem  připojeným  ke stávající

trafostanici umístěnou ve skladu údržby. Práce budou probíhat za denního světla.

4.3 Instruktáž pracovníků

Pracovníci  musí  být  před  započetím  práce  seznámeni  s projektovou  dokumentací

a technologickým postupem. Budou proškoleni o provozních podmínkách stavby, bezpečnosti

a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. O proškolení bude proveden zápis do stavebního

deníku, který zaměstnanci stvrdí svým podpisem.
Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky OOPP, které

jsou povinni používat a udržovat v řádném technickém stavu. Za vybavení pracovníků OOPP

a seznámení s jejich užíváním je odpovědný jejich přímý nadřízený.

5. Pracovní postup 

5.1. Shrnutí drnu

Dozer  provede  shrnutí  drnu  z vymezené  části  parcely  o ploše  3082,6 m²  .  Skrývka  bude

provedena v tloušťce vrstvy asi 150 mm na výškovou úroveň 364,5 m n. m. Šířka hrnutého pásu

zeminy je 3,940 m. Figury od sebe budou vzdáleny 14,7 m.

Figury budou nakládány rypadlo-nakladačem na sklápěč a odvezeny na skládku v Životicích

u Nového Jičína vzdálenou 25 km od staveniště.

5.2. Provádění hutněného štěrkopískového násypu

Pláň vytvořená dozerem bude zhutněna zemním válcem na  Edef2 = 30 MPa. Sklápěč přiveze

a přímo na zhutněnou zemní pláň vyloží  štěrkopísek o celkovém objemu  77,6 m³.  Vysypání

korby  jednotlivých  dodávek  provede  tak,  aby  byl  štěrkopísek  co  nejblíže  konečné  polohy.

Rypadlo-nakladač následně rozmístí po staveništi štěrkopísek v menších dávkách, které během



vysypávání  z nákládací  lopaty  co  nejvíce  rozprostře.  Do finální  podoby  bude  štěrkopísek

rozprostírán  dozerem  v souvislé  vyrovnané  vrstvě  o tloušťce  150 mm  a následně  hutněn

vibračním  zemním  válcem  na Edef2 = 50 MPa.  Míra  zhutnění  bude  kontrolována

na kompaktometru vibračního válce. Výsledná výšková úroveň násypu je - 0,450 m vzhledem

k projektovému počátku, tzn. 364,65 m n. m. 

5.3. Montáž stavebních laviček

Geodetická firma zaměří a dočasně vyznačí přesný obrys budoucí stavby. Důležité body zajistí

zaražením značícího kolíku. Ve zvolené, avšak pro každou hranu obrysu konstantní, vzdálenosti

2 - 4 m od obrysu stavby budou staveništními dělníky zatlučeny po dvojicích kůly. Každá dvojice

kůlů  určuje  polohu  jedné  stavební  lavičky.  Hranoly  musí  být  svislé  a  jejich  spojnice  je

rovnoběžná s obrysem budovy. Ve zvolené výšce od úrovně terénu, která však musí být stejná

pro všechny protilehlé lavičky a přesně určená v souřadnicovém systému, se k hranolům přibije

vodorovné  prkno.  Po obvodu  stavby budou  rozmístěno  30  přímých  laviček  (16  podél  delší

východní a západní stěny objektu, 14 podél kratších stěn), které zajistí polohy koordinačních os.

Rohy budou zajištěny čtyřmi rohovými lavičkami. Lavičky musí být umístěny tak, aby zajišťovaly

všechny  důležité  polohové  body,  tzn.  koordinační  osy  objektu,  a nebyly  poškozeny

nebo posunuty dopravou nebo pracemi na staveništi. Lavičky montují a osazují stavební dělníci

podle pokynů vedoucího pracovní čety a geodeta. Polohové body jsou na lavičkách zajištěny

hřebíky, výšková úroveň je určena horní hranou vodorovného prkna lavičky.

5.4. Vyznačení obrysů výkopů

Vedoucí pracovník rozměří na stavebních lavičkách polohu hrany výkopu a označí ji hřebíky.

Mezi hřebíky  pomocníci  vypnou  lanka.  Jejich  průsečíky  vyznačují  rohy  budoucích  výkopů.

Umístění  rohů  za použití  olovnice  a vytyčovacího  kolíku  přenese  vedoucí  pracovní  čety

na terén. Provede se kontrolní přeměření vzájemné vzdálenosti a kolmosti či rovinnosti spojnic

vyznačených bodů a půdorysný tvar dle projektové dokumentace.  Hrany výkopů se vyznačí

vápnem.

5.5. Hloubení výkopů - 1. fáze

V první  fázi  hloubení  budou  provedeny  výkopy  pro dojezdy  vytahů  a základovou  desku

monolitického  přístřešku.  Výkopy  budou  prováděny  hloubkovou  lopatou  rypadlo-nakladače

a nakládány  na korbu  sklápěče.  Je  důležité  dbát  na rozměry  a tvar  výkopu  a hloubku  dle

projektové dokumentace. Na dně bude ponechána vrstva zeminy o tloušťce asi 50 mm, která

bude ručně odstraněna těsně před zahájením základových prací.

Výkopy pro dojezdy výtahů budou dodatečně zapaženy pažícím boxem, aby byla zajištěna



bezpečnost pracovníků vstupujících do výkopu.

Pažicí box se do konečné smontuje v blízkosti konečné polohy. Podle pokynů od výrobce se

provede spojení protilehlých rámů boxu rozpěrami. Box se za určená místa zavěsí na závěsný

hák  rypadlo-nakladače  a vloží  se  do výkopu.  Navádět  box  do správné  polohy  může  pouze

pověřený pracovník za pomoci vodící tyče nebo lana. Boční hrany desek boxů a stěnu výkopu

se následně spustí pažicí desky.

Pozn.:  Pod těmito  výkopy budou provedeny vrtané velkoprůměrové piloty.  Výkopy dojezdů

výtahů jsou z důvodu zajištěni manipulačního prostoru pro pracovníky dosti široké a zasahují

do budoucí  polohy  jiných  výkopů,  které  ale  leží  ve vyšších  úrovních.  Po  zapažení  dojezdů

výtahů  musí  z tohoto  důvodu  následovat  technologická  přestávka  výkopových  prací.  Další

výkopové práce mohou probíhat až po zhotovení dojezdů výtahů a zhutněného obsypu.

5.6. Provedení obsypů železobetonových základových konstrukcí

Nakladačem bude dovezena a vysypána zemina ze staveništní  deponie do výkopu dojezdů

výtahů a monolitického  přístřešku.  Vrstvu  pracovníci  ručně rozprostřou a vyrovnají.  Mocnost

vrstvy  zeminy  je  od 200  do 400 mm.  Zemina  bude  následně  hutněna  vibračním  pěchem.

Pracovník  s pěchem manipuluje tak, aby nenarážel do vybudované železobetonové konstrukce

ani  pažení.   Takto  budou  pracovníci  postupovat,  dokud  nedosáhnou  předepsané  výškové

úrovně, což je úroveň pilotovací roviny v případě monolitického přístřešku a 250 mm pod úrovní

pilotovací roviny v případě dojezdů výtahů.

Pažení  bude  z výkopu  odstraněno  po zhutnění  přibližně  500 mm  mocné  vrstvě  zeminy.

Nejprve budou vyjmuty zapřené v prostoru mezi stěnou výkopu a rozpěrami,  následně bude

vyjmut celý box.  V případě, že by nebylo možné box vyjmout v kuse, bude pracovníkem ve

výkopu odstraněny spodní rozpěrné tyče, následně z pilotovací roviny budou odstraněny horní

rozpěry a box bude vyjmut po částech. Během odstraňování horních rozpěr a jejich odstranění

nesmí být ve výkopu přítomny osoby.

5.8. Hloubení výkopů - 2. fáze

Ve druhé fázi bude provedeno vyhloubení výkopů pro patky a pasy. Výkopy budou prováděny

hloubkovou  lopatou  rypadlo-nakladače  a nakládány  na korbu  sklápěče.  Tyto  výkopy  budou

nepažené  a nesvahované,  neboť  mají  malou  hloubku  a zemina,  ve které  jsou  hloubeny  je

dostatečně  soudržná.  Je  důležité  dbát  na rozměry  a tvar  výkopu  a hloubku  dle  projektové

dokumentace. Na dně bude ponechána vrstva zeminy o tloušťce asi 50 mm, která bude ručně

odstraněna těsně před zahájením základových prací.



Pozn.: Následuje technologická přestávka, během níž budou provedeny základové práce.

5.9. Provedení obsypů železobetonových základových konstrukcí

Výkopy okolo základových patek a pasů budou zasypány zeminou, která byla pro tento účel

uložena na deponii.  Z důvodu malého objemu prací bude zasypávání rýh prováděno ručními

nástroji,  zásypy  patek  mohou  být  prováděny  s použitím  nakladače.  Zemina  bude  ručně

rozhrnuta  do tloušťky  vrstvy  200  až 400 mm  a hutněna  vibračním  pěchem.  Je  třeba  dbát

zvýšené opatrnosti při manipulaci s vibračním pěchem, aby nedošlo ke zranění nebo poškození

vybudovaných konstrukcí.

6. Personální obsazení

6.1. Skrývka drnu

1 Vedoucí pracovní čety
1 Strojník dozeru (kvalifikace – průkaz strojníka)
1 Strojník rypadlo-nakladače (kvalifikace – průkaz strojníka)
1 Pomocník
3 Řidiči sklápěče (kvalifikace – řidičský průkaz typu C)

6.2. Provádění zhutněného štěrkopískového násypu

1 Vedoucí pracovní čety
1 Strojník dozeru (kvalifikace – průkaz strojníka)
1 Strojník rypadlo-nakladače (kvalifikace – průkaz strojníka)
1 Strojník vibračního zemního válce (kvalifikace – průkaz strojníka)
1 Pomocník
3 Řidiči sklápěče (kvalifikace – řidičský průkaz typu C)

6.3. Vytyčení výkopů

1 Vedoucí pracovní čety

1 Geodet (vystudovaný obor Geodézie a kartografie)

2 Pomocníci (poučeni)

6.4. Hloubení výkopů

1 Vedoucí pracovní čety

1 Obsluha rypadlo-nakladače (kvalifikace – průkaz strojníka)

2 Řidiči sklápěče (kvalifikace – řidičský průkaz typu C)

2 Pomocníci (proškoleni)



6.5. Provádění zhutněných zásypů

1 Vedoucí pracovní čety

1 Obsluha rypadlo-nakladače (kvalifikace – průkaz strojníka)

2 Obsluha vibračního pěchu

2 Pomocníci (proškoleni)

7. Stroje

7.1. Velká mechanizace

1 Dozer Caterpillar  D8T

1 Vibrační zemní válec Cat CS64B

1 Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F

1 Tahač Takker AT 720T50T s nízkoložný návěsem Schwarzmueller

1 Iveco Eurocargo 75E18

3 Třístranný sklápěč Tatra T815-231S25/340

1 Autojeřáb AD 30 MAN

7.2. Malá mechanizace

2 Vibrační pěchy Masalta MR 68 H Honda Gx 100

7.3. Ruční nářadí

Kladivo

Rýč

Lopata

Stavební kolečko

7.4. Měřicí pomůcky

Nivelační přístroj

Teodolit

Olovnice

Dlouhá vodováha

Pásmo



Provázek

7.4. OOPP

Ochranná přilba

Ochranné brýle pro práci s vápnem

Reflexní vesta

Pevná pracovní obuv

Pracovní oděv

Pracovní rukavice

8. Jakost a kontrola

8.1 Vstupní

Vstupní  kontrola  se bude zabývat  kontrolou předávané projektové dokumentace,  kontrolou

připravenosti staveniště, vyznačení plochy pro pilotovací rovinu a kontrolou technického stavu

strojů.

8.2 Mezioperační

Hlavními  body  mezioperačních  kontrol  bude  kontrola  průběhu  skrývky  drnu  a výsledná

výšková kontrola hrubé terénní úpravy, kontrola zhutnění pláně, kontrola vyrovnání a zhutnění

pilotovací  roviny  a výsledná  výšková  odchylka.  Dále  bude  kontrolována  přesnost  vytyčení

základů,  jejich  provádění  v zadaném  pořadí  a výsledné  odchylky.  U dojezdů  monolitických

výtahů bude zkontrolováno provedení  a stabilita  stabilita  pažení.  Kontroluje se,  zda zemina

v základové  spáře  nevykazuje  oproti  předpokladům  sníženou  kvalitu.  Po provedení  základů

bude kontrolován postup hutnění zásypu výkopů.

8.3 Výstupní

Kontrolují se výsledné odchylky polohy, výšky, tvaru a rovinnosti výkopů. Po provedení základů

bude  zkontrolován  stav  a rovinnost  zásypů  a nepoškozenost  základů.  Bude  vyhodnocen

průběh prací a stávající stav srovnán s projektem.

Jakost  a kvalitu  podrobněji  zpracovává  samostatná  kapitola  bakalářské  práce  Kontrolní

a zkušební plán provádění zemních prací.

9. BOZP

Na staveništi budou činnosti probíhat v souladu s legislativou:



Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho změny 362/2007 Sb. 

a 189/2008 Sb. 

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

zdraví při práci na staveništích

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

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

Nařízení  vlády  č. 101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní

prostředí

Nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Bližší požadavky BOZP jsou zpracovány v kapitole Bezpečnost.

10. Ekologie a vliv na životní prostředí

Lokalita  leží  mimo ochranná  pásma vodních  zdrojů  dle zákona  č. 254/2001  Sb.,  o vodách,

v platném znění
Území  je  součástí  velkoplošného  zvláště  chráněného  území  dle  zákona  č. 114/1992  Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Území náleží do IV. zóny CHKO Beskydy
Okolí nesmí být během výstavby nadměrně vystavováno negativním vlivům výstavby. Všechny

stroje a nástroje použité na stavbě budou v řádném technickém stavu, aby se zamezilo úniku

olejů  a  ropných  látek  a nadměrnému hluku.  Stavební  pozemek  leží  v průmyslovém areálu,

pracovní doba tedy není omezena nočním klidem. V období sucha, budou staveništní plochy

lehce  skrápěny  vodou,  aby  se zamezilo  přílišné  prašnosti.  Stroje  se  před  výjezdem

ze staveniště musí očistit. Případné znečištění místní komunikace bude neprodleně odstraněno.

Veškeré  odpady  vznikající  na staveništi  budou  odváženy  na skládku  nebo  k recyklaci.

Na staveništi, v blízkosti staveništních buněk,  bude umístěn kontejner pro směsný komunální

odpad.

S odpady  bude  nakládáno  dle  zákona  185/2001  Sb.,  o odpadech  a vyhlášky  Ministerstva

životního prostředí 381/2001 Sb., která stanovuje Katalog odpadů.

• Vzniklé odpady: 
• 17 02 01 Dřevo, do spalovny
• 15 01 06 Směsné obaly, na skládku
• 17 05 04 Zemina a kamení, na skládku
• 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady, na skládku
• 20 03 01 Směsný komunální odpad, na skládku
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1. Obecné informace

1.1. Obecné informace o stavbě



Novostavba výrobní haly a vývojového centra LISS a přidružených objektů bude zbudována

v průmyslovém areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na východní  polovině parcely

č. 2830/8. 

Stavba se dělí na tyto objekty: SO 01 Objekt LISS  
SO 02 Komunikace, zpevněné plochy 
SO 03 Venkovní kanalizace 
SO 04 Venkovní vodovod 
SO 05 Venkovní osvětlení
SO 06 Kabelová přípojka VN 22 kV
SO 07 Sklad údržby, kolárna 
SO 08 Přípojka zemního plynu
SO 09 Oplocení

Technologický předpis se zpracovává pro SO 01 Objekt LISS.

Skelet je založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách o průměru 900 mm, jež jsou v hlavě

opatřeny kalichovou monolitickou patkou. Na pilotách průměru 630 mm jsou založeny dojezdy

výtahů. Železobetonový přístřešek je založen na pilotách průměru 900 mm.

Vybraná  technologická  zařízení  jsou  založena  na betonovém  základu  provedeném

nad podlahovou deskou nebo železobetonových patkách, jejichž základová spára leží v úrovní

- 1,0 m  pod úrovní  čisté  podlahy.  Schodiště  a nosné  schodišťové  stěny  jsou  založeny

na železobetonových  pasech.  Základová  spára  pasů  leží  v úrovni  -0,7 m.  Horní  povrch

železobetonových patek a pasů lícuje čistou podlahu v 1 NP.

Svislou nosnou konstrukci skeletu tvoří sloupy o průměru 500 x 500 mm nebo 500 x 400 mm,

které jsou vetknuty do kalichů základových patek. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří 

průvlaky průřezu 700 x 400 mm, které vynášejí strop nad 1 NP v administrativní části a galerii.,

a  vazníky průřezu  T nebo  obráceného  L vynášející  střešní  plášť.  Vazníky  mají  šířku  horní

pásnice  rovnu  400 mm  a  proměnnou  výšku  200 mm  až 400 mm.  průvlaky  i vazníky  jsou

ukládány v příčném směru. V podélném směru jsou na průvlaky ukládány ztužidla a na vazníky

vaznice.

Nosné  stěny  z cihelných  tvarovek  P+D  tl. 250 mm  jsou  navrženy  pod mezipodestami

tříramenných schodišť a jako zdivo výtahových šachet.

Stropní konstrukce v administrativní části je tvořena převážně předpjatými stropními panely

Spiroll  tl.  320 mm.  V některých  částech  konstrukce  je  použit  filigránový  strop,  monolitická

železobetonová deska o tloušťce 300 mm nebo konstrukční sklo v nosném ocelovém rámu.

Zastřešení stavby plochou střechou je navrženo ve dvou výškových úrovních. Hřeben střední

lodi  dosahuje výšky 9,83 m,  nejvyšší  hrana střech bočních lodí  haly  jsou ve výšce  6,36 m

nad podlahu přízemí. 

1.2. Obecné informace o procesu

Technologický  předpis  zpracovává  provedení  velkoprůměrových  vrtaných  pilot.  Piloty  jsou

železobetonové,  betonované  na místě.  Piloty  budou  vetknuty  do do únosné  vrstvy  písčitého



štěrku.  Základové  poměry  byly  inženýrskogeologickým  průzkumem  vyhodnoceny  jako

jednoduché, pro založení haly vhodné. 

Pilotovací  práce  budou  prováděny  z pilotovací  roviny,  jejíž  výšková  úroveň  je  - 0,45 m

pod projektovou nulou, neboli 364,65 m n. m.

Skeletovou  konstrukci  haly  nesou  piloty  o průměru  900 mm,  které  mají  hlavu  opatřenou

monolitickým  kalichem.  Většina  pilot  má  navrženou  délku  dříku  piloty  9,7 m,  úroveň  hlavy

v hloubce  - 1,25 m  a patu  v hloubce  - 10,95 m  pod pilotovací  rovinou.  Piloty  podepírající

okrajové sloupy v administrativní části budovy nebo vynášející galerii mají délku dříku 9,6 m a

úroveň hlavy - 1,1 m pod pilotovací rovinou. Jejich pata sahá do hloubky - 10,70 m pod úroveň

pilotovací roviny. Kalichová patka je vysoká 1,1 m.

Dojezdy výtahů jsou železobetonové, monolitické a založené vždy na čtveřici pilot o průměru

630 mm.  Úprava  hlavy  pilot  je  provedena  vytáhnutím  armokoše  700 mm  nad úroveň  hlavy

piloty, která je v hloubce - 1,04 m pod pilotovací rovinou. Délka dříku je 9,5 m a úroveň paty

- 10,51 m.

Monolitický  přístřešek  je  založen  na železobetonové  základové  desce  tloušťky,  která  je

podporovaná pilotami o průměru 900 mm. Úprava jejich hlavy je provedena vytažením výztuže

700 mm nad hlavu piloty. Výšková úroveň hlavy pilot je - 0,45 m pod pilotovací rovinou a dřík je

dlouhý 8,9 m. Pata těchto pilot dosahuje hloubky - 9,35 m vůči úrovni pilotovací roviny.

Podzemní voda dle normy ČSN EN 206-1 vytváří nízce agresivní prostředí XA1 pro betonové

konstrukce vlivem obsažených síranů a oxidu uhličitého. Dle  ČSN 03 8375 vykazuje podzemní

voda velmi vysokou agresivitu na ocel v důsledku vodivosti a obsahu oxidu uhličitého.

 Radonové riziko je dle radonových map nízké.

2. Materiály 

2.1. Výpočet kubatur

2.1.1. Vytěžená zemnina

Geologický profil je tvořen zeminami 2. - 4. třídy těžitelnosti. Koeficient nakypření těchto zemin

je  do  hloubky  2 m  roven  15 %,  v hlubších  vrstvách  20 %.  Objemová  hmotnost  zeminy  v

původním uložení je přibližně 1960 kg/m³, v nakypřeném stavu 1660 kg/m³. Celkem je z vrtů

vytěženo 1217,7 t zeminy.

Vrt Průměr  vrtu

(mm)

Objem zeminy

v původním

uložení (m³)

Objem

nakypřené

zeminy (m³)

Hmotnost

vytěžené

zeminy (t)

Piloty 1 - 39 900 239,84 287,38 470,081

Piloty 40 - 47 630 23,69 28,36 46,434

Piloty 48 - 53 900 33,97 40,56 66,584



Hlavy pilot 1 - 39 1350 92,32 108,02 179,31

Celkem 389,82 464,32 762,41

2.1.2. Spotřeby betonu a výztuže

Beton pro piloty je pevnostní třídy C30/37 a stupně konzistence S 4 - čerpatelná. Agresivita

prostředí, kterému je beton vystaven je XA1.

Výztuž je  dodávána v podobě svařovaných armokošů z betonářské oceli  B500B.  Minimální

krytí je dle projektové dokumentace 60 mm.

Číslo piloty Průměr piloty

(mm)

Spotřeba

betonu

C30/37  -

XA1

Spotřeba

výztuže (t)

Úprava hlavy

Piloty 1 - 39 900 239,90 21,585 kalich

Piloty 40 - 47 630 23,69 2,544 vytáhnout  armokoš  700

mm

Piloty 48 - 53 900 33,97 3,298 vytáhnout  armokoš  700

mm

Celkem 297,56 27,427

Beton  pro hlavy  pilot  je  pevnostní  třídy  C30/37  a  stupně  konzistence  S 4 - čerpatelná.

Agresivita prostředí, kterému je beton vystaven je XC2.

Výztuž je  dodávána v podobě svařovaných armokošů z betonářské oceli  B500B.  Minimální

krytí je dle projektové dokumentace 40 mm.

Číslo piloty Průměr piloty 

(mm)

Spotřeba betonu

C30/37 - XC2

Spotřeba 

výztuže (t)

Úprava hlavy

Piloty 1 - 39 1350 92,32 9,23 kalich

2.2.3. Bednění patek

Pro bednění rozšířených hlav pilot je použito ztracené bednění Pecafil, typ Strong o rozměrech

120 x 240 mm. Pro obednění jedné hlavy budou použity dva bednící prvky. Ve stycích budou

prvky propojeny vázacím drátem a přelepeny Lepicí  páska Pecal  o šířce 50 mm. K zajištění

krytí slouží plošné distance Pecafil Spacer, jejichž průměrná spotřeba je 8 ks/m². Zabedněná

plocha jedné patky je 4,67 m², celková plocha je 181,95 m². Počet prvků bednění je balen dle

konkrétní objednávce.



Materiál MJ Spotřeba

materiálu

Balení Počet balení

Pecafil, typ Strong ks 156 dle objednávky dle objednávky

Lepicí páska Pecal m 85,8 33 3

Plošná distance  Pecafil Spacer ks 1456 dle objednávky dle objednávky

2.2.4. Bednění kalichů 

49 kusů bednění kalichů FRANK – jednodílné, svinovací, 80/80, výška 80 cm

Samořezné šrouby

2.2.5. Ocelové spojovatelné pažnice

5 kusů pažnic o průměru 900 mm

6 kusů pažnic o průměru 360 mm

2.2.6. Doplňkový materiál:

Plastové distanční kroužky: 800 ks

2.2. Doprava

2.2.1. Primární

 Vrtná souprava  Soilmec R-312/200 bude na staveniště dopravena  nízkoložném návěsu se

zalomeným rámem Schwarzmueller taženém tahačem Ivaco Takker AT 720T50T, 6x4.

Armokoše budou dopraveny na valníkovém návěsu Schwarzmueller, který je tažen tahačem

Iveco Takker AD 260T45 6x4.  Doprava bednění, pažnic, vrtných nástrojů, betonovacích trub,

nářadí  a drobného materiálu bude zprostředkována nákladním automobilem Iveco Eurocargo

75E18. Doprava čerstvého betonu bude zajištěna autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE.

Vytěžená  zemina  bude  na skládku  odvážena  dvěma  třístrannými  sklápěči  Tatra  T815-

231S25/340. Voda vyčerpaná z vrtu bude odvážena do čistírny odpadních vod fekálním vozem

na podvozku TATRA 815.

2.2.2. Sekundární

2.2.2.1. Horizontální 

Armokoše  budou  po stavbě  přepravovány  pomocí  rypadlo-nakladače  Caterpillar  432F

opatřeného  závěsným  hákem.  Rypadlo-nakladač  bude  rovněž  přepravovat  vrtné  nástroje

a ocelové pažnice.

Ručně nebo stavebním kolečkem bude přesunováno bednění monolitických patek a kalichů,

drobný stavební materiál a pomůcky.



2.2.2.2. Vertikální

Z nákladního automobilu budou armokoše, pažnice a vrtné nástroje složeny autojeřábem AD

14 MAN.

Ocelové  pažnice  budou  do vrtu  instalovány pažícím zařízením vrtné  soupravy  Soilmec  R-

312/200. Tímto zařízením budou také po betonáži z piloty vytahovány.

Z vrtů bude zemina vynášena vrtnou soupravou. Zemina vytěžená šapou bude vysypávána

přímo  na sklápěč.  Ze šneka  bude  zemina  oklepávána  nad terénem.  Tato  zemina  bude

nakládána na korbu sklápěče rypadlo-nakladačem.

Armokoše pilot budou do vrtu osazovány zavěšené na závěsném laně vrtné soupravy Soilmec

R-312/200.

Během betonáže pod hladinou podzemní vody bude beton do piloty umístěn sypákovou rourou

opatřenou násypkou. V případě betonáže do suchého vrtu bude beton ukládán pomocí krátké

usměrňovací roury. Do bednění kalichové patky bude beton ukládán skluzem.

Voda bude z vrtu odčerpávána ponorným čerpadlem WILO TWI 4-0213 EM do fekálního vozu

na podvozku TATRA 815.

2.3. Skladování

Vrtné  nástroje,  ocelové  pažnice,  výztuž  monolitických  patek  a pilot  bude  skladováno

na zpevněné odvodněné skládce.

Drobný  materiál  (bednění  monolitických  patek,  značící  kolíky,  hřebíky  apod.),  elektrické

pracovní  nástroje  (ponorné  čerpadlo,  ponorný  vibrátor,  bourací  kladivo)  budou  skladovány

v uzamykatelném skladu.

Beton  bude  dovážen  na  stavbu  těsně  před  betonáží  z betonárny  Českomoravský  beton

vzdálenou asi 1 km od staveniště.

Vytěžená zemina bude odvážena na skládku v Životicích u Nového Jičína vzdálenou 25 km.

3. Převzetí pracoviště

3.1. Převzetí pracoviště

Předmětem  předání  je  zhutněná  a povrchově  odvodněná  pilotovací  rovina,  výkopy

pro provedení  základové  desky  monolitického  přístřešku  a dojezdů  výtahů,  hlavní  polohová

čára  a hlavní  výškové  body,  vytyčené  koordinační  osy  stavby,  vytyčené  inženýrské  sítě,

projektová dokumentace včetně zprávy inženýrskogeologického průzkumu a potřebné vybavení

zařízení  staveniště  -  tzn.   oplocení,  staveništní  komunikace,  skladovací  plochy pro materiál

a zeminy, staveništní buňky a odběrná místa vody a elektrické energie.

Převzetí  probíhá  mezi hlavním  dodavatelem  a subdodavatelem  a jeho  průběh  je  zapsán

do stavebního deníku.



3.2. Podmínky převzetí

Inženýrské  sítě  ležící  pod projektovanou  stavbou  byly  zrušeny  (sdělovací  kabel)  nebo

přeloženy (splašková kanalizace). Další sítě ani ochranná pásma pod stavbou neprocházejí.

Bylo  provedeno  sejmutí  drnu  v tloušťce  vrstvy  150 mm  a provedeno  zhutnění  pláně

na Edef2 = 30 MPa. Následně byla vytvořena pilotovací rovina - tj. štěrkopísková vrstva o tloušťce

150 mm  zhutněná  na Edef2 = 50 MPa.  Nadmořská  výška  pilotovací  roviny  je  364,65 m n. m.

Maximální  povolená  odchylka  výškové  úrovně  je  dána  hodnotou  ±(40 + dmax 10-1).  Místní

rovinnost  se  kontroluje  pomocí  3 m lati,  pod  kterou může být  prohlubeň  o hloubce  nejvýše

50 mm nebo  dmax 3-1, přičemž rozhodující je vyšší hodnota.

Dále  bylo  provedeno  vytyčení  koordinačních  os  budovy.  Mezní  vytyčovací  odchylka  dvou

rovnoběžných přímek je ±50 mm. Výšková odchylka je dána přesností ±25 mm.

Před započetím  vrtání  pilot  40 - 53  musí  být  provedeny  výkopy  pro dojezdy  výtahů

a základovou desku monolitického přístřešku. Maximální hodnota výškové odchylky výkopů je

±10 mm a polohové odchylky ±50 mm.  Maximální  odchylka rovinnosti  měřená na 3 m lati  je

dána hodnotami +30mm, -50mm nebo -0,75dmax, přičemž rozhodující je vyšší hodnota. 

4. Pracovní podmínky

4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky

Za ideální teplotní podmínky se považuje teplota mezi 10 - 25°C. Za vyšších teplot je nutné

s ohledem na pracovníky dodržovat  pracovní  přestávky a zabezpečit  pitný režim.  Za nižších

teplot budou pracovníci dovybaveni teplým oblečením a budou podávány teplé nápoje.

Práce  strojů  nebudou  probíhat,  pokud  bude  půda  zvodnělá  nebo  zmrzlá,  pod  sněhovou

pokrývkou,  za  vytrvalého  deště,  bouře,  sněžení  či snížené  viditelnosti,  tj.  viditelnosti  na

vzdálenost  menší  než  30 m.  Nerovnosti  terénu musejí  být  odstraněny,  prohlubně zasypány

štětkopískem.  Náledí  a sníh  ze staveništních  komunikací  je  nutno  před  zahájením  směny

odstranit, případně posypat vhodným inertním materiálem, např. pískem.

Překročí-li rychlost větru 20 km/h, bude přerušena práce vrtné soupravy.

Manipulaci se zavěšeným břemenem je nutné přerušit, pokud rychlost větru přesáne 8 m/s.

Během betonáže a zrání betonu je optimální, pohybuje-li se teplota mezi 5ºC a 25ºC. Beton

musí být během zrání ošetřovaný a chráněný před rychlým vysoušením způsobeným zejména

vysokými teplotami a větrem, před vyplavováním cementu z povrchu betonu vlivem deště a

před promrznutím. Beton musí být alespoň 12 hodin rosen, se vzrůstajícím vlivem vysoušení se

tato doba prodlužuje. Přesáhnou-li teploty 30 ºC, musí být beton rosen minimálně po tři dny.

Teplota vody by se měla  blížit  teplotě betonu.  Příliš  studená voda vyvolá  tepelné smrštění

povrchu betonu a vznik trhlin. Ochranu betonu před vysušováním je možné provést zakrytím

fólií.  Při silném  dešti  je  nutné  zakrýt  konstrukci  například  fólií  tak,  aby  dešťová  voda

neodplavovala cement z betonu.



Za vysokých teplot je možné až polovinu záměsové vody nahradit ledovou tříští. Teplo uvnitř

zrajícího betonu vytvářené při hydrataci by nemělo přesáhnout 70°C.

Betonáž  v zimním  období  je  možné  provádět  pouze  za dodržení  následujících  opatření.

Je možné předehřívat  kamenivo a záměsovou vodu nebo použít  legující  přísady do betonu.

Dobu přepravy je nutno zkrátit na minimum. Beton v době ukládání musí mít teplotu nejméně

5°C.  Teplota  konstrukcí  na styku  s betonem  nesmí  být  nižší  než  0°C.  Betonáž  je  možné

provádět ve vyhřívaných stanech. Po vybetonování piloty bude povrch zakryt tepelněizolačními

deskami, přesahujícími hranu piloty nejméně o 1 m.

4.2. Vybavenost staveniště

Staveniště bude vybaveno těmito objekty: kanceláře stavbyvedoucího a mistrů a technického

dozoru investora,  vrátnice  při  vjezdu a výjezdu,  šatna,  sanitární  buňka,  uzamykatelný  sklad

na pomůcky, halogenové mobilní osvětlení, zpevněná odvodněná skládka, kontejner na odpad.

Skládka je odvodněna vyspádováním podkladní zeminy a štěrkopískovým zhutněným násypem

tl. 100 mm. Dodávka vody bude zajištěna připojením na veřejný vodovod.  Elektrická energie

bude  zajištěna  přes  staveništní  rozvaděč  s proudovým  chráničem  připojeným  ke stávající

trafostanici umístěnou ve skladu údržby. Práce budou probíhat za denního světla.

4.3 Instruktáž pracovníků

Pracovníci  musí  být  před  započetím  práce  seznámeni  s projektovou  dokumentací

a technologickým postupem. Budou proškoleni o provozních podmínkách stavby, bezpečnosti

a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. O proškolení bude proveden zápis do stavebního

deníku, který zaměstnanci stvrdí svým podpisem.

Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky OOPP, které

jsou povinni používat a udržovat v řádném technickém stavu. Za vybavení pracovníků OOPP

a seznámení s jejich užíváním je odpovědný jejich přímý nadřízený.

5. Personální obsazení

5.1. Vrtání pilot

1 Vedoucí pracovní čety - vrtmistr 

1 Geodet (vystudovaný obor Geodézie a kartografie)

1 Strojník vrtné soupravy (kvalifikace – průkaz strojníka)

2 Signalista vrtné soupravy (proškolený)

1 Strojník rypadlo-nakladače (kvalifikace – průkaz strojníka)



5.2. Bednění kalichových patek

1 Vedoucí pracovní čety (proškolen)

2 Pomocníci

5.3. Armování a betonáž pilot a monolitických kalichových patek

1 Vedoucí pracovní čety

2 Strojník autodomíchávače (kvalifikace – řidičský průkaz typu C, průkaz strojníka)

2 Vazači (proškolen)

Pomocníci

Obsluha čerpadla ( kvalifikace – řidičský průkaz typu C, průkaz strojníka)

Obsluha vibrátoru (poučen)

6. Stroje

6.1. Velká mechanizace

1 Vrtná souprava Soilmec R-312/200

1 Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F

1 Autojeřáb AD 14 MAN

1 Tahač Iveco Takker AT 720T50T, 6x4 s nízkoložným návěsem se zalomeným

    rámemSchwarzmueller

1 Tahač Iveco Takker AD 260T45 6x4 s Valníkový návěs Schwarzmueller

2 Třístranné sklápěče Tatra T815-231S25/340

2 Autodomíchávače Stetter C3 BASIC LINE

1 Mobilní čerpadlo betonové směsi KCP 33RX-170

1 Fekální vůz na podvozku TATRA 815

6.2. Malá mechanizace

Ponorné čerpadlo WILO TWI 4-0213 EM 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Enar M8 AF

6.3. Ruční nářadí: 

Rýč

Lopata

Sada nářadí

Nůž

Stavební kolečko



6.4. Měřící pomůcky

Nivelační přístroj

Teodolit

Olovnice

Dlouhá vodováha

Pásmo

Provázek

Značkovač odolný proti vodě

6.4. OOPP

Ochranná přilba

Ochranné brýle pro armování a betonáž

Reflexní vesta

Pevná pracovní obuv

Pracovní oděv

Pracovní rukavice

7. Pracovní postup 

7.1. Vytyčení

Geodetická firma vytyčí koordinační osy budoucí stavby. Poloha os bude zajištěna stavebními

lavičkami umístěnými 2 - 4 m od obrysu budoucí stavby. Dále budou prutem z betonářské oceli

o  délce  0,3 m a průměru  20 mm vyznačeny polohy os  pilot.  Prut  bude  celou  svou  délkou

zaražen do země,  aby nepřekážel  v  pohybu a  nehrozilo  jeho posunutí,  a jeho vrchol  bude

označený značící barvou. Osu pilot pod sloupy navíc zajistí dělníci za dozoru vrtmistra čtyřmi

kolíky umístěnými ve vzdálenosti 1 - 2 m od ní, aby bylo možné její polohu snadno určit kdykoli

během vrtání.

7.2. Rotačně náběrové vrtání pilot

Piloty 1-39 podpírají sloupy a jejich hlava bude dle projektu upravena jako monolitický kalich.

U těchto pilot  bude vrtání  započato šapou o průměru 1350 mm a vrt  proveden dle projektu

do hloubky  - 1,10 m  nebo  - 1,35 m  pod  pilotovací  rovinu.  Vyvrtaný  materiál  bude  z šapy

vysypán na korbu sklápěcího nákladního automobilu a odvážen na skládku. Následuje zavrtání

ocelové výpažnice dopažovacím zařízením vrtné soupravy a  hloubení  šnekem (spirálem) o

průměru 900 mm. Vrt je po celé délce pažen spojovatelnou ocelovou výpažnicí - úroveň pažení

se musí prohlubovat se snižujícím se dnem vrtu. Výpažnice je vždy zapuštěna alespoň 1,5 m

pod dnem vrtu.  Materiál  vytěžený šnekem bude za pomoci  nakladače naložen na nákladní



automobil.

Piloty 40-47 pod dojezdovými šachtami výtahů o průměru 630 mm budou po celé své délce

paženy  ocelovými  pažnicemi  a  vrtány  průběžným  šnekem.  Úprava  hlavy  bude  provedena

vytáhnutím armokoše 700 mm nad hlavu piloty. Výztuž bude v následujících pracích napojena

na monolitickou konstrukci dojezdu výtahu.

Piloty 48-53 pod železobetonovým monolitickým přístřeškem o průměru 900 mm budou po

celé své délce paženy ocelovými pažnicemi a vrtány průběžným šnekem. Úprava hlavy bude

provedena vytáhnutím armokoše 700 mm nad hlavu piloty. Výztuž bude v následujících pracích

napojena na monolitickou konstrukci základové desky přístřešku o tloušťce 600 mm.

Pozn.:  Je nutné dbát  na to,  aby osa vrtného zařízení  byla svislá  a  shodná s osou piloty.

Svislost se kontroluje olovnicí nebo dlouhou vodováhou. Vrtná souprava potřebuje pro kvalitní

provedení  práce zajistit  vodorovný povrch. Pokud je povrch rozjezděn, například v důsledku

práce  po  dešti,  je  vhodné  prohlubně  vyrovnat  štěrkopískovým  zásypem  nebo  alespoň

zabezpečit správnou polohu vrtné soupravy podložením.

7.3. Přípravné práce před betonáží, armování piloty

Z  vrtu  bude  odčerpána  voda  ponorným  čerpadlem.  Provede  se  kontrola  hloubky  vrtu  a

začištění dna čistící uzavíratelnou šapou s rovným dnem. Do vrtu se za pomoci vrtné soupravy

spustí  armokoš.  Jeho  správná  poloha  je  zajištěna  distančními  vložkami,  které  jsou  vždy

nejméně  ve  třech  kusech  vystřídaně  umístěny  po  obvodu  armokoše  po  třímetrových

intervalech. Krytí armoše v pilotě je min. 60 mm. Betonáž by měla následovat co nejdříve po

vrtání.  Pokud není  betonáž provedena ve stejné směně jako vrtání,  provede se těsně před

betonáží začištění dna dvěma až třemi návrty šapou s rovným dnem.

7.4. Betonáž piloty

Beton  se  do  piloty  ukládá  sypákovou  rourou,  jejíž  horní  konec  je  opatřen  násypkou  o

dostatečném objemu,  aby bylo  možné betonáž provést  plynule.  Sypáková  roura  má vnitřní

průměr min. 150 mm nebo 6d kameniva a vnější max. 60 % vnitřního průměru armokoše, aby

se mohla ve vrtu volně pohybovat. Betonáž probíhá pod hladinou podzemní vody, proto je nutné

aby ústí sypákové roury bylo spuštěno až na dno vrtu. Sypáková roura a násypka se zaplní

betonem a poté se zdvihne asi o 200 - 300 mm. Beton se průběžně doplňuje do násypky a celá

kolona se zdvihá a shora zkracuje. Ústí roury je vždy ponořeno min. 2 m pod hladinou betonu.

Současně s betonáží je možné, nejpozději ihned po dokončení betonáže, vytahovat a shora

zkracovat výpažnice. Také výpažnice musí být stále ponořeny min. 1 m pod hladinou betonu.

Výška hladiny se kontroluje olovnicí. Během vytahování pažnice se zaplňují betonem kaverny

v zemině za lícem výpažnice a je odtud vytlačována voda. Je nutné zajistit otvor mezi výpažnicí

a zeminou, kudy bude vytlačená voda proudit na povrch - jinak hrozí smíšení vody s betonem a



poškození  dříku  piloty.  Voda  bude  na  povrchu  odčerpávána.  Hlava  piloty  se  přebetonuje

o min. 0,3 m. Nadbytečný a znečištěný beton se v plastickém stavu odstraní nebo po zatvrdnutí

piloty odbourá na výšku danou projektem.

Pozn.:  V případě,  že  podzemní  voda  nestihne  vniknout  do vrtu,  bude  probíhat  betonáž

do suchého vrtu pomocí krátké usměrňovací roury.

Pozn.:  Je  nutné,  aby  betonáž  piloty  probíhala  plynule  a bez přerušení.  Před  započetím

betonáže je vhodné přesvědčit se u dodavatele betonové směsi, zda je schopen zajistit objem

dodávky (poruchy na betonárce apod.).

7.5. Úprava hlavy piloty

Úprava hlav pilot 1 - 39 se provede vytvořením monolitického kalichu. Dno vrtu pro provedení

hlavy piloty o průměru 1350 mm a stávající  hlava piloty se ručně začistí.  Vloží  se ztracené

kruhové  bednění  Pecafil  tvořené  nosnou  kovovou  sítí  celoplošně  vyplněnou  PE fólií,  které

zabezpečí  hladký  vnější  povrch  monolitické  patky.  Styk  dílců  bednění  je  zajištěn  vázacím

drátem a přelepen lepicí  páskou Pecafil.  Následuje vložení  výztuže patky a její  provázání  s

výztuží  vyčnívající  z piloty.  Minimální  krytí  je  zajištěno  distančními  vložkami.  Vybetonuje  se

spodní  plná část patky o výšce 350 mm a zhutníme vpichy ponorného vibrátoru. Provádíme

rychlý vpich, pomalé vytažení. Po krátkém zatvrdnutí je do středu patky v předepsané poloze

lehce  vtlačeno  ztracené  bednění  kalichu  z trapézového  plechu.  Zatlačení  kalichu  je  pouze

z důvodu fixace polohy a provede se pouze po první ohyb plechu, tj. asi 40 mm. Další zajištění

polohy je  distančními  vložkami,  udržujícími  předepsanou  vzdálenost  mezi  výztuží  kalichu  a

ztraceným bedněním kalichu.  Následuje  betonáž  horní  části  patky -  kalichu  a  její  zhutnění

ponorným vibrátorem. Po 10 dnech je možné odkopat zeminu okolo patky a provést odbednění

vnějšího povrchu.

Montáž sloupů je možné zahájit, až beton dosáhne 80 % 28-denní pevnosti.

Hlavy  pilot  40 - 53  se  pouze  začistí.  Úprava  hlavy  je  již  provedena  vytažením  armokoše

o 700 mm.

8. Jakost a kontrola

8.1 Vstupní

Kontroluje se kvalita předcházejících prací,  tedy kvalita provedení pilotovací roviny,  výkopů

dojezdů výtahů a výkopů základové desky přístřešku. Dále se ověří přesnost vytyčovacích os.

Důležitými bodem vstupní kontroly je kontrola kvality a množství dodaného materiálu, kontrola

převzaté projektové dokumentace, kontrola technického stavu stroje a pracovních nástrojů.



8.2 Mezioperační

Mezioperační kontrola se zabývá dodržením správných postupů práce a podmínek při práci,

vč.  klimatických.  Kontroluje  se  zejména  přesnost  polohy,  rozměrů,  hloubky  a sklonu  vrtů,

geologický  profil,  technologie  vrtání,  provedení  armování  piloty  správný  průběh  betonáže

a ošetřování mladého betonu.

8.3 Výstupní

Kontroluje se kvalita  provedení  výsledné konstrukce,  její  výsledné odchylky,  kvalita batonu

v úrovni hlavy, úprava kotevních prvků. Porovnají se projektových předpokladů se skutečným

provedení. Rozdíly se zapracují do projektoví dokumentace.

Jakost  a kvalitu  zpracovává  podrobněji  samostatná  kapitola  bakalářské  práce  Kontrolní

a zkušební plán provádění velkoprůměrových pilot.

9. BOZP

Na staveništi budou činnosti probíhat v souladu s legislativou:

Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho změny 362/2007 Sb.

a 189/2008 Sb. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích

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

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

Nařízení  vlády  č. 101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní

prostředí

Nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Bližší požadavky BOZP jsou zpracovány v kapitole Bezpečnost

10. Ekologie a vliv na životní prostředí

Lokalita leží  mimo ochranná pásma vodních zdrojů dle zákona  č. 254/2001 Sb.,  o vodách,

v platném znění

Území  je  součástí  velkoplošného  zvláště  chráněného  území  dle  zákona  č. 114/1992  Sb.,

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Území náleží do IV. zóny CHKO Beskydy

Okolí nesmí být během výstavby nadměrně vystavováno negativním vlivům výstavby. Všechny



stroje a nástroje použité na stavbě budou v řádném technickém stavu, aby se zamezilo úniku

olejů  a  ropných  látek  a nadměrnému hluku.  Stavební  pozemek  leží  v průmyslovém areálu,

pracovní doba tedy není omezena nočním klidem. V období sucha, budou staveništní plochy

lehce  skrápěny  vodou,  aby  se zamezilo  přílišné  prašnosti.  Stroje  se  před  výjezdem

ze staveniště musí očistit. Případné znečištění místní komunikace bude neprodleně odstraněno.

Veškeré  odpady  vznikající  na staveništi  budou  odváženy  na skládku  nebo  k recyklaci.

Na staveništi, v blízkosti staveništních buněk,  bude umístěn kontejner pro směsný komunální

odpad.

S odpady  bude  nakládáno  dle  zákona  185/2001  Sb.,  o odpadech  a vyhlášky  Ministerstva

životního prostředí 381/2001 Sb., která stanovuje Katalog odpadů.

Vzniklé odpady: 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly, k recyklaci

15 01 06 Směsné obaly, na skládku

17 01 01 Beton, k recyklaci

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, k recyklaci

17 04 05 Železo a ocel, k recyklaci

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady, na skládku

20 03 01 Směsný komunální odpad, na skládku
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1. Obecné informace

1.1. Obecné informace o stavbě

Novostavba  výrobní  haly  a  vývojového  centra  LISS  a přidružených  objektů  bude



zbudována v průmyslovém areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm na východní

polovině parcely č. 2830/8. 

Stavba se dělí na tyto objekty: SO 01 Objekt LISS  

SO 02 Komunikace, zpevněné plochy 

SO 03 Venkovní kanalizace 

SO 04 Venkovní vodovod 

SO 05 Venkovní osvětlení

SO 06 Kabelová přípojka VN 22 kV

SO 07 Sklad údržby, kolárna 

SO 08 Přípojka zemního plynu

SO 09 Oplocení

Technologický předpis se zpracovává pro SO 01 Objekt LISS.

Skelet  je  založen na velkoprůměrových vrtaných pilotách o průměru 900 mm,  jež  jsou

v hlavě  opatřeny  kalichovou  monolitickou  patkou.  Na pilotách  průměru  630 mm  jsou

založeny  dojezdy  výtahů.  Železobetonový  přístřešek  je  založen  na pilotách  průměru

900 mm.

Vybraná  technologická  zařízení  jsou  založena  na betonovém  základu  provedeném

nad podlahovou  deskou  nebo  železobetonových  patkách,  jejichž  základová  spára  leží

v úrovní  - 1,0 m  pod úrovní  čisté  podlahy.  Schodiště  a nosné  schodišťové  stěny  jsou

založeny na železobetonových pasech. Základová spára pasů leží v úrovni -0,7 m. Horní

povrch železobetonových patek a pasů lícuje čistou podlahu v 1 NP.

Svislou  nosnou  konstrukci  skeletu  tvoří  sloupy  o průměru  500 x 500 mm  nebo

500 x 400 mm,  které  jsou vetknuty do kalichů základových patek.  Vodorovnou nosnou

konstrukci tvoří 

průvlaky  průřezu  700 x 400 mm,  které  vynášejí  strop  nad 1 NP v administrativní  části

a galerii., a vazníky průřezu T nebo obráceného L vynášející střešní plášť. Vazníky mají

šířku  horní  pásnice  rovnu 400 mm a proměnnou výšku 200 mm až 400 mm.  průvlaky

i vazníky jsou ukládány v příčném směru. V podélném směru jsou na průvlaky ukládány

ztužidla a na vazníky vaznice.

Nosné  stěny  z cihelných  tvarovek  P+D  tl. 250 mm  jsou  navrženy  pod mezipodestami



tříramenných schodišť a jako zdivo výtahových šachet.

Stropní  konstrukce  v administrativní  části  je  tvořena  převážně  předpjatými  stropními

panely  Spiroll  tl.  320 mm.  V některých  částech  konstrukce  je  použit  filigránový  strop,

monolitická železobetonová deska o tloušťce 300 mm nebo konstrukční  sklo v nosném

ocelovém rámu.

Zastřešení  stavby plochou střechou je  navrženo ve dvou výškových úrovních.  Hřeben

střední lodi dosahuje výšky 9,83 m, nejvyšší hrana střech bočních lodí haly jsou ve výšce

6,36 m nad podlahu přízemí. 

1.2. Obecné informace o procesu

Technologický předpis zpracovává provedení základových patek, pasů, dojezdů výtahů

a základové desky železobetonového přístřešku. 

Železobetonové  základové  patky  pod technologickými  zařízeními  mají  základovou

spáru v úrovni - 1,0 m pod projektovou nulou a svým horním povrchem lícují úroveň čisté

podlahy.  Jejich výška je tedy 1 m. Patky jsou navržené dvě o půdorysných rozměrech

2 x 2 m a jedna 2,2 x 2,2 m. 

Železobetonové základové pasy jsou navrženy pod schodišti a schodišťovými stěnami

v šířkách  450 mm,  675 mm,  740 mm  a  930 mm  a o jednotné  výšce  700 mm.  Jejich

základová spára se nachází v hloubce - 0,7 m a horním povrchem lícují čistou podlahu

1 NP. 

Dojezdy výtahů budou založeny vždy na čtveřici pilot o průměru 630 mm, je tedy nutné,

aby tyto piloty byly před zahájením základových prací dokončeny. Dojezdy výtahů jsou

železobetonové,  monolitické,  vyztužené  svařovanou  kari  sítí.  Dno  dojezdů  je  nachází

v hloubce - 1,460 m pod podlahou v 1NP a má tloušťku 300 mm. Rozměry dna dojezdů

jsou 2100 x 2150 mm a 2250 x 2150 mm. Svislé stěny dojezdů jsou navrženy o tloušťce

250 mm  a svou  horní  hranou  sahají  do výšky  -0,15 m,  tzn.  lícují  spodní  povrch

drátkobetonové podlahové desky v 1 NP v administrativní části budovy.

Monolitický přístřešek je založen na železobetonové základové desce tloušťky 600 mm,

která je podporovaná pilotami o průměru 900 mm. Je tedy nezbytné, aby tyto piloty byly

dokončeny  před  zahájením  základových  prací.  Úroveň  základové  spáry  je  - 0,900 m

vzhledem k projektové nule. Deska je provedena z železobetonu vyztuženého kari sítí.

Základy budou bedněny systémovým rámovým bedněním NOE SL 2000.

Pevnostní  třída  betonu  základových  konstrukcí  je  C30/37.  Vnitřní  konstrukce  jsou

vystaveny  agresivitě  prostředí  XC4,  vnější  konstrukce,  tzn.  základová  deska

monolitického přístřešku, XC4-XF3.



2. Materiály 

2.1. Výpočet kubatur 

2.1.1. Beton a výztuž

Beton základových patek, pasů a dojezdů výtahu je navržen v pevnostní  třídě C30/37

a bude  vystaven  agresivitě  prostředí  XC4.  Beton  základové  desky  monolitického

přístřešku je navržen v pevnostní třídě C30/37 a bude vystaven agresivitě prostředí XC4 a

XF3.

Podkladní  beton je  navržen o pevnosti  C12/15,  a tloušťka betonované vrstvy je  rovna

100 mm.. Vzhledem k malému objemu bude podkladní beton vyráběn na staveništi.

Výztuž  železobetonových  konstrukcí  je  provedena  z betonářské  oceli  B500B.  Patky

a pasy budou vyztužovány svařovanými armokoši. Dno a stěny dojezdů výtahů a deska

monolitického přístřešku budou vyztuženy svařovanými kari sítěmi.

Konstrukce Beton Spotřeba 

betonu (m³)

Výztuž Spotřeba 

výztuže (t)

Dojezdy výtahů C30/37 - XC4 7,23 Kari síť, B500B 0,940

Základová deska 

monolitického přístřešku

C30/37 - XC4 - 

XF3

11,97 Kari síť, B500B 1,915

Základové patky C30/37 - XC4 12,84 Armokoš B500B 1,280

Základové pasy C30/37 - XC4 7,45 Armokoš B500B 0,750

Podkladní beton C12/15 2,64

2.1.2. Bednění

Základy budou bedněny systémovým rámovým bedněním NOE SL 2000.

Rozměr prvku Počet kusů

Bednící panel 250 x 1500 4

Bednící panel 400 x 750 32

Bednící panel 400 x 1500 6

Bednící panel 450 x 750 22



Bednící panel 450 x 1500 8

Bednící panel 500 x 750 1

Bednící panel 500 x 1500 32

Bednící panel 550 x 750 16

Bednící panel 550 x 1500 20

Bednící panel 750 x 750 18

Bednící panel 750 x 1500 28

Vnější roh 70

Úhelník vnitřního rohu 23

Vyrovnávací kus 85 x 750 1

Vyrovnávací kus 30 x 750 1

Vyrovnávací kus 75 x 750 2

Vyrovnávací kus 125 x 750 10

Vyrovnávací kus 130 x 1500 1

Vyrovnávací kus 45 x 1500 1

Klínová deska 187

Klínový zámek 32

2.2. Doprava

2.2.1. Primární

Nákladním automobilem Iveco Eurocargo 75E18 bude na staveniště dopraveno bednění,

výztuž ve formě sítí a armokošů, cement a písek v pytlích.

Beton  bude  dodáván  z přibližně  1 km  vzdálené  betonárny  Českomoravský  beton  se

sídlem v Rožnově pod Radhoštěm autodomíchávačem Stetter C3 BASIC LINE.

2.2.2. Sekundární

2.2.2.1. Horizontální 

Bednění  bude  na místo  určení  dopravováno  ručně  uchopením  za Z-profily  případně

s využitím transportních háků.

Výztuž bude po staveništi přepravována ručně.

Cement,  písek  a z nich  následně  vyrobený  podkladní  beton  budou  převáženy

po staveništi ve stavebním kolečku.

Beton bude do bednění čerpán mobilním čerpadlem betonu KCP 33RX-170.

2.2.2.2. Vertikální

Bednění bude do výkopů dopravováno ručně uchopením za Z-profily případně s využitím

transportních háků.

Podkladní beton bude do výkopu vhazován lopatou.



Výztuž bude do bednění ukládána ručně.

Beton bude do bednění čerpán mobilním čerpadlem betonu KCP 33RX-170.

2.3. Skladování

Výztuž,  prvky  bednění  a pytle  s pískem  budou  skladovány  na zpevněné  odvodněné

skládce.

Pytle  cementu  budou  uschovány  v uzamykatelném  skladu.  Je  třeba  dbát  na  to,  aby

cement nenavlhl.

Beton bude dovážen na stavbu těsně před betonáží z betonárny Českomoravský beton

se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, která leží přibližně 1 km od stavby.

3. Převzetí pracoviště

3.1. Převzetí pracoviště

Předmětem předání je staveniště s provedenými zemními pracemi, hlavní polohová čára

a hlavní  výškové  body,  vytyčené  koordinační  osy  stavby,  vytyčené  sítě,  projektová

dokumentace  včetně  zprávy  inženýrskogeologického  průzkumu  a potřebné  vybavení

zařízení  staveniště  -  tzn.   oplocení,  staveništní  komunikace,  skladovací  plochy

pro materiál a zeminy, staveništní buňky a odběrná místa vody a elektrické energie.

Převzetí probíhá mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem a jeho průběh je zapsán

do stavebního deníku.

3.2. Podmínky převzetí

Na stavební  parcele  byla  vybudována  zhutněná  pilotovací  rovina  o  Edef2 = 50 MPa

a výškové  úrovni  364,65 m n. m.,  tj.  - 0,450 m  vůči  projektovému  počátku.  Dále  bylo

provedeno vytyčení  a zajištění  koordinačních  os  objektu  a výškové  úrovně stavebními

lavičkami.  Mezní vytyčovací odchylka dvou rovnoběžných přímek je  ± 50 mm. Výšková

odchylka  je  dána přesností  ± 25 mm.  Byly  vyhloubeny  výkopy  pro základy,  jejichž

rozměry,  tvar  a poloha  jsou  dány projektovou  dokumentací.  Hloubka  výkopů  je  oproti

projektu zmenšena o krycí vrstvu zeminy, která bude odstraněna až těsně před betonáží,

o mocnosti asi 50 mm. Odchylky rozměrů dna výkopů pro základy jsou podle již neplatné

normě  ČSN 73 3050  dány  mezními  hodnotymi  + 30 mm/- 50 mm.  Polohová  odchylka

je dána  mezní  hodnotou.  Podle  ČSN 73 0212  je  nejvyšší  hodnota  výškové  odchylky

± 10 mm.



4. Pracovní podmínky

4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky

Za ideální  teplotní  podmínky se považuje  teplota  mezi  10 - 25°C.  Za vyšších teplot  je

nutné s ohledem na pracovníky dodržovat pracovní přestávky a zabezpečit pitný režim.

Za nižších teplot budou pracovníci dovybaveni teplým oblečením a budou podávány teplé

nápoje.

Pohyb strojů po staveništi bude přerušen nebo omezen,  pokud bude půda zvodnělá, její

povrch  zledovatělý  nebo  pod sněhovou  pokrývkou.  Nerovnosti  terénu  musejí  být

odstraněny, prohlubně zasypány štěrkopískem. Náledí a sníh ze staveništních komunikací

je  nutno  před  zahájením  směny  odstranit,  případně  posypat  vhodným  inertním

materiálem, např. pískem.

Práce  budou  přerušeny  za vytrvalého  deště,  bouře,  sněžení, snížené  viditelnosti,  tj.

viditelnosti na vzdálenost menší než 30 m.

Práce ve výkopech nesmí  probíhat,  pokud je  ohrožena stabilita stěn například vlivem

rozmáčení zeminy.

Výztuž  může  být  ohýbána  za teplot  nižších  než - 5°C,  pouze  pokud  je  to  v souladu

s prováděcí  specifikací  a pouze  povoleným  způsobem  a za dodržení  doplňkových

opatření.

Během betonáže a zrání betonu je optimální,  pohybuje-li  se teplota mezi 5ºC a 25ºC.

Beton  musí  být  během  zrání  ošetřovaný  a  chráněný  před  rychlým  vysoušením

způsobeným  zejména  vysokými  teplotami  a  větrem,  před  vyplavováním  cementu

z povrchu betonu vlivem deště  a před promrznutím.  Beton musí  být  alespoň 12 hodin

rosen, se vzrůstajícím vlivem vysoušení se tato doba prodlužuje. Přesáhnou-li teploty 30

ºC, musí  být beton rosen minimálně po tři  dny.  Teplota vody by se měla blížit  teplotě

betonu.  Příliš  studená  voda  vyvolá  tepelné  smrštění  povrchu  betonu  a  vznik  trhlin.

Ochranu betonu před vysušováním je možné provést zakrytím fólií.  Při silném dešti  je

nutné  zakrýt  konstrukci  například  fólií  tak,  aby  dešťová  voda  neodplavovala  cement

z betonu.

Za vysokých teplot je možné až polovinu záměsové vody nahradit  ledovou tříští.  Teplo

uvnitř zrajícího betonu vytvářené při hydrataci by nemělo přesáhnout 70°C.

Betonáž v zimním období je možné provádět pouze za dodržení následujících opatření.

Je možné  předehřívat  kamenivo  a záměsovou  vodu  nebo  použít  legující  přísady

do betonu. Dobu přepravy je nutno zkrátit na minimum. Beton v době ukládání musí mít

teplotu nejméně 10°C. Teplota konstrukcí na styku s betonem nesmí být nižší než 0°C.

Betonáž je možné provádět ve vyhřívaných stanech, případně je možné prohřívat dílce



bednění.  Po vybetonování  konstrukce  bude  povrch  i bednění,  v případě  že není

prohříváno,  zakryt  tepelněizolačními  deskami.  Teplota  povrchu  betonu nesmí  klesnout

pod 0°C nejméně do té doby, kdy pevnost v tlaku povrchu betonu dosáhne 5 MPa.

4.2. Vybavenost staveniště

Staveniště  bude  vybaveno  těmito  objekty:  kanceláře  stavbyvedoucího  a  mistrů  a

technického  dozoru  investora,  vrátnice  při  vjezdu  a výjezdu,  šatna,  sanitární  buňka,

uzamykatelný  sklad  na pomůcky,  halogenové  mobilní  osvětlení,  zpevněná  odvodněná

skládka, kontejner na odpad. Skládka je odvodněna vyspádováním podkladní zeminy a

štěrkopískovým  zhutněným  násypem  tl. 100 mm.  Dodávka  vody  bude  zajištěna

připojením  na veřejný  vodovod.  Elektrická  energie  bude  zajištěna  přes  staveništní

rozvaděč  s proudovým  chráničem  připojeným  ke stávající  trafostanici  umístěnou

ve skladu údržby. Práce budou probíhat za denního světla.

4.3 Instruktáž pracovníků

Pracovníci  musí  být  před  započetím  práce  seznámeni  s projektovou  dokumentací

a technologickým  postupem.  Budou  proškoleni  o provozních  podmínkách  stavby,

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  a požární ochraně. O proškolení bude proveden

zápis do stavebního deníku, který zaměstnanci stvrdí svým podpisem.

Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky OOPP,

které  jsou  povinni  používat  a udržovat  v řádném  technickém  stavu.  Za vybavení

pracovníků OOPP a seznámení s jejich užíváním je odpovědný jejich přímý nadřízený.

5. Pracovní postup 

5.1. Začištění základové spáry

Před započetím základových prací bude základová spára začištěna na výškovou úroveň

předepsanou projektovou dokumentací,  tzn.  bude odstraněna vrstva zeminy o tloušťce

přibližně 50 mm, která doposud chránila základovou spáru. Pokud je zemina základové

spáry  zvodnělá,  neúnosná  nebo  její  kvalita  jinak  nevyhovuje  požadavkům  projektové

dokumentace,  bude  tato  zemina  odstraněna  a nahrazena  jiným vhodným materiálem,

například zhutněným štěrkopískem. Výsledná výšková úroveň základové spáry má mít

odchylku  nejvýše + 30 mm/- 50 mm.  Prohlubeň  pod třímetrovou  latí  nemá  být  větší

než 50 mm.

5.2. Vytyčení polohy bednění

Geodetickou  firmou  byly  vytyčeny  a stavebními  lavičkami  zajištěny  koordinační  osy



stavby. Vedoucí pracovní čety na lavičkách v příslušné vzdálenosti od koordinačních os

vyměří polohu bednění dle projektové dokumentace. Vzdálenosti budou zajištěny hřebíky.

Pomocí  napjatých  provázků  a olovnice  přenese  vedoucí  pracovní  čety  s pomocníky

polohu bednění na terén do úrovně základové spáry. Tyto body zajistí pomocí dřevěného

kolíku označeném značící barvou. Jejich poloha bude ověřena měřením theodolitem.

5.3. Vytvoření podkladní betonové vrstvy

Beton pro podkladní vrstvy bude vyráběn na staveništi ve spádové míchačce. Do místa

uložení bude dopraven stavebním kolečkem a lopatou. Tloušťka vybetonované vrstvy je

přibližně 100 mm, nesmí být menší než 50 mm.

5.4. Montáž bednění

K montáži  bednění  je  možné  přistoupit  po jednodenní  technologické  přestávce

od provedení podkladní betonové vrstvy.

Pro zabednění  desek  bude  použito  systémové  bednění  NOE SL 2000.  Vnitřní  povrch

bednění  bude opatřen separačním prostředkem  Sika Separol-33 Universal.  Separační

prostředek  je  nanesen  v tenké  souviské  vrstvě  v množství  1 kg/ 70 m²  na očištěné

systémové bednící  desky,  případně ve dvou vrstvách o celkovém množství  1 kg/ 30 m²

na dřevěné prvky. Ihned po nástřiku je možné bednění s montovat.

Bednění bude smontováno v místě své konečné polohy zapřeno v požadované poloze

trámkem nebo fošnou. Desky je možné orientovat jak naležato, tak nastojato, neboť je

po celém  svém  obvodu  opatřeno  děrovaným  ocelovým  rámem.  Díry  jsou  oválné

a umožňují vzájemný libovolný posun desek a rovněž vytvoření výškového odskoku.

Vzájemné  spojení  dvou  sousedních  desek  se  provádí  vsunutím  čepu  klínové  desky

do díry v rámu bednící desky a následným zafixováním klínové desky zatlačením nebo

zaklepnutím do vodorovné polohy. Délkové vyrovnání je možné provést vložením hranolu

o šířce 0 - 140 mm a tlouštcě 100 mm a jeho sepnutím se sousedními deskami klínovým

zámkem. Klínové desky a klínové zámky se používají v minimálním množství dvou kusů

na spoj panelů o výškách 750 mm a 900 mm nebo tří kusů pro výšku panelů 1500 mm.

Protilehlé desky budou spojovány za dolní hrany a to spínací ocelovou páskou opatřenou

otvory a základovou svorkou. Na čep základové pásky je osazena ocelová páska a na ní

ocelový obvodový rám bednící desky. Následně jsou prvky zafixovány přitlučením příložky

svorky. Propojeny jsou též horní hrany desek a to prostřednictvím spínací tyče Schwupp,

která  prochází  spínacími  drapáky  zachycenými  za rám  protilehlých  desek  a na obou

koncích je ve správné poloze zajištěna maticemi Sprint. Spínání se provádí buď v každém

spoji sousedních panelů nebo dvěma spojkami na každou desku.

Pro spojení dvou hran desek v rozích bude použit vnější roh nebo úhelník vnitřního rohu,



které se k deskám připojí klínovou deskou. 

Základové  patky  budou  bedněny  deskami  o výšce  1500 mm.  Pro  základové  pasy

a základovou  desku  monolitického  přístřešku  budou  použity  dílce  bednění  o výšce

750 mm.  Rohy  bednění  patek,  pasů,  desky  nebo  jejich  vzájemného  napojení  budou

provedeny  s použitím  systémových  prvků  úhelníku  vnitřního  rohu  a vnějšího  rohu.

Základová deska dojezdů výtahů bude bedněna naležato montovanými deskami o šířce

400 mm  a výšce  750 mm,  tedy  v této  poloze  výšce  400 mm.  V rozích  budou  desky

vyvázány vždy s přesahem jedné ze stýkajících se desek, přičemž deska dosedající svou

hranou na plochu přesahující desky bude proti posunu ve spoji zajištěna zapřením. Mezi

betonáží  dna dojezdů výtahů a bedněním stěn dojezdů musí  být  dodržena dvoudenní

technologická přestávka. Bednění stěn bude provedeno jako oboustranné. Panely vnitřní

stěny bednění budou uloženy na vybetonované desce dna a smontovány z desek o výšce

1500 mm. Rohy vnitřní stěny budou provedeny z úhelníků vnitřního rohu. Stávající vnější

stěna bude zvýšena přimontováním další řady desek o výšce 1500 mm. Rohy budou opěr

řešeny přesahem jedné desky přes druhou. Protilehlé desky budou v ležatých spárách

propojeny spojovacími tyčemi Schwupp a maticemi Sprint a spínacím drapákem v úrovni

horní hrany bednění.

5.4. Armování

Armokoše  ukládají  do konstrukce  železáři  do polohy  předepsané  projektovou

dokumentací. Výztužné prvky v dané poloze zajišťují rádlovacím drátem, krytí je zajištěno

distančními  vložkami,  které  zabezpečují  dostatečný  odstup  od stěn  bednění,

a distančními podložkami, zajišťujícími krytí spodní výztuže. 

Bednění stěn dojezdů výtahů probíhá současně s jejich bedněním.

5.5. Betonáž

Betonáž  je prováděna  pomocí  mobilního  čerpadla  betonu.  Čerpadlo  se  postaví

a zapatkuje na vybraném stanovišti, ze kterého dopravuje beton do místa určení. Rameno

čerpadla  je  usměrňováno  dvěma  betonáři.  Čerpadlo  je  plněno  přistaveným

autodomíchávačem.  Při betonáži  by  neměla  výška  volného  shozu  betonu  přesáhnout

1,5 m a beton se ukládá co nejblíže konečné poloze.

Beton  zhutňován,  a to  ponorným  nebo  příložným  vibrátorem.  Patky  a pasy  budou

zhutňovány  ponorným  vibrátorem.  Pro zajištění  kvalitního  zhutnění  nesmí  mocnost

hutněné vrstvy přesáhnout 1,3 násobek hloubky ponoru vibrátoru. Vibrování provádíme

rychlým vpichem vibrátoru do betonu a pozvolným vytažením. Vibrátor nesmí být ve styku



s výztuží. Zhutňování provádíme tak dlouho, dokud z betonu uniká ve větší míře vzduch,

ne  však  déle,  aby  nedošlo  k segregaci  betonu.  Příložné  vibrátory  budou  použity

pro zhutnění betonu stěn dojezdů výtahu. Jsou přikládány na vnější povrch bednění. 

5.6. Odbednění

Odbednění  proběhne  po  uplynutí  technologické  přestávky  a  až na základě  pokynu

od pověřeného pracovníka, nikoli  dříve. Patky, pasy a základovou desku monolitického

přístřešku je možné odbednit již po pěti dnech. Stěny dojezdů výtahů je možné odbednit

nejdříve po uplynutí sedmi dní.

Odbedňování  probíhá  dle  návodu  výrobce  postupným  uvolňováním  a odstraňováním

jednotlivých  dílců  bednění.  Ze stěn jsou  odebírány vždy nejdříve  horní  dílce  bednění,

spodní následují.

6. Personální obsazení

6.1. Začištění základové spáry

1 Vedoucí pracovní čety

3 Stavební dělníci - kopáči

6.2. Vytyčení bednění a montáž bednění

1 Vedoucí pracovní čety

1 Geodet (vystudovaný obor Geodézie a kartografie)

2 Pomocníci (proškoleni)

6.3. Betonáž podkladní vrstvy

1 Vedoucí pracovní čety

2 Stavební dělníci

6.4. Armování

1 Vedoucí pracovní čety

3 Železáři (proškoleni)

6.5. Betonáž pilot a monolitických patek

1 Vedoucí pracovní čety

1 Řidič autodomíchávače (průkaz strojníka, řidičský průkaz typu C)

1 Strojník čerpadla betonu (průkaz strojníka, řidičský průkaz typu C)



2 Betonáři

7. Stroje

7.1. Velká mechanizace

Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE

Čerpadlo betonu KCP 33RX-170

7.2. Malá mechanizace

Ponorné čerpadlo WILO TWI 4-0213 EM 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Enar M8 AF

Spádová míchačka Atika Patriot 250

7.3. Ruční nářadí: 

Rýč
Lopata
Sada nářadí
Stavební kolečko

7.4. Měřící pomůcky

Nivelační přístroj
Teodolit
Olovnice
Dlouhá vodováha
Pásmo
Provázek
Značkovač odolný proti vodě

7.4. OOPP

Ochranná přilba
Ochranné brýle pro armování a betonáž
Reflexní vesta
Pevná pracovní obuv
Pracovní oděv
Pracovní rukavice

8. Jakost a kontrola

8.1 Vstupní

Před započením prací bude kontrolován výsledek předchozích činností,  tzn. maximální

odchylky  v tvaru,  poloze,  výškovém  umístění  a  rovinnosti.  Dále  bude  zkontrolována

úplnost projektové dokumentace a kvalita dodaných materiálů. 



8.2 Mezioperační

Již  se  kontroluje  průběh základových  prací,  a  to  přesnost  vytyčení  základů,  přesnost

osazení  bednění,  tloušťka  podkladní  betonové  vrstvy,  průběh  vyztužování  a samotná

betonáž.

8.3 Výstupní

Výstupní  kontrola  je  zaměřena  na zhodnocení  odchylek  vybudovaných  konstrukcí,

kontroly  povrchové  pevnosti  betonu.  Bude  porovnána  projektová  dokumentace  se

záznamy skutečného průběhu výstavby zaznamenaném ve stavebním deníku a případné

změny budou zapracovány do projektové dokumentace.

9. BOZP

Na staveništi budou činnosti probíhat v souladu s legislativou:

Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho změny 362/2007

Sb. a 189/2008 Sb. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích

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

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

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Bližší požadavky BOZP jsou zpracovány v kapitole Bezpečnost.

10. Ekologie a vliv na životní prostředí

Vozidla budou před výjezdem ze stavby očištěna, případné znečištění vozovky bude co

nejdříve odstraněno.

Bude dbáno na ochranu podzemních a povrchových vod.

Všechny stroje a nástroje použité na stavbě budou v řádném technickém stavu, aby se

zamezilo úniku olejů a ropných látek.

Z důvodu okolní výstavby budou práce probíhat výhradně mezi 6:00 až 22:00.

Na staveništi bude umístěn kontejner pro směsný odpad.



S odpady se bude nakládat dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky Ministerstva

životního prostředí 381/2001 Sb., která stanovuje Katalog odpadů.
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1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro technologickou etapu zakládání novostavby vývojového centra a výrobní haly LISS, jsou

rozhodujícími médii zemina, štěrkopísek, beton a výztuž.

Zemina  je  produktem hrubých  terénních,  úprav,  vrtání  pilot  a hloubení  výkopů  pro  základy.



Celkový objem vytěžené zeminy v nakypřeném stavu je  556,65 m³.  Z tohoto množství  bude

54,68 m³  uloženo  na staveništní  deponii  pro pozdější  zásypy,  501,97 m³  bude  odvezeno

na skládku v Životicích u Nového Jičína vzdálenou 25 km. Odvoz zeminy bude zajištěn třemi

třístrannými sklápěč Tatra T815 o objemu korby 9 m³.

Štěrkopísek  bude  využit  pro vytvoření  zpevněných  staveništních  ploch  a pilotovací  roviny.

Na vytvoření  pilotovací  roviny  bude  potřeba   77,6 m³  štěrkopísku,  který  bude  dovezen

třístranným  sklápěčem  Tatra  T81  o objemu  korby  9 m³ ze Štěrkopískovny  Hustopeče

nad Bečvou vzdálenou 24 km od staveniště.

Betonová  směs  bude  přivezena  autodomíchávačem  C3  BASIC  LINE o jemnovitém objemu

10 m³ z betonárny Českomoravský beton v Rožnově pod Radhoštěm, vzdálenou přibližně 1 km

od staveniště. Pro betonáž pilot bude dovezen beton C30/37 - XA3, konzistence S4 v množství

297,56 m³. Hlavy pilot jsou zhotoveny z betonu C30/37 - XC2 o objemu 92,32 m³. Základové

patky,  pasy,  dojezdy výtahů budou provedeny z betonu C30/37 -  XC4 v množství  27,52 m³.

Základová deska monolitického přístřešku bude provedena z betonu třídy C30/37 - XC4 - XF3.

Výztuž  pilot,  patek a pasů bude dodávána ve svařovaných armokoších,  výztuž základových

desek  a stěn  bude  dodána  ve formě  svařených  sítí.  Armokoše  a sítě  budou  přivezeny

na valníkovém  návěsu  Schwarzmuelleteženém  tahačem  Iveco  Takker AD  260T45  6x4

z armovny  Armostav  Místek  s provozovnou  v Ostravě - Hrabové  ve vzálenosti  51 km

od staveniště. Pro vyztužení pilot bude zapotřebí armokošů o celkové hmotnosti 27,427 t, hlavy

pilot budou vyztuženy armokoši o hmotnosti 9,23 t, patky a pasy armokoši o hmotnosti 2,03 t.

Svařovanou  kari  sítí  o hmotnosti  1,915 t  bude  vyztužena  základová  deska  monolitického

přístřešku a 0,940 t kari sítě bude použito na vyztužení dna a stěn dojezdů výtahů.

2. Odvodnění staveniště

Staveniště  bude  odvodněno  vyspádováním  ve sklonu  1 %  k hranici  pozemku.  Odvodnění

komunikací  a zpevněných  ploch  je  navíc  zajištěno  zhutněným  štěrkopískovým  násypem

o tloušťce 150 mm na geotextilii.

3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu

Ve stávajícím  oplocení  pozemku budou  vybudovány dvě  brány,  jedna  pro  vjezd,  druhá  pro

výjezd. Obě budou situovány do ulice Sklářská. Tyto brány zůstanou zachovány i po dokončení

výstavby a budou nadále využívány za provozu stavby.

Pro zajištění  bezpečnosti  při vjezdu  a výjezdu  strojů  a dopravních  prostředků  na místní

komunikaci  a při zvýšeném  pohybu  osob  na místní  komunikaci,  budou  v obou směrech

na místní komunikaci umístěny dočasné značky upravující dopravní podmínky.

Dodávka elektrické energie je zajištěna napojením hlavního staveništního rozvaděče na zdroj



transformovaného nízkého napětí umístěném nastálo ve skladu údržby. Staveništní buňky jsou

opatřeny vlastní rozvodnou skříní.

Přívod  vody  je  zajištěn  napojením  na nově  zbudovanou  vodoměrnou  šachtu  na stávajícím

vodovodním  potrubí  procházejícím  pozemkem.  Šachta  bude  později  využita  pro napojení

novostavby k vodovodnímu řadu.

Splašky  ze staveništního  kontejneru  hygienického  zázemí  budou  odvedeny  staveništní

přípojkou splaškové kanalizace, která bude napojena na kanalizační řad v revizní šachtě v ulici

Sklářská.  Po skončení  stavebních  prací  bude  do této  šachty  napojena  nově  zbudovaná

kanalizační přípojka.

4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní výstavbu nebo pozemky. 

5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin

Před nadměrným hlukem bude  okolí  chráněno  především použitím  strojů  a náčiní,  jež  jsou

v řádném  technickém  stavu.  Řádný  technický  stav  strojů  je  rovněž  důležitým  faktorem

pro zajištění  ochrany vod a půdy před únikem škodlivých kapalin a ovzduší  před nadměrným

únikem  plynných  zplodin.  V případě  sucha  a s ním  související  nadměrnou  prašností  bude

staveniště lehce skrápěno vodou. Vozy vyjíždějící ze staveniště na místní komunikací budou

řádně  očištěny,  případné  nečistoty  budou  z komunikace  odstraněny.  Pro údržbu  sjízdnosti

staveništních  komunikací  v zimním  období  bude  použit  pouze  vhodný  inertní  posyp,  např.

štěrkopísek.

Před zahájením prací  bude z prostoru pod projektovanou stavbou odstraněn sdělovací  kabel

(zrušen) a splašková kanalizace (přeložena).  Dále budou z tohoto prostoru nebo jeho těsné

blízkosti  odstraněny  stromy.  Stromy,  jež  mají  zůstat  zachovány  budou  ohrazeny  plotem

vysokým nejméně 2 m a ohraničujícím kořenovou plochu, tj. prostor vymezený okapovou linií

koruny  zvětšený  o 2 m.  Stromy  jež  není  možné  chránit  oplocením,  například  z důvodu

požadavku plynulosti prací a dopravy na staveništi, budou opatřeny vypolštářovaným bedněním

z fošen  o výšce  nejméně  2 m.  Zvláštní  pozornost  musí  být  dbána  při  provádění  bednění

u kořenových náběhů, které nesmějí být porušeny. Přetnuté kořeny o průměru větším než 2 cm

musí být do rovna seříznuty a ošetřeny vhodným prostředkem.



6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Novostavba a zařízení staveniště je umístěno parcele č. 2830/8, jejímž vlastníkem je investor.

Během výstavby přípojek budou dočasné zábory provedeny v ulici Dopravní, parcela 1040/5,

v ulici Sklářská, parcela 1040/5 a ulici U trati, parcela 3779/2.

7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace

Hlavním odpadem řešené etapy zakládání je vytěžená zemina, z níž bude 501,97 m³ odvezeno

na skládku v Životicích  u Nového Jičína.  Dále  vzniká  směsný  komunální  odpad,  který  bude

odvážen na tutéž skládku. 

8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin

Celkový objem vytěžené zeminy v nakypřeném stavu je  556,65 m³.  Z tohoto množství  bude

54,68 m³  uloženo  na staveništní  deponii  pro pozdější  zásypy,  501,97 m³  bude  odvezeno

na skládku v Životicích u Nového Jičína vzdálenou 25 km.

Na vytvoření  pilotovací  roviny  bude  potřeba   77,6 m³  štěrkopísku,  který  bude  dovážen

ze štěrkopískovny v hustopečích.

9. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Řádný technický  stav  strojů  je  rovněž  důležitým faktorem pro zajištění  ochrany vod a půdy

před únikem škodlivých kapalin a ovzduší před nadměrným únikem plynných zplodin. 

Stávající zeleň bude ohrazena plotem vysokým nejméně 2 m a ohraničujícím kořenovou plochu,

tj.  prostor  vymezený  okapovou linií  koruny zvětšený o 2 m.  Stromy jež  není  možné chránit

oplocením,  například  z důvodu  požadavku  plynulosti  prací  a dopravy  na staveništi,  budou

opatřeny vypolštářovaným bedněním z fošen o výšce nejméně 2 m. 

S odpady  bude  nakládáno  dle  zákona  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  vyhlášky  Ministerstva

životního prostředí 381/2001 Sb., která stanovuje Katalog odpadů.

10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci podle jiných právních předpisů

Veškeré práce na stavbě budou probíhat v souladu s legislativou České republiky, a to zejména:



Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho změny 362/2007 Sb.

a 189/2008 Sb. 

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

zdraví při práci na staveništích

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

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

Nařízení  vlády  č. 101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a  pracovní

prostředí

Nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vzhledem  součinnosti  více  subdodavatelů  je  zadavatel  dle  zákona  309/2006  Sb.  povinen

pověřit jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Podrobněji  jsou  bezpečnostní  požadavky  pro technologickou  etapu  zakládání  zpracovány

v samostatné kapitole Bezpečnost.

11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stávající objekt LISS, ležící na severozápadní části stavební parcely, nebude výstavbou dotčen.

Bude zachován stávající vjezd do areálu a parkovací plochy.

12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Na místní  komunikaci  v blízkosti  vjezdu  a výjezdu  ze  staveniště,  tj.  v ulici  Sklářská,  budou

umístěny  v obou  směrech  značky  upozorňující  na probíhající  výstavbu,  značky snižující

povolenou  rychlost  na 30 km/h  a zákaz  zastavení.  Vozy  vyjíždějící  ze  stavby  jsou  povinny

zastavit  na značce STOP,  umístěnou  při výjezdu ze staveniště  a dát  přednost  v jízdě.  Vjezd

na staveniště  bude  označen  zákazovou  značkou  Zákaz  vjezdu  všech  motorových  vozidel

s dodatkovou tabulkou Mimo vozidel stavby.

13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí apod.)

Na severozápadní části stavební parcely je umístěn stávající objekt LISS, který bude včetně

stávajícího  vjezdu  do areálu  a parkovacích  ploch  dočasně  oddělen  staveništním  mobilním

oplocením od prostoru staveniště, aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců LISS a bylo jim

zabráněno  neoprávněně  vniknout  na staveniště.  Provoz  stávajícího  objektu  LISS  nebude

probíhajícími stavebními pracemi omezen, ani nebude omezovat proces výstavby.

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou určeny.



14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termín zahájení: 28.8.2013

Termín ukončení: 30.6.2014

Technická zpráva zařízení staveniště

1. Údaje o staveništi

Staveniště  zaujímá  východní  část  parcely  č. 2830/8  v průmyslovém  areálu  bývalé  Tesly

v Rožnově pod Radhoštěm. V severozápadní části pozemku je umístěn stávající objekt LISS,

který  bude  včetně  stávajícího  vjezdu  a parkovacích  ploch  od staveniště  oddělen  dočasným

oplocením. Terén je rovinný, položený v nadmořské výšce asi 365 m n.m.



2. Řešení zařízení staveniště

Ve stávajícím oplocení jsou vybudovány dvě nové brány do ulice Sklářská,  každá z bran je

strážena  vrátnicí  a je  napojena  na  staveništní  komunikaci  obklopující  budoucí  novostavbu

z východu,  jihu a západu.  Jižně od staveništní  komunikace jsou situovány staveništní buňky.

Západně a jihozápadně od novostavby jsou umístěny zpevněné staveništní skládky.

Zpevněné  skladovací  plochy  a komunikace  jsou  provedeny  z hutněného  štěrku  o mocnosti

150 mm  na geotextilii.  V blízkosti  vjezdu  a výjezdu  ze  staveniště  je  komunikace  provedena

ze silničních  betonových  panelů.  V blízkosti  výjezdu  je navíc  umístěna  mobilní  myčka

nákladních automobilů.

Elektrická  energie  je  přivedena  přes hlavní  staveništní  rozvaděč  napojený  na  trafostanici

ve skladu údržby. Staveništní buňky jsou opatřeny vlastním staveništním rozvaděčem. Přímo

na hlavní staveništní rozvaděč je napojeno vedení pro halogenové reflektory.

Přívod  vody  je  zajištěn  napojením  na nově  zbudovanou  vodoměrnou  šachtu  na stávajícím

vodovodním potrubí procházejícím pozemkem.

Splašky  ze staveništního  kontejneru  hygienického  zázemí  budou  odvedeny  staveništní

přípojkou splaškové kanalizace, která bude napojena na kanalizační řad v revizní šachtě v ulici

Sklářská. 

3. Objekty zařízení staveniště

3.1. Vrátnice

Na staveništi  jsou  umístěny  dvě  vrátnice,  jedna  při  vjezdu,  druhá  při  výjezdu,  pro zajištění

evidence osob pohybujících se po staveništi.

Vnitřní vybavení:

1 x elektrické topidlo

Technická data:

šířka: 1 980 mm

délka: 1 980 mm

výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm

elektrická  přípojka: 380 V/32 A



3.2. Kancelář, šatna - BK1

Pro  zařízení  staveniště  jsou  navrženy  celkem  čtyři  buňky  BK1.  Dvě  budou  sloužit  jako

kanceláře, dvě jako šatny pracovníků.

Vnitřní vybavení:

1 x elektrické topidlo

3 x el. zásuvka

okna s plastovou žaluzií

nábytek (stoly, židle, skříně, věšák)

 

Technická data:

šířka: 2 438 mm

délka: 6 058 mm

výška: 2 800 mm

el. přípojka: 380 V/32 A

3.3.    Koupelna, WC - SK1

Je navržen jeden sanitární kontejner. 

Vnitřní vybavení:

2 x elektrické topidlo

2 x sprchová kabina

3 x umývadlo

2 x pisoár

2 x toaleta

1 x boiler 200 litrů

 

Technická data:

šířka: 2 438 mm

délka: 6 058 mm



výška: 2 800 mm

el. přípojka: 380 V/32 A

přívod vody: 3/4"

odpad: potrubí DN 100

3.4. Skladový kontejner LK1

Jsou navrženy dva uzamykatelné sklady

Technická data:

šířka: 2 438 mm

délka: 6 058 mm

výška: 2 591 mm

3.5. Průhledné mobilní oplocení výšky 2 metry Anti-Climb

Technická data:

průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně

rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm

povrchová úprava: žárový zinek

3.6. Mycí rampa JW2

Mycí rampa s integrovanou nádrží a cirkulací vody. 

Technické parametry myčky:



Vnější rozměr (m): 5,2 d x 2,4 š x 0,95 h - část, která se zapouští do země 6,2 d x 2,4 š x 2,8

Celková hmotnost: cca 7500 Kg

Přípustné zatížení: 15 t na nápravu 

Max. šířka nápravy: 2,75 m 

Max. šířka podvozku: 3,00 m

Min./max. rozvor náprav: 1.100 / 1575 mm

Objem vody v nádrži: cca 6,0 m3

Připojení vody: 1,5"-2" hadicí

Mycí systém: čerpadlo Grindex 

Výkon: 2x6,5 kW 

Množství vody: 2.500 l/min při 1,8 bar

Počet trysek: cca 104 ks

Příkon:  400V AC/50 Hz (5Cx16mm2), 11 kW, předřazené jištění 50A pasivní
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1. Velká mechanizace

1.1. Vrtná souprava Soilmec R-312/200

Délka v přepravní poloze: 12,09 m

Hmotnost soupravy: 35,0 t

Přepravní hmotnost: 34,0 t

Kroutící moment: 130 kNm

Rychlost otáček: 42 ot./min

Maximální průměr vrtu:

nepažený 1500 mm

Pomocné lano:

Nominální tažná síla: 56 kN

Průměr lana: 14 mm

Rychlost navíjení: 0 - 80 m/min

Kellyho tyč 4x6

Hloubkový dosah: 19,0 m

Hmotnost: 5,0 t



1.2. Rypadlo-nakladač Caterpillar 432F

Univerzální nakládací lopata:

Objem lopaty:1 m³

Šířka lopaty: 2 406 mm

Vylamovací síla při zdvihu: 54,8 kN

Vylamovací síla při naklápění: 54,9 kN

Nosnost při max. výšce zdvihu: 3 817 kg

Výška vyklápění při max. úhlu: 2 796 mm 

Dosah vyklápění při max. úhlu: 805 mm 

Maximální výška závěsného čepu: 3 497 mm

Standardní hloubková pracovní lopata:

Hloubkový dosah, maximální podle SAE: 4 278 mm 

Hloubkový dosah, maximální podle výrobce: 4 775 mm 

Hloubkový dosah při plochém dnu: 2 440 mm 

Maximální provozní výška: 5 691 mm 

Nakládací výška: 4 016 mm 

Dosah nakládky: 1 669 mm 

Rypná síla lopaty: 63,5 kN

Rypná síla násady: 41,9 kN 



Označení kót v obrázku - rozměry:

1 Celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích: 5 744 mm

2 Celková přepravní výška, standardní násada: 3 779 mm 

3 Výška k horní části kabiny: 2 897 mm 

4 Výška k horní části výfukového komínku: 2 744 mm 

5 Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky: 2 705 mm 

6 Rozvor kol 2WD/AWD: 2 200 mm

Univerzální nakládací zařízení:

7 Úhel vyklápění při plném zdvihu: 46°

8 Max. zaklopení lopaty v úrovni terénu: 38° 

9 Hloubkový dosah: 61 mm

10 Od masky chladiče po řeznou hranu lopaty v poloze převážení: 1 471 mm

11 Maximální provozní výška: 4 394 mm

Standardní násada hloubkové lopaty:

12 Hloubkový dosah při plochém dnu: 610 mm

13 Stabilizační opěry (celková šířka): 2 352 mm 



1.3. Dozer Caterpillar  D8T

Označení kót v obrázku - rozměry:

1 Rozchod pásů 2 083 mm 

2 Šířka dozeru přes radiální čepy 3 057 mm 

3 Výška stroje od hrany záběrových břitů EROPS 3 500 mm 

4 Délka pásu ve styku se zemí 3 206 mm 

5 Délka základního dozeru 4 554 mm

   Délka radlice SU 1 844 mm

   Rozrývač jednonožový se špičkou v úrovni terénu 1 519 mm

6 Výška záběrových břitů 78 mm

7 Světlá výška 613 mm

Technická data:

Výkon motoru: 231 kW

Měrný tlak: 1 bar

Provozní hmotnost: 39 795 kg

Přepravní hmotnost: 30 490 kg

Rychlost vpřed: 3,4 - 10,6 km/h

Rychlost vzad: 4,5 - 14,5 km/h

Tažná síla vpřed: 186,9 - 618,5 N

Radlice 8SU:

Objem: 8,7 m³

Šířka přes krajní břity: 3 940 mm

Výška: 1 690 mm

Hloubkový dosah: 575 mm

Maximální naklopení: 883 mm

Hmotnost bez hydraulických ovladačů: 4 789 kg



1.4. Vibrační zemní válec Cat CS64B

Výkon motoru: 98 kW

Pracovní šířka: 2134 mm

Amplituda: 1,9 /0,95 mm

Frekvence: 30,5 Hz

Provozní hmotnost: 12 055 kg

Hmotnost válce: 7120 kg

Označení kót v obrázku - rozměry:

1 Celková délka: 5,85 m

2 Celková šířka: 2,33 m

3 Šířka válce: 2134 mm

4 Tl. pláště válce: 25 mm

5 Průměr válce: 1534 mm

6 Celková výška: 3,11 m

7 Rozvoz: 2,9 m

8 Světlá výška: 442 mm

9 Světlá výška pod rámem: 491 mm



1.5. Tahač Takker AT 720T50T, 6x4



1.6. Nízkoložný návěs se zalomeným rámem - zesílený Schwarzmueller

Celková hmotnost soupravy (povolená): 48 t

Celková hmotnost (technická): 48 t

Zatížení náprav (technické): 30 t

Zatížení točnice návěsu (technické): 18 t

Vlastní hmotnost: 9,1 t

Celková šířka: 2550 mm resp. s rozšířením cca 3000 mm

Šířka plošiny: 2480 mm mezi bočnicemi na zvýšené plošině

Připojovací výška v nezatíženém stavu: 1250 mm



1.7. 6x6 Třístranný sklápěč Tatra T815-231S25/340

Výkon motoru: 325 kW

Rozvor: 3 440 + 1 320 mm

Max. tech. přípustná hmotnost: 28 500 kg

Stoupavost při 28 500 kg: 30,0 %

Užitečné zatížení: 16 300 kg

Max. rychlost: 85 km/hod 

Objem korby: 9 m³.



1.8. Tahač Takker AD 260T45 – 6x4



1.9. Valníkový návěs Schwarzmueller

Vnitřní délka ložné plochy: 13.500

Vnitřní šířka ložné plochy : 2530 mm 

Nakládací výška: 230 mm nad připojovací výškou

Zesílená ocelová svařovaná konstrukce pro bodové zatížení: max 25 t

Připojovací výška v nezatíženém stavu (u vzduchově odpruženého tahače): 1130 mm - 1220

mm



1.10. Iveco Eurocargo 75E18

Výkon motoru: 130 kW 

Pohon: 4x2

Rozvor: 4,815 m

Délka zadního převisu: 2,505 m

Celková délka: 8,692 m

Celková hmotnost soupravy: 10,99 t

Ložná plocha: 6,6 x 2,45 m

Úložná výška: 2,5 m



1.11. Autojeřáb AD 30 MAN

Délka: 10,7 m

Šířka: 2,5 m

Výška: 3,93 m

Šírka s vysunutými opěrami: 5,16 m

Celková hmotnost skutečná/povolená: 16 200/18 000 kg

Nosnost: 30 000

Délka základního výložníku - zasunutý: 9,5 m

- vysunutý: 26,0 m

Pojezd s břemenem: nelze

Ovládání: pákové ovládání rozvaděčů 

Typ podvozku: MAN 33.363 FDC 6 x 4 / rozvor 4 500 mm

Výkon motoru: 265 kW

Maximální dopravní rychlost: 80 km/h



Posouzení nejtěžšího břemene

Armokoš piloty o průměru 900 mm a délce 9,7 m - hmotnost: 5,6 t

Největší vzdálenost při ukládání armokoše na skládku: 9 m

Únosnost zvoleného jeřábu vyhovuje požadavkům, jeřáb je vhodný.



1.12. Čerpadlo betonu KCP 33RX-170

Specifikace výložníku:

Svislý dosah výložníku: 33 m

Vodorovný dosah výložníku: 29,5 m

Rotace výložníku: 370°

Tlak/dodávka: 20 bar/120 l/min

Vnitřní průměr potrubí: 125 mm

Délka koncové hadice 4 m

Přední opěry – rozpětí X – 6,18 m

Zadní opěry – rozpětí T – 7,15 m

Maximální váha nástavby 17 000 kg

Specifikace čerpadla:

Max. dodávka směsi: 170 m3/h

Regulace dodávky: 20–170 m3/h

Kapacita násypky: 0,6 m3



Pracovní diagram:



1.13. Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE

Jmenovitý objem: 10 m³

Geometr. objem: 17040 l

Stupeň plnění: 58,7 %

Sklon bubnu: 11,2 °

Otáčky bubnu: 0 - 12/ 14 U/min

Průměr bubnu (A): 2300 mm

Výška násypky(B): 2532 mm

Průjezdná výška (C): 2592 mm

Výsypná výška (D): 1147 mm

1.14. 

Fekální vůz na podvozku TATRA 815



Délka: 8,52 m

Šířka: 2,5 m

Výška: 3,3 m

Celková hmotnost včetně náplně: 22 400 kg

Objem nádrže: 10 m3

Délka připojovacích savic ve vozidle: 30 m  

Max. hloubka sání: 8 m

2. Malá mechanizace

2.1. Vibrační pěch Masalta MR 68 H Honda Gx 100

Hmotnost: 68 kg

Pracovní šíře: 33x 28 cm

Odstředivá síla: 13 kN

Výška zdvihu: 40 - 85 mm

Typ motoru: Honda Gx 100

Druh motoru: OHC 4dobý / benzinový

Výkon max motoru: 2,2 kW



2.2. Bourací kladivo GSH 16-28 Professional

Jmenovitý příkon: 1.750 W

Rázová energie, max.: 41 J

Počet příklepů při jmenovitých otáčkách: 1.300 min-1

Hmotnost: 17,9 kg

Délka: 760 mm

Šířka: 255 mm

2.3. Spádová míchačka Atika Patriot 250

Hlučnost: 84 dB

Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz

Hmotnost: 150 kg

Rozměr: 170x92x155 cm

Výkon: 1100 kW

Objem bubnu: 250 l

2.4. Ponorné čerpadlo WILO TWI 4-0213 EM 

Motor: FRANKLIN ELECTRIC

Výtlak čerpadla: Rp 1 1/4"

Průtok: 2,6m³/h

Výtlak: 75 m 



2.5. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Enar M8 AF

Výrobce: Enar

Napětí: 42 V

Hmotnost: 26 kg

Otáčky: 12 000 ot./min

Průměr: 80 mm

Délka hrídele: 5 m
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Vstupní kontrola

1. Kontrola projektové dokumentace

Kontroluje  se  rozsah a úplnost  projektové dokumentace.  Projektová dokumentace musí  být

odsouhlasená investorem a autorizovaným projektantem.



Kontrolu provádí stavbyvedoucí za případné účasti projektanta a technického dozoru investora.

Výsledek kontroly zapíše do stavebního deníku.

2. Kontrola připravenosti staveniště

Přípojky  probíhající  pod stavbou  byly  zrušeny  (sdělovací  kabel)  nebo  přeloženy  (splašková

kanalizace), byly vykáceny a odvezeny stromy, jež není možné zachovat a ostatní stromy jsou

chráněny. Dle normy ČSN 83 9061 bude zeleň chráněna oplocením o výšce nejméně 2 m, které

je umístěno ve vzdálenosti  2 m od okapové linie stromů. Stromy v těsné blízkosti  budované

pilotovací roviny, kde není možné použít oplocení, budou chráněny vypolštářovaným bedněním

z fošen  o výšce  nejméně  2 m.  Dále  budou  zajištěny  přívody  energií,  organizační,  sociální

a hygienické  zázemí  pracovníků,  budou  vymezeny  plochy  deponií  a skládek,  bude  zřízeno

oplocení staveniště o výšce nejméně 1,8 m a staveništní komunikace. Je nezbytné zkontrolovat

existenci a neporušenost bodů určujících hlavní polohovou čáru a bodů výškové sítě.

Kontrolu  provádí  jednou,  před  zahájením  prací  stavbyvedoucí  za přítomnosti  technického

dozoru investora. Výsledek kontroly je zapsán ve stavebním deníku.

3. Kontrola vytyčení pilotovací roviny

Vytyčení  pilotovací  roviny  je  dle  normy  ČSN 73 0420-2  provedeno  s přesností  ± 100 mm

a maximální výškovou odchylkou ± 25 mm.

Kontrolu  provádí  geodet  za přítomnosti  stavbyvedoucího,  případně  technického  dozoru

investora. Výsledek bude zapsán do stavebního deníku.

4. Kontrola strojů

Před  započetím prací  se  zkontroluje  vhodnost  stroje  pro  danou  práci  (např.  výkon  motoru,

objem  nakládací  a hloubkové  lopaty  nebo  radlice)  podle  technických  listů  výrobce.  Denně

před započetím  práce  se  kontroluje  funkčnost,  použitelnost  a  údržba  stroje  a  pracovních

nástrojů. Kontroluje se, zda není stroj nebo pracovní nástroj viditelně poškozen, únik kapalin

apod.

Kontrolu provádí strojník a vedoucí pracovní čety, případně stavbyvedoucí. Výsledek kontroly je

zapsán do stavebního deníku.

Mezioperační

5. Kontrola hrubé terénní úprav

Kontroluje se dosažená výšková úroveň a půdorysný rozměr po shrnutí svrchní vrstvy terénu.

V ČSN 73 0212 je maximální  hodnota výškové odchylky dána hodnotou ±10 mm a polohové

odchylky ±50 mm.



Kontrolu  provádí  geodet  za přítomnosti  stavbyvedoucího  a její  výsledek  je  zapsán

do stavebního deníku.

6. Kontrola provedení pilotovací roviny

Kontroluje  se  především  výška  a  rovinnost  pilotovací  roviny  a míru  zhutnění.  Podle

ČSN 73 0212 je maximální hodnota výškové odchylky ± 10 mm a polohové odchylky ±50 mm.

Maximální odchylka rovinnosti měřená na 3 m lati je dána hodnotami + 30mm, - 50mm nebo

- 0,75 dmax,  přičemž  rozhodující  je  vyšší  hodnota.  Zhutnění  musí  odpovídat  projektové

dokumentaci  a normě ČSN 72 1006 a provádí  se kompaktometrem, kterým je vibrační  válec

opatřen, tzv. dynamickou kontrolou zhutňování. 

Kontrolu  provede  stavbyvedoucí,  za přítomnosti  technického  dozoru  investora  a výsledek

zapíše do stavebního deníku.

7. Kontrola vytyčení objektu

Kontroluje se přesnost vytyčení hlavních polohových a výškových os objektu.  Mezní odchylka

vzdálenosti dvou rovnoběžných přímek vytyčovací osnovy je dle normy ČSN 73 0420-2 dána

hodnotou ± 50 mm. Výšková úroveň výkopů je dána s přesností ± 25 mm.

Kontrolu  provádí  geodet  za  přítomnosti  stavbyvedoucího,  případně  stavebního  dozoru

investora. Výsledek kontroly je zapsán do stavebního deníku.

8. Kontrola vytyčení rýh

Kontroluje se tvar vytyčených základů podle projektové dokumentace a maximální odchylky dle

ČSN 73 0420-2.  Maximální  odchylka  pro  výškové  vytyčení  výkopu  základů  je  ± 25 mm,

polohová odchylka ± 10 mm.

Kontrolu  jednorázově  provede  stavbyvedoucí,  případně  vedoucí  pracovní  čety  a výsledek

kontroly zapíše do stavebního deníku.

9. Kontrola hloubení rýh

Kontroluje se technologie hloubení a začištění, pořadí, poloha, hloubka a rozměry, které jsou

dány projektovou dokumentací a technologickým předpisem. Přesnost rozměrů výkopů je dána

mezními  odchylkami podle již  neplatné normě ČSN 73 3050 a jsou rovny + 30 mm/- 50 mm.

Podle ČSN 73 0212 je nejvyšší hodnota výškové odchylky ± 10 mm.

Kontrolu provádí průběžně vedoucí pracovní čety, výsledek je zapsán do stavebního deníku.

10. Inženýrsko-geologický průzkum

Kontroluje se shoda základové půdy s předpoklady. Směrodatná je kvalita půdy v základové

spáře.

V případě nižší únosnosti  půdy, je nutno navrhnout opatření (např.  hlubší založení,  rozšíření



základu, nahrazení nevhodné zeminy apod.).

Kontrolu provádí geolog, stavbyvedoucí a případně statik. Výsledek bude zpracován v protokolu

a bude proveden zápis do stavebního deníku.

Výstupní kontrola

11. Kontrola pilotovací roviny

Kontroluje  se  především  výška  a  rovinnost  pilotovací  roviny  a míru  zhutnění.  Podle

ČSN 73 0212 je maximální hodnota výškové odchylky ± 10 mm a polohové odchylky ±50 mm.

Maximální odchylka rovinnosti měřená na 3 m lati je dána hodnotami + 30mm, - 50mm nebo

- 0,75 dmax,  přičemž  rozhodující  je  vyšší  hodnota.  Zhutnění  musí  odpovídat  projektové

dokumentaci  a normě ČSN 72 1006 a provádí  se kompaktometrem, kterým je vibrační  válec

opatřen, tzv. dynamickou kontrolou zhutňování. 

Kontrolu  provede  jedenkrát  stavbyvedoucí  a technický  dozor  investora  a výsledek  zapíše

do stavebního deníku.

12. Kontrola rozměrů výkopů

Přesnost rozměrů výkopů je dána mezními odchylkami podle již neplatné normě ČSN 73 3050

a jsou  rovny  + 30 mm/- 50 mm.  Podle  ČSN 73 0212  je  nejvyšší  hodnota  výškové  odchylky

± 10 mm.

Kontrolu  provede  jedenkrát  stavbyvedoucí  za přítomnosti  technického  dozoru  investora.

Výsledek je zapsán do stavebního deníku.

13. Kontrola základové spáry

Kontroluje se, zda se základová spára v předepsané hloubce a zda kvalita zeminy v její úrovni

odpovídá předpokladům. Základová spára musí být rovinná a chráněná před znečištěním nebo

rozmáčením. Jako ochrana základové spáry se obvykle nechává na jejím dně přibližně 50 mm

zeminy, případně se zakrývá fólií či deskami. Podle ČSN 73 0212 je nejvyšší hodnota výškové

odchylky začištěné základové spáry ± 10 mm.

Kontrolu  provádí  stavbyvedoucí  za  přítomnosti  technického  dozoru  investora.  Výsledek  je

zapsán do stavebního deníku.

14. Kontrola skutečného provedení

Porovná se skutečný průběh zemních prací, zejména výsledky z kontroly geologického profilu,

provedení pilotovací roviny a výkopů. Případné změny se zapracují do projektu.

Zhodnocení prací provádí stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora. Bude

proveden zápis do stavebního deníku.
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Vstupní kontrola

1. Kontrola projektové dokumentace

Kontroluje  se  rozsah a úplnost  projektové dokumentace.  Projektová dokumentace musí  být

odsouhlasená  investorem  a  autorizovaným  projektantem.  Kontrolu  jednorázově  provede



stavbyvedoucí  za případné  účasti  projektanta  a  technického  dozoru  investora.  Výsledek

kontroly zapíše do stavebního deníku.

2. Kontrola zemních prací

Kontroluje se dokončenost a kvalita předcházejících zemních prací - tj. úprava pilotovací roviny.

Kontroluje se především výška a rovinnost pilotovací roviny.  Podle ČSN 73 0212 je maximální

hodnota  výškové  odchylky  ± 10 mm  a  polohové  odchylky  ± 50 mm. Maximální  odchylka

rovinnosti měřená na 3 m lati je dána hodnotami + 30mm, - 50mm nebo - 0,75 dmax,  přičemž

rozhodující  je  vyšší  hodnota.  Zhutnění  musí  odpovídat  projektové  dokumentaci  a normě

ČSN 72 1006.

Kontrolu  jednorázově  provede  stavbyvedoucí  a  stavební  dozor  a výsledek  je  zapsán  do

stavebního deníku.

3. Kontrola vytyčení objektu

Kontroluje se přesnost vytyčení hlavních polohových a výškových os objektu.  Mezní odchylka

vzdálenosti dvou rovnoběžných přímek vytyčovací osnovy je dle normy ČSN 73 0420-2 dána

hodnotou ±50 mm. Výšková úroveň výkopů je dána s přesností ±25 mm. 

Kontrolu  jednorázově provede geodet  za  přítomnosti  stavbyvedoucího,  případně stavebního

dozoru investora. Výsledek kontroly je zapsán do stavebního deníku.

4.Kontrola výztuže

Dle normy ČSN EN 13670 musí být každý výrobek identifikovatelný a opatřený čitelným štítkem.

Kontroluje se množství, druh a kvalita dodávané výztuže. Výztuž musí odpovídat normám ČSN

EN  13670,  ČSN  EN  10080  a  projektové  dokumentaci.  Výztuž  nesmí  být  poškozená,

deformovaná, ohyby na výztuži a svary nesmí být narušeny prasklinami. Povrch musí být čistý,

prostý  olejů  a  jiných  látek  ovlivňujících  soudržnost  s  betonem,  případně  způsobujících

degradaci oceli nebo betonu. Povrch oceli může být mírně zrezavělý, avšak odlupující se rez je

nepřípustná. Vizuálně a měřením se ověří rozmístění prvků armokoše, jejich druh, množství a

počet. 

Kontrolu provádí  stavbyvedoucí  u každé dodávky a výsledek kontroly zapíše do stavebního

deníku. Dodací listy se archivují. 

Výztuž se skladuje na odvodněné skládce. Skladováním ani manipulací s výztuží nesmí dojít k

jejímu poškození. 

5. Kontrola pažnic

Kontroluje  se  množství,  druh  a  geometrické  rozměry  pažnic.  Pažnice  musí  mít  kruhový,

nedeformovaný průřez. Plášť ani spoje pažnice nesmí být prasklé ani jinak poškozený. Vnitřní

povrch pažnice je hladký, bez nečistot a výstupků.



Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vrtmistr při dodání pažnic, výsledek kontroly se zapíše do

stavebního deníku. Čistota a nepoškozenost se kontrolují před každým použitím.

6. Kontrola strojů

Před  započetím prací  se  zkontroluje  vhodnost  stroje  pro  danou  práci  (např.  výkon  motoru,

výkon pažícího zařízení, výkon vrtného zařízení, osvědčení o pevnosti lana, montážních částí a

háků, diagram nosnosti apod.) podle technických listů výrobce. Denně před započetím práce se

kontroluje funkčnost, použitelnost a údržba stroje a pracovních nástrojů. Kontroluje se, zda není

stroj nebo pracovní nástroj viditelně poškozen, únik kapalin apod.

Kontrolu provádí strojník a vedoucí pracovní čety, případně stavbyvedoucí. Výsledek kontroly je

zapsán do stavebního deníku.

Mezioperační kontrola

7. Kontrola vytyčení pilot

Dle normy ČSN 73 0420-2 je dána mezní půdorysná vytyčovací odchylka hodnotou ± 25 mm.

Kontrolu  provádí  stavbyvedoucí,  výsledek  kontroly  zapíše  do stavebního  deníku a protokolu

o zaměření pilot.

8. Kontrola provádění vrtu

Kontroluje  se  správný  postup  provádění  vrtu  dle  technologického  předpisu  a  normy

ČSN EN 1536 a mezní  odchylky.  Zejména se kontroluje pořadí  provádění,  umístění  a sklon

vrtné soupravy, průměr vrtu, pažení, druh vrtného nástroje, průsak podzemní vody do vrtu a

hladina podzemní vody, hloubka a čistota paty vrtu a klimatické podmínky.

Půdorysná  odchylka  piloty  od projektované  osy  je  nejvýše  100 mm.  Pro piloty,  které  budou

opatřeny  v hlavě  kalichem  se  může  rozšířená  část  hlavy  odchýlit  od projektované  osy  až

o 135 mm. Maximální odchylka svislosti je dána hodnotou 20 mm/m. Svislost se měří za pomoci

vodováhy přiložené na plášť pažnice ve dvou na sebe kolmých směrech. Průměr vrtu je dán

průměrem použité pažnice a odpovídá projektové dokumentaci. Dosažená hloubka vrtu se měří

pásmem nebo olovnicí.  Úroveň paty vrtu dosahuje nejméně hloubky odpovídající  projektové

dokumentaci nebo zeminy, která svou únosností odpovídá projektové dokumentaci. Vizuálně se

zkontroluje začištění dna vrtu, případně vnikání vody do vrtu. 

Kontrolu  výsledku  práce  provádí  stavbyvedoucí  a  technický  dozor  investora,  průběh  prací

kontroluje  vedoucí  pracovní  čety spolu  s obsluhou vrtné soupravy.  Zápis  o průběhu prací  a

kontrolách bude zapsán ve stavebním deníku.

Zápis provede stavbyvedoucí do stavebního deníku a protokolu o provádění pilot.



9. Ověření inženýrsko-geologického průzkumu

Kontroluje  se  skladba  horninového  podloží  a  porovnává  se  s předpoklady  vycházejících

z inženýrskogeologického  průzkumu.  Zejména  se  ověřuje  druh  zemin  a  mocnosti  vrstev,

hloubka únosné zeminy, druh zeminy v úrovni paty piloty, hladina podzemní vody.

Kontrolu  provádí  geolog  za přítomnosti  stavbyvedoucího  a  technického  dozoru  investora,

případně statika.  V případě podloží  odlišného od předpokladu se ověří  únosnost  stávajícího

řešení  založení,  případně  bude  navrženo  řešení  nové.  Výsledek  kontroly  bude  zapsán

do stavebního deníku.

10. Kontrola osazení armokoše

Kontroluje  se,  zda  nebyl  armokoš  poškozen  nevhodnou  manipulací  nebo  skladováním.

Armokoš  ani jednotlivé pruty nesmí být deformované nebo jinak porušené. Povrch výztuže je

čistý, bez odlupující se korozi, neznečištěný oleji, odbedňovacími prostředky nebo jinými látkami

degradujícími  ocel,  beton nebo snižujícími  soudržnost  mezi  nimi.  Dále  se  kontroluje  použití

správného  armokoše  pro  danou  pilotu  podle  projektové  dokumentace.  Armokoš  musí  být

před osazením opatřen distančními vložkami, zajišťujícími potřebné krytí, a to minimálně trojicí

distančních vložek pravidelně rozmístěných po obvodu a v podélných roztečích nejvýše 3 m.

Osazení se provádí co nejdříve po začištění dna vrtu. Maximální výšková odchylka horní hrany

armokoše po zabetonování je dle ČSN EN 1536 ± 150 mm.

Zápis provede stavbyvedoucí do stavebního deníku a protokolu o provádění pilot.

11. Kontrola kvality čerstvé betonové směsi

Dodávaný  beton  musí  odpovídat  požadavkům  uvedeným  v  normě  ČSN EN 1536  a dalších

norem v ní uvedených, zejména EN 206-1. U každé dodávky betonu se kontroluje dodací list

(množství, pevnostní třída, složení, zpracovatelnost, datum a čas zamíchání, čas nejpozdějšího

zpracování  od zamíchání).  Odběry  vzorků  a  zkoušek  čerstvého  betonu  na staveništi  musí

odpovídat normám EN 13670, ČSN EN 12350-1, ČSN EN 12350-2, ČSN EN 12350-5.

Konzistence  čerstvého  betonu  se kontroluje  průběžně  vizuálně.  Na staveništi  se  provádí

kontrola konzistence pomocí zkoušky rozlití nebo zkouškou sednutí kužele. V případě betonáže

do suchého vrtu je požadovaná konzistence dána rozlitím Ø 500 mm ± 30 mm nebo sednutím

kužele  150 mm  ± 30 mm.  Pro  betonáž  sypákovou  rourou  pod hladinou  podzemní  vody  je

vhodná konzistence betonu dána rozlitím Ø 560 mm ± 30 mm nebo sednutím kužele 180 mm

± 30 mm.   Naměřené  hodnoty  rozlití  nebo  sednutí  se  zaokrouhlují  na nejbližších  10 mm.

Zkoušky probíhají dle normy  EN 206-1.

Dále  se  provádí  odběr  betonu  na zkušební  vzorky.  Beton  je  vyráběný  v betonárně

s certifikovanou  kontrolou  jakosti.  Četnosti  odběrů  jsou  dány  normou  ČSN EN 206-1  a to

tři odběry vzorků na prvních 50 m³ a následně, jeden odběr na zpracovaných 200 m³ nebo dva

během  týdenní  výroby.  Po odběru  35 vzorků  je  možné  četnost  odběrů  snížit  na jeden



na zpracovaných 400 m³ nebo během týdenní výroby.

Průběh přejímky betonové směsi a odběru vzorků bude zapsán do stavebního deníku, dodací

listy s doplněnými časy začátku a konce přejímky budou archivovány. Dohlíží a zápis provádí

stavbyvedoucí nebo vedoucí pracovní čety.

12. Kontrola betonáže piloty

Průběh betonáže je dán technologickým postupem a normou ČSN EN 1536. Betonáž probíhá

ve stejné  směně  jako  hloubení  vrtu.  Během  betonáže,  se  vizuálně  kontroluje  zda  nedošlo

k segregaci betonu, odlučování vody nebo jiným abnormálním vizuálním změnám. V případě

nejisté kvality je nutné pozastavit betonáž z daného autodomíchávače a ihned navázat betonáží

z další dodávky. Betonáž musí probíhat plynule a bez přerušení.

Pokud  betonáž  probíhá  pod hladinou  podzemní  vody,  musí  být  sypáková  roura  neustále

ponořena nejméně 1,5 m pod hladinou betonu.  Rychlost  stoupání  betonu je nejméně 3 m/h.

Hloubka hladiny betonu se měří pásmem. 

Během betonáže je třeba dbát na opatření, vyplývajících z klimatických a zejména teplotních

podmínek.  Opatření  jsou  uvedena  podrobně  v technologickém  předpisu.  Provádění  měření

klimatických podmínek je uvedeno v bodě 22.

Zápis o kontrole provede stavbyvedoucí do stavebního deníku a protokolu o provádění pilot.

13. Ošetřování mladého betonu

Mladý beton se ošetřuje v souladu se zásadami uvedenými v technologickém předpisu a normě

ČSN EN 13670.  Způsob  ošetřování  mladého  betonu je  závislé  na klimatických  a zejména

teplotních podmínkách. Provádění měření klimatických podmínek je uvedeno v bodě 22.

Kontrolu průběžně provádí vedoucí pracovní čety, případně stavbyvedoucí a výsledek je zapsán

do stavebního deníku a protokolu o provádění pilot.

14. Kontrola úpravy hlavy piloty

Beton v hlavě piloty, který je znečištěný, drolí se nebo vykazuje sníženou pevnost se odstraní.

Kvalita betonu v úrovni hlavy se ověří odrazovým tvrdoměrem podle normy ČSN EN 12504-2 .

Výška  hlavy  pilot,  které  mají  úpravu  hlavy  provedenou  vyčnívající  výztuží,  je  po úpravě

provedena s maximální odchylkou + 40 mm/- 70 mm.

Zápis o kontrole provede stavbyvedoucí do stavebního deníku a protokolu o provádění pilot.

15. Kontrola bednění základové patky

Dle normy ČSN EN 13670 musí být smontované bednění tuhé a únosné, aby nedošlo k jeho

deformaci případně zřícení po zatížení betonem. Jeho vnitřní povrch je čistý, hladký, bez zbytků

betonu a jiných nečistot. Tvar je předepsán projektovou dokumentací. Kontroluje se vzájemná

vzdálenost vnitřních povrchů bednění, jejíž maximální odchylka od projektové dokumentace je



dle normy ČSN 73 0210-1 dána hodnotou + 3 mm/- 0 mm. Svislé hrany mohou být vůči sobě

posunuty  nejvýše  o 5 mm.  Výšková  odchylka  horní  hrany  bednění  je  ± 10 mm.  Maximální

odchylka svislosti je h/200, avšak nejvýše 30 mm.

Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety nebo stavbyvedoucí a výsledek zapíše do stavebního

deníku.

16. Kontrola betonáže podkladní vrstvy

Dle již neplatné normy ČSN 73 2400 byla omezená výška volného shozu betonu do konstrukce

na 1,5 m.  Tloušťka  podkladní  vrstvy  se  musí  rovnat  nejméně  hodnotě  v technologickém

předpisu.

Kontrolu  průběhu  betonáže  a tloušťky  podkladní  vrstvy  provádí  vedoucí  pracovní  čety

a výsledek zapíše do stavebního deníku.

17. Kontrola osazení armokoše patky

Kontroluje  se,  zda  nebyl  armokoš  poškozen  nevhodnou  manipulací  nebo  skladováním.

Armokoš  ani jednotlivé pruty nesmí být deformované nebo jinak porušené. Povrch výztuže je

čistý, bez odlupující se korozi, neznečištěný oleji, odbedňovacími prostředky nebo jinými látkami

degradujícími  ocel,  beton nebo snižujícími  soudržnost  mezi  nimi.  Dále  se  kontroluje  použití

správného  armokoše  pro  danou  patku  podle  projektové  dokumentace.  Armokoš  musí  být

před osazením opatřen distančními vložkami, zajišťujícími potřebné krytí, a to minimálně čtyřmi

kusy vložek rozmístěnými po horním a spodním obvodu.

Zápis provede stavbyvedoucí do stavebního deníku a protokolu o provádění pilot.

18. Kontrola montáže a osazení bednění kalichu

Kalich musí  být  smontován dle pokynů výrobce a technologického předpisu.  Musí  mít  řádně

provedené spoje. Pro zajištění tuhosti jsou do kalichu vloženy rozpěry.

Dle normy ČSN 73 0420-2 je maximální půdorysná vytyčovací odchylka pro osazení kalichu

dána hodnotou ± 10 mm a výšková odchylka ± 8 mm. Kalich se osadí a zabezpečí proti posunu

v souladu s technologickým předpisem a pokyny výrobce. Výsledná poloha po osazení je dána

normou ČSN 73 0210-1. Maximální půdorysná odchylka je ± 10 mm a výšková odchylka horní

hrany ± 10 mm.

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a výsledek je zapsán do stavebního deníku.

19. Kontrola betonáže patky

Dle již neplatné normy ČSN 73 2400 byla omezená výška volného shozu betonu do konstrukce

na 1,5 m. Beton se má ukládat co nejblíže jeho konečného umístění. Patka se bude zhutňovat

ponorným vibrátorem. Tloušťka zhutňované vrstvy je rovna nejvýše 1,3 násobku délky ponorné

hlavice.  Zhutňování  probíhá  tak  dlouho,  dokud  z betonu  uniká  ve větším  množství  vzduch,



avšak ne déle, aby nedošlo k selekci kameniva.

Kontrolu  průběhu  betonáže  a tloušťky  podkladní  vrstvy  provádí  vedoucí  pracovní  čety

a stavbyvedoucí. Výsledek je zapsán do stavebního deníku.

20. Kontrola klimatických podmínek

Stavbyvedoucí  nebo  vedoucí  pracovník  provádí  kontrolu  klimatických  podmínek,  které  jsou

požadovány technologickým předpisem a normou ČSN EN 13670. Průměrná denní teplota je

dle již  neplatné normy ČSN 73 2400 dána aritmetickým průměrem čtyř  teplot  naměřených v

7:00, 14:00 a 21:00, přičemž večerní teplota je započítána dvakrát.

Výsledky měření jsou zapsány ve stavebním deníku a protokolu o provádění pilot.

21. Kontrola rozměrů a přesnosti polohy

Výška  hlavy  pilot,  které  mají  úpravu  hlavy  provedenou  vyčnívající  výztuží,  je  po úpravě

provedena s maximální odchylkou + 40 mm/- 70 mm. Maximální polohová odchylka osy těchto

pilot je 100 mm. Za osu je považován geometrický střed vyčnívající výztuže. Maximální výšková

odchylka horní hrany armokoše po zabetonování je dle ČSN EN 1536 ± 150 mm.

Dle ČSN EN 13670 je doporučeno, aby polohová odchylka základů na hlavách pilot byla rovna

nejvýše 25 mm a výšková odchylka nejvýše 20 mm. Dle norem ČSN 73 0210 a ČSN 73 0212-4

je  kalich  osazen  s předností  danou  polohovou  odchylkou  10 mm  a výškovou  odchylkou

± 10 mm.

Kontrolu provede stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru investora. Výsledek bude

zapsán do stavebního deníku a protokolu o provádění pilot.

22. Kontrola pevnosti a integrity pilot

Dle dohody  s investorem  bude  provedena  dynamická  zatěžovací  zkouška  nebo  akustická

zkouška integrity pilot. Provedení zkoušek je uvedeno v normě  ČSN EN 1536. Kvalita betonu

v úrovni hlavy se ověří odrazovým tvrdoměrem podle normy ČSN EN 12504-2 .

Kontrolu  provede  stavbyvedoucí  za  přítomnosti  statika  a technického  dozoru  investora.

Výsledek bude zapsán do stavebního deníku a protokolu o provádění pilot.

23. Kontrola skutečného provedení pilot

Stavbyvedoucí  a  technický  dozor  investora  zhodnotí  shodu  projektové  dokumentace

a technologického  předpisu  se  skutečným  průběhem  prací  zaznamenaným  ve stavebním

deníku a protokolech. Nesrovnalosti musí být zaznamenány do projektové dokumentace.
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1. Kontrola projektové dokumentace

Kontroluje se rozsah a úplnost projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí být 



odsouhlasená investorem a autorizovaným projektantem. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

za případné účasti projektanta a technického dozoru investora. Výsledek kontroly zapíše 

do stavebního deníku.

2. Kontrola rozměrů výkopů

Odchylky rozměrů dna výkopů pro základy jsou podle již neplatné normě ČSN 73 3050 dány 

mezními hodnotymi + 30 mm/- 50 mm. Polohová odchylka je dána mezní hodnotou. Podle 

ČSN 73 0212 je nejvyšší hodnota výškové odchylky ± 10 mm.

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, případně technický dozor investora. 

3. Kontrola základové spáry

Spára musí být rovinná, čistá, suchá a v předepsané hloubce. Mezní výšková odchylka 

základové spáry je podle normy ČSN 73 3050 nejvýše + 30 mm/- 50 mm. Prohlubeň 

pod třímetrovou latí nemá být větší než 50 mm. Dále se kontroluje kvalita zeminy 

pod základovou spárou. V případě zhoršené kvality je nutné zvážit vhodnost stávajícího návrhu 

založení, případně zvážit možnosti zlepšení základové půdy.

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora, případně geolog se statikem. 

Výsledek kontroly je zapsán do stavebního deníku.

4. Kontrola výztuže

Dle normy ČSN EN 13670 musí být každý výrobek identifikovatelný a opatřený čitelným štítkem.

Kontroluje se množství, druh a kvalita dodávané výztuže. Výztuž musí odpovídat normám ČSN 

EN 13670, ČSN EN 10080 a projektové dokumentaci. Výztuž nesmí být poškozená, 

deformovaná, ohyby na výztuži a svary nesmí být narušeny prasklinami. Povrch musí být čistý, 

prostý olejů a jiných látek ovlivňujících soudržnost s betonem, případně způsobujících 

degradaci oceli nebo betonu. Povrch oceli může být mírně zrezavělý, avšak odlupující se rez je 

nepřípustná. Vizuálně a měřením se ověří rozmístění prvků armokoše nebo kari sítě, jejich 

druh, množství a počet.

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a výsledek kontroly zapíše do stavebního deníku. Dodací listy 

se archivují.

Výztuž se skladuje na odvodněné skládce. Skladováním ani manipulací s výztuží nesmí dojít k 

jejímu poškození.

5. Kontrola bednění

Při dodání bednění se kontroluje množství jednotlivých druhů bednících prvků a jejich 

nepoškozenost.

Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety nebo stavbyvedoucí a výsledek zapíše do stavebního 



deníku.

6. Kontrola strojů

Před započetím prací se zkontroluje vhodnost stroje pro danou práci (např. výkon motoru, 

objem bubnu autodomíchávače, dosah čerpadla betonu) podle technických listů výrobce. 

Denně před započetím práce se kontroluje funkčnost, použitelnost a údržba stroje a pracovních 

nástrojů. Kontroluje se, zda není stroj nebo pracovní nástroj viditelně poškozen, únik kapalin 

apod.

Kontrolu provádí strojník a vedoucí pracovní čety, případně stavbyvedoucí. Výsledek kontroly je 

zapsán do stavebního deníku.

Mezioperační

7. Kontrola vytyčení polohy bednění

Dle normy ČSN 73 0420-2 je maximální povolená odchylka při vytyčování polohy bednění dána 

hodnotou ± 5 mm.

Kontrolu vytyčení provádí vedoucí pracovní čety, případně stavbyvedoucí. Výsledek je zapsán 

do stavebního deníku.

8. Kontrola montáže bednění

Dle normy ČSN EN13670 musí být smontované bednění tuhé a únosné, aby nedošlo k jeho 

deformaci případně zřícení po zatížení betonem. Jeho vnitřní povrch je čistý, hladký, bez zbytků

betonu a jiných nečistot. Tvar je předepsán projektovou dokumentací. Kontroluje se vzájemná 

vzdálenost vnitřních povrchů bednění, jejíž maximální odchylka od projektové dokumentace je 

dle normy ČSN 73 0210-1 dána hodnotou + 3 mm/- 0 mm. Svislé hrany mohou být vůči sobě 

posunuty nejvýše o 5 mm. Výšková odchylka horní hrany bednění je ± 10 mm. Maximální 

odchylka svislosti je h/200, avšak nejvýše 30 mm.

Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety nebo stavbyvedoucí a výsledek zapíše do stavebního 

deníku.

9. Kontrola betonáže podkladní vrstvy

Povrch pracovní spáry před betonáží musí mít teplotu vyšší než 0°C. Tloušťka podkladní vrstvy 

betonu je nejméně 100 mm. Dle již neplatné normy ČSN 73 2400 byla omezená výška volného 

shozu betonu do konstrukce na 1,5 m.

Kontrolu průběhu betonáže a tloušťky podkladní vrstvy provádí vedoucí pracovní čety 

a výsledek zapíše do stavebního deníku.



10. Kontrola osazení výztuže

Armokoše a kari sítě osazijí kvalifikovaní železáři do bednění dle projektové dokumentace. 

Výztuž musí mít dostatečné krytí, což je zajištěno distančními vložkami. Výstužné koše jsou 

mezi sebou provázány rádlovacím drátem, aby byla zajištěna jejich poloha i během betonáže.

Kontrolu průběhu prací provádí vedoucí pracovní čety nebo stavbyvedoucí. Výsledek zapíše do 

stavebního deníku.

11. Kontrola kvality čerstvé betonové směsi

Dodávaný beton musí odpovídat požadavkům uvedeným normám EN 206-1 a ČSN EN 13670. 

U každé dodávky betonu se kontroluje dodací list (množství, pevnostní třída, složení, 

zpracovatelnost, datum a čas zamíchání, čas nejpozdějšího zpracování od zamíchání). Odběry 

vzorků a zkoušek čerstvého betonu na staveništi musí odpovídat normám EN 13670, 

ČSN EN 12350-1, ČSN EN 12350-2, ČSN EN 12350-5.

Konzistence čerstvého betonu se kontroluje průběžně vizuálně. Na staveništi se provádí 

kontrola konzistence pomocí zkoušky sednutí kužele. Požadovaná konzistence dána sednutím 

kužele o 100 až 150 mm. Naměřené hodnoty rozlití nebo sednutí se zaokrouhlují na nejbližších 

10 mm.

Zkouška pevnosti v tlaku bude provedena na vzorcích všech sad a to nejméně na jednom 

vzorku po 7 dnech a na nejméně jednom vzorku po 28 dnech. Četnost odběrů vzorků je dána 

normou ČSN EN 206-1. Vždy jsou odebrány tři vzorky z prvních 50 m³. Beton je vyráběný 

v betonárně s certifikovanou kontrolou jakosti, proto mohou být následné odběry jsou 

prováděny pouze v minimální četnosti jeden odběr na zpracovaných 200 m³ nebo dva během 

týdenní výroby. Po odběru 35 vzorků je možné četnost odběrů snížit na jeden na zpracovaných 

400 m³ nebo jeden během výroby.

Průběh přejímky betonové směsi a odběru vzorků bude zapsán do stavebního deníku, dodací 

listy s doplněnými časy začátku a konce přejímky budou archivovány. Dohlíží a zápis provádí 

stavbyvedoucí nebo vedoucí pracovní čety.

12. Kontrola betonáže

Dle již neplatné normy ČSN 73 2400 byla omezená výška volného shozu betonu do konstrukce 

na 1,5 m. Beton se má ukládat co nejblíže jeho konečného umístění. Základ se bude zhutňovat 

ponorným vibrátorem. Tloušťka zhutňované vrstvy je rovna nejvýše 1,3 násobku délky ponorné 

hlavice. Zhutňování probíhá tak dlouho, dokud z betonu uniká ve větším množství vzduch, 

avšak ne déle, aby nedošlo k selekci kameniva.

Kontrolu průběhu betonáže a tloušťky podkladní vrstvy provádí vedoucí pracovní čety 

a stavbyvedoucí. Výsledek je zapsán do stavebního deníku.



13. Ošetřování mladého betonu

Mladý beton se ošetřuje v souladu se zásadami uvedenými v technologickém předpisu a normě 

ČSN EN 13670. Způsob ošetřování mladého betonu je závislé na klimatických a zejména 

teplotních podmínkách. Provádění měření klimatických podmínek je uvedeno v bodě 15.

Kontrolu průběžně provádí vedoucí pracovní čety, případně stavbyvedoucí a výsledek je zapsán

do stavebního deníku.

14. Kontrola odbednění

Bednění je odstraněno na pokyn odpovědného pracovníka, nikoli dříve. Bednění se rozebírá 

postupně shora dolů podle pokynů výrobce takovým způsobem, aby neztratilo stabilitu.

Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety nebo stavbyvedoucí, výsledek je zapsán do stavebního 

deníku.

15. Kontrola klimatických podmínek

Stavbyvedoucí nebo vedoucí pracovník provádí kontrolu klimatických podmínek, které jsou 

požadovány technologickým předpisem a normou ČSN EN 13670. Průměrná denní teplota je 

dle již neplatné normy ČSN 73 2400 dána aritmetickým průměrem čtyř teplot naměřených v 

7:00, 14:00 a 21:00, přičemž večerní teplota je započítána dvakrát.

Výsledky měření jsou zapsány ve stavebním deníku.

Výstupní

16. Kontrola rozměrů a přesnosti polohy

Tvar a rozměry musí odpovídat projektové dokumentaci. Odchylka tvaru monolitických 

základových konstrukcí odpovídá maximálním odchylkám bednících konstrukcí, které jsou 

uvedeny v bodě 8. Přesnost umístění je dána maximálními odchylkami uvedenými v normě 

ČSN EN 13670. Maximální polohová odchylka je rovna ± 25 mm a výšková odchylka je nejvýše 

± 20 mm.

17. Kontrola pevnosti

Kvalita betonu v úrovni hlavy se ověří odrazovým tvrdoměrem podle normy ČSN EN 12504-2. 

Pevnost betonu se kontroluje laboratorně po uplynutí 28 dní na zkušebních tělesech 

z odebraných vzorků betonu. 

Kontrolu tvrdosti provede stavbyvedoucí, kontrolu pevnosti provádí specializovaná laboratoř. 

Výsledek bude zapsán do stavebního deníku a laboratorního protokolu. Kopii protokolu obdrží 

též technický dozor investora.



18. Kontrola skutečného provedení

Stavbyvedoucí  a  technický  dozor  investora  zhodnotí  shodu  projektové  dokumentace

a technologického  předpisu  se  skutečným  průběhem  prací  zaznamenaným  ve stavebním

deníku  a s výsledky  pevnostních  zkoušek  zaznamenanými  v laboratorním  protokolu.

Nesrovnalosti  musí  být  zaznamenány  do  projektové  dokumentace  a vyhodnoceny

projektantem, případně statikem.
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Před  započetím  prací  budou  pracovníci  seznámeni  s průběhem  výstavby,

vnitrostaveništní  dopravou,  bezpečnostními zásadami, možnými zdroji  úrazu a použitím

osobních  ochranných  pracovních  prostředků (OOPP).  Svým  podpisem  do stavebního

deníku stvrzují, že porozuměli zásadám bezpečnosti a zavazují se je dodržovat.

1. Obecně

Pracovníci budou vybaveni OOPP a poučeni o jejich používání. Pracovníci jsou povinni

používat OOPP a pravidelně kontrolovat jejich stav. Poškozené OOPP budou vyměněny.

Za vybavení pracovníka OOPP odpovídá jeho přímý nadřízený.

V letním  období  bude  zajištěn  dostatečný  pitný  režim  a pracovní  přestávky.  V zimě

budou zajištěny teplé nápoje a vytápěná staveništní buňka.

Je přísný zákaz pobývat na staveništi, řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje

pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

Pracovníci jsou povinni respektovat bezpečnostní zásady na pracovišti a dbát pokynů

vedoucích pracovníků.

2. Vstup nebo vjezd neoprávněných osob na staveniště

Riziko  úrazu  cizí  osoby  zapříčiněné  neznalostí  bezpečnostních  předpisů  staveniště

a staveništních  dopravních  komunikací.  Riziko  zranění  pracovníka.  Riziko  dopravní

nehody. 

Staveniště  bude  po  celém  svém  obvodu  oploceno  plotem  o výšce  nejméně  1,8 m.

Všechny vchody budou  zřetelně  označeny výstražnou  značkou  nepovolaným osobám

vstup zakázán a výstražnou značkou nepovolaným osobám vjezd zakázán. V době, kdy

neprobíhají na staveništi práce budou všechny vstupy uzamčeny.

3. Výjezd vozidel a strojů ze staveniště

Riziko dopravní nehody srážkou vyjíždějícího vozidla ze staveniště s vozidlem jedoucím

po místní  komunikaci  nebo způsobenou znečištěním komunikace.  Riziko sražení  nebo

přejetí  pracovníka  navigujícího  dopravní  prostředek  nebo  stroj,  který  vyjíždějí

ze staveniště.

Doprava  na místní  komunikaci  je  upravena  s ohledem  na bezpečnost  pohybu

pracovníků mimo staveniště  a výjezdu vozidel  a strojů  ze  staveniště.  V obou směrech

od výjezdu  ze staveniště  je  na místní  komunikaci  umístěna  značka  omezující  rychlost



na 30 km/h  a výstražná  značka  upozorňující  na výjezd  vozidel  ze  staveniště.  Vozidla

vyjíždějící ze staveniště vždy dávají přednost účastníkům dopravy na místní komunikaci.

V případě  špatného  výhledu  při výjezdu  bude  vozidlo  navigováno  poučenou  osobou

v reflexní  vestě.  Vozidla  a stroje  opouštějící  staveniště  budou před vjezdem na místní

komunikaci očištěna. Případné znečištění komunikace bude neprodleně odstraněno.

4. Pohyb pracovníků po staveništi

Riziko pádu do výkopu, zakopnutí nebo pádu vlivem nerovného nebo kluzkého terénu,

volně loženého materiálu a pomůcek nebo vlivem špatné viditelnosti.  Riziko  zasypání

skladovaným  materiálem.  Riziko  pádu  materiálu  nebo  pracovního  náčiní  z výšky

na pracovníka. Riziko srážky, přejetí, přimáčknutí nebo zachycení dopravním prostředkem

nebo strojem.

Nepoužívané  výkopy o hloubce  větší  než  1,5 m a půdorysném rozměru  větším než

25 cm budou zakryty dostatečně únosnými deskami nebo budou označeny výstražnou

páskou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje výkopu.

Staveniště je nutné udržovat v takovém stavu, aby nebyla narušena bezpečnost pohybu

strojů a osob po staveništi  -  tzn.  materiál,  nástroje a nářadí  budou skladovány pouze

na k tomu určených  plochách,  pracoviště  a staveništní  komunikace budou odvodněné,

zpevněné a udržované v dobrém stavu.  Nerovnosti  vzniklé rozmáčením a rozježděním

budou vyrovnány, prohlubně zasypány.

V zimním období budou namrzlé povrchy sypány vhodným inertním posypem (např.

štěrkopískem).

Staveniště  bude  osvětleno  pro případnou  práci  za  tmy  nebo  snížené  viditelnosti.

Osvětlení musí vyhovovat normě ČSN EN 12464-2.

Materiál je skladován pouze na skládkách k tomu určených a způsobem, který je dán

technologickým předpisem. Skládky musí být dostatečně únosné, jejich plocha je rovinná,

odvodněná a zpevněná. Skladovaný materiál je ve stabilní poloze, je nezbytné dodržet

svahování  na skládkách zemin.  Průchozí  uličky  na skládce stavebního materiálu  mají

minimální šířku 600 mm.

Pracovníci  budou  před zahájením  prací  seznámeni  s dopravními  podmínkami

na staveništi.  Pracovníci se nesmí zdržovat v ohroženém prostoru strojů pokud to není

nezbytné pro vykonání pracovního úkonu. Pokud se pracovník, např. vazač, pohybuje v

ohroženém  prostoru,  pak  pouze  za vědomí  a se svolením  strojníka  a pouze  v jeho

dohledu. Pracovníci jsou povinni neprodleně opustit ohrožený prostor stroje po výstraze

obsluhy stroje nebo zaznění zvukového případně světelného signálu ohlašujícího začátek

práce stroje. Pracovníci jsou povinní dbát pokynů strojníka a vedoucího pracovníka.



5. Pohyb dopravních prostředků na staveništi

Riziko sražení, přejetí nebo přimáčknutí pracovníka. Riziko srážky s jiným dopravním

prostředkem nebo strojem. Riziko nárazu do skladovaného materiálu, zařízení staveniště

nebo  vybudovaných  konstrukcí.  Riziko  pádu  dopravního  prostředku  do výkopu.  Riziko

ztráty  stability.  Riziko  zranění  řidiče  během  nakládání  dopravního  prostředku.  Riziko

zasypání nebo zavalení pracovníka přepravovaným materiálem.

Vjezd  na staveniště  musí  být  označeny  dopravními  značkami  upravujícími  provoz

vozidel  na staveništi.  Řidič  dopravního  prostředku  musí  dbát  při pohybu  po staveništi

zvýšené opatrnosti a vždy musí mít dostatečný výhled, zajištěný okny a zpětnými zrcátky,

případně  soustavou  kamer  a  monitorů.  Couvání  dopravních  prostředků  musí  být

doprovázeno zvukovým znamením.

Pracovníci  budou  před zahájením  prací  seznámeni  s dopravními  podmínkami

na staveništi.

Nepoužívané  výkopy o hloubce  větší  než  1,5 m a půdorysném rozměru  větším než

25 cm budou zakryty dostatečně únosnými deskami nebo budou označeny výstražnou

páskou ve vzdálenosti  nejméně 1,5 m od okraje výkopu.  Vozidlo nesmí pohybovat  ve

vzdálenosti menší než 0,5 m od okraje výkopu, pokud je použito pažení nebo svahování

výkopu. Není-li výkop zajištěn proti sesuvu, nesmí vozidlo přitížit oblast smykového klínu,

která je zpravidla dána pruhem šířky 2 m od hrany výkopu.

Staveniště je nutné udržovat v takovém stavu, aby nebyla narušena bezpečnost pohybu

strojů a osob po staveništi  -  tzn.  materiál,  nástroje a nářadí  budou skladovány pouze

na k tomu  určených  plochách,  staveništní  komunikace  budou  odvodněné,  zpevněné

a udržované  v  dobrém  stavu.  Nerovnosti  vzniklé  rozmáčením  a rozježděním  budou

vyrovnány, prohlubně zasypány.

V zimním období budou namrzlé povrchy sypány vhodným inertním posypem (např.

štěrkopískem).

Staveniště  bude  osvětleno  pro případnou  práci  za tmy  nebo snížené  viditelnosti.

Osvětlení musí vyhovovat normě ČSN EN 12464-2.

Dopravní  prostředek  nesmí  být  přetížen.  Maximální  dovolené  zatížení  prostředku

a náprav je dáno výrobcem. Vozidlo lze odstavit pouze na zpevněné, dostatečně únosné

ploše,  zabrzděné a s klíčem vyjmutým ze zapalování.  Odstavené vozidlo musí  stát  na

přehledném místě  tak,  aby  nebránilo  dopravě  a pracím.  Během nakládání  zeminy  na

dopravní  prostředek  se  pracovní  nástroj  stroje  pohybuje  pouze  nad ložnou  plochou,

kterou  plní  rovnoměrně.  Není-li  možné  zajistit,  aby  se  pracovní  nástroj  nepohyboval

nad kabinou, nesmí být v kabině osoby.

Materiál může řidič vyložit pouze s vědomím a souhlasem oprávněné osoby na k tomu



určeném místě. Pracovníci musí být informováni o probíhajícím vykládání materiálu nebo

pracovního náčiní a nesmí se bez vědomí řidiče pohybovat v blízkosti místa složení, za

vozidlem nebo mimo dohled řidiče.

Dopravní prostředky může navigovat  pověřená a poučená osoba oblečená v reflexní

vestě, stojící v zorném poli řidiče a současně stojící mimo ohrožený prostor.

Řidič automobilu se prokáže řidičským průkazem typu C.

6. Práce strojů

Riziko  zachycení,  sražení  nebo  přejetí  osob.  Riziko  zasypání  osob,  strojů  nebo

konstrukcí  nevhodnou  manipulací  s materiálem  v pracovním  nástroji.  Riziko  zranění

vymrštěným kusem zeminy z rotujícího pracovního nástroje vrtné soupravy.  Nebezpečí

zachycení  nebo přimáčknutí  pracovníka  pracovním  nástrojem  nebo  zavěšeným

břemenem.  Riziko  dopravní  nehody  s jiným  strojem  nebo  dopravním  prostředkem

pohybujícím se po staveništi.

Obsluhu  stroje  provádí  kvalifikovaná  pověřená  osoba,  která  se  prokáže  průkazem

strojníka. K nástupu a výstupu strojníka slouží stupadla. Strojník je povinen respektovat

dopravní zásady na staveništi a musí dbát zvýšené pozornosti. Couvání je doprovázeno

zvukovým signálem. Uvedení stroje do chodu předchází zvukový nebo světelný výstražný

signál.  Obsluha  stroje  je  povinna  se  přesvědčit,  že se  v ohroženém  prostoru  stroje

nevyskytují nepovolané osoby, případně vyčkat před zahájením práce dostatečně dlouhou

dobu pro opuštění ohroženého prostoru osobami. Ohrožený prostor, je dán maximálním

dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  Nebezpečný prostor vrtné soupravy je

dán dosahem pracovního nebo pomocného zařízení, výkyvem nebo pádem zařízení nebo

pracovním  pohybem  vrtné  soupravy.  Pracovníci  jsou  povinni  dbát  pokynů  vedoucího

pracovníka a obsluhy stroje.

V nebezpečném nebo ohroženém prostoru strojů se mohou pohybovat pověřené osoby

pouze  s vědomím  a souhlasem  strojníka,  po dobu  nezbytnou  k vykonání  pracovního

úkonu. Osoby pohybující se v nebezpečném prostoru musí být neustále pod dohledem

strojníka.  Stroj  může navigovat  pověřená  a poučená  osoba  oblečená v reflexní  vestě,

stojící v zorném poli strojníka. Strojník musí mít zajištěn dostatečný výhled a to okny a

zpětnými zrcátky, případně soustavou kamer a monitorů. Domluva se strojníkem probíhá

prostřednictvím vysílačky nebo předem domluvených gest.

Během nakládání zeminy na dopravní prostředek se pracovní nástroj pohybuje pouze

nad ložnou  plochou,  kterou  plní  rovnoměrně.  Není-li  možné  zajistit,  aby  se  pracovní

nástroj  nepohyboval  nad kabinou,  nesmí  být  v kabině  osoby.  Je  přísně  zakázáno

manipulovat s pracovním nástrojem nebo zavěšeným břemenem nad osobami. Vyvrtanou



zeminy spirálem je možné z nástroje oklepávat krátkými rotačními pohyby nad terénem.

Šnek nesmí být roztáčen nad terénem, aby z něj nebyly vymršťovány kusy zeminy.

Při jízdě s plným pracovním nástrojem (lopata nakladače) je nástroj v takové poloze,

aby nedošlo ke ztrátě stability stroje a nebyl omezen výhled strojníka.

Pracovní nástroj nesmí být přetížen.

Není dovoleno roztloukat horninu dnem lopaty nebo ji urovnávat otáčením lopaty.

Pracovní nástroj je možné čistit pouze pokud je stroj vypnutý a tam, kde nehrozí sesuv

zeminy. 

Autojeřáb stojí  při manipulaci  s břemenem zapatkován ve stabilní  poloze, na rovném,

dostatečně únosném podloží.  Pracoviště  musí  být  zbavené překážek znesnadňujících

manipulaci  s břemenem  nebo zhoršujících  výhled.  Před zahájením  prací  je  nezbytné

zkontrolovat vázací lana a prostředky a ověřit únosnost zdvihacího mechanismu jeřábu.

Kontrolu  provede  obsluha  jeřábu.  Pojíždět  se zavěšeným  břemenem  je  dovoleno  jen

za podmínek daných  výrobcem,  jimiž  je  omezena  rychlost  pojezdu,  poloha  výložníku,

nosnosti a vysunutí výložníku.

V blízkosti  zdvihaného  břemena  jsou  přítomni  pouze  kvalifikovaní  vazači,  kteří

provedou zavěšení břemene za k tomu určená místa.Vazači mají barevně odlišené přilby

nebo reflexní vesty. Usměrnění zavěšeného břemena nebo omezení jeho výkyvů nikdy

neprovádí pracovníci ručně, ale pomocí vodicí tyče nebo lana. Rychlost pohybu stroje se

přizpůsobí rychlosti chůze pracovníka.

Břemeno se zdvihá plynulým pohybem, nikoli trhnutím, které by mohlo zapříčinit ztrátu

stability.  S břemenem  je  možno  manipulovat  jen  v takovém  rozsahu,  aby  nedošlo  ke

ztrátě stability stroje. Možný rozsah pohybu je závislý na hmotnosti břemene a je udáván

výrobcem, tzv. diagramem nosnosti. Nesmí být překročena jmenovitá nosnost jeřábu. Je

povolena manipulace pouze s těmi břemeny, jejichž hmotnost je známá.

 Jeřábník může opustit  kabinu pouze pokud je  stroj  v předepsané přepravní  poloze

a zajištěn  proti samovolnému  pohybu.  Břemeno  nikdy  nesmí  být  zavěšené

za nepřítomnosti strojníka v kabině. 

Strojník  může  opustit  kabinu  pouze  pokud  je  stroj  v předepsané  přepravní  poloze

a zajištěn  proti samovolnému pohybu.  Pokud  se hodlá  vzdálit  od stroje,  musí  zamezit

neoprávněnému užití jinou osobou, tzn. vyjmout klíče ze zapalování, zamknout kabinu.

Při přerušení prací musí být stroj zabrzděn parkovací brzdou a  pracovní zařízení musí

být spuštěno na zem nebo umístěno do přepravní polohy, aby nedošlo ke ztrátě stability

stroje.  Stroj  může  být  odstaven  pouze  tam,  kde  nezasahuje  do komunikací,  není

ohrožena jeho stabilita a nehrozí jeho poškození vlivem jiných prací, sesuvu apod.

Stroj  se pohybuje nebo pracuje v takové vzdálenosti  od okraje výkopu,  aby nedošlo

k usmyknutí zeminy a zřícení stroje.  Podvozek stroje se může pohybovat ve vzdálenosti



větší než 2 m od hrany výkopu, pokud není výkop pažen. Pokud je výkop pažen, může se

pohybovat ve vzdálenosti větší než 0,5 m od hrany výkopu.

Práci  je  nutno  přerušit  za viditelnosti  nižší  než  30 m,  bouřky,  vytrvalého  deště

ohrožujícího stabilitu výkopů,  rychlosti  vyšší  než 20 m/s během vrtání,  případně 8 m/s

během manipulace se zavěšeným břemenem.

7. Práce ve výkopu

Riziko  sesuvu  stěn  výkopu  a  zavalení  pracovníka  ve výkopu.  Riziko  přimáčknutí

pracovníka nestabilním, chybně provedeným pažením. Riziko úrazu při souběžné práce

více pracovníků v jednom výkopu. Riziko pádu materiálu na pracovníka z úrovně terénu

nebo pracovního nástroje stroje.

Strojně  hloubené  výkopy,  do kterých  vstupuje  pracovník,  musí  být  paženy  nebo

svahovány.

Ze stěn výkopu musí být okamžitě odstraňovány balvany a nesoudržné materiály, které

by mohly zapříčinit nestabilitu stěny. Je zakázáno stěny podkopávat.

Před prvním vstupem pracovníka do výkopu,  před vstupem pracovníka do výkopu po

pracovní přestávce delší než 24 hodin nebo silném dešti zkontroluje vedoucí pracovník

stav stěn, pažení a žebříků.

Ve výkopu musí být umístěn žebřík tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. Pracovník musí

být  při výstupu nebo sestupu otočen čelem k žebříku.  Horní  hrana žebříku musí  terén

převyšovat nejméně o 1,1 m, jeho sklon nesmí být menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být

volný prostor alespoň 180 mm a před příčlemi, směrem do výkopu, nejméně 600 mm.

Minimální světlá šířka výkopu se svislými stěnami, ve kterém se pohybuje pracovník

provádějící montáž bednění je 600 mm.

Před  vstupem  do  výkopu  pracovník  informuje  druhou  osobu.  Materiál  vytěžený

z výkopu  musí  být  ve vzdálenosti  větší  než  0,5 m  od horní  hrany  výkopu.  Pracovníci

hloubící výkop musí být rozmístěni tak, aby se vzájemně neohrožovali.

Je  zakázána  současná  práce  stroje  a pracovníka  v jednom  pracovním  prostoru.  Je

přísně zakázáno, aby stroj manipuloval se zeminou nad pracovníkem. 

Pracovník  ve  výkopu  je  povinen  chránit  si  hlavu  přilbou.  Dále  používá  rukavice  a

pevnou pracovní obuv.

Při ruční  demontáži  pažení  se  postupuje  odspodu,  přičemž  je  výkop  postupně

zasypáván.

Za silných  dešťů,  kdy  hrozí  sesuv  půdy  vlivem  rozmáčení,  nesmí  být  ve výkopu

přítomny osoby. 



8. Betonářské a bednící práce

Riziko zřícení bednění a přimáčknutí pracovníka během montáže, po zatížení bednění

betonem  nebo  během  demontáže.  Riziko  sjetí  stroje  do  výkopu  nebo  zhroucení  do

výkopu. Riziko sražení nebo přejetí osob. Riziko dopravní nehody s jiným strojem nebo

dopravním prostředkem pohybujícím se na pracovišti. Riziko zalití osoby betonem. Riziko

ztráty stability.

Bednění  musí  být  těsné,  únosné,  prostorově  tuhé  a  smontované  podle  podkladů

od výrobce. Montáž musí probíhat tak, aby bylo bednění samonosné a stabilní již během

montáže. Před zahájením betonáže musí být celé bednění, a zejména jeho nosné prvky,

zkontrolováno. Případné závady musí být odstraněny.

Musí být umožněna postupná demontáž bednění bez ztráty celkové stability bednění.

Odbednění proběhne na povel pověřeného vedoucího pracovníka, ne dříve.

Řidič  je  povinen  respektovat  dopravní  zásady  na staveništi  a musí  dbát  zvýšené

pozornosti. Couvání je doprovázeno zvukovým signálem.

Autodomíchávač  během  jízdy  promíchává  čerstvý  beton  pomalými  otáčkami,  aby

nedošlo ke ztrátě stability stroje.

Před započetím betonářských prací musí být odstraněny všechny překážky, které by

práci znesnadňovaly. Musí být zřízeny bezpečné přístupy k místům uložení betonu.

Navedení  autodomíchávače do správné polohy pro ukládání  směsi  provádí  poučená

osoba oblečená v reflexní vestě.

Čerpadlo betonové směsi musí být před vyložením ramene zapatkováno.

Pracovníci  se  nesmí  pohybovat  v místech,  kde  hrozí  jejich  zalití  betonem.  Strojník

čerpadla  a autodomíchávače  musí  být  informován  o veškerém  pohybu  pracovníků

v nebezpečném prostoru autodomíchávače. Strojník musí mít zajištěn dostatečný výhled

a to okny a zpětnými zrcátky, případně soustavou kamer a monitorů.

Při manipulaci s betonem mají pracovníci nasazeny ochranné brýle.

Řidič autodomíchávače a čerpadla betonu se musí prokázet řidičským průkazem typu C

a průkazem strojníka.

9. Železářské práce

Riziko řezných a tržných ran, zlomenin a popálenin způsobených nepozorností při práci

s nástroji drobné mechanizace pro zpracování výztuže. Riziko zakopnutí nebo uklouznutí

a  pádu,  na výztužné  pruty.  Riziko  napíchnutí  na výztužné  pruty,  propíchnutí  nohy

nebo boty šlápnutím na vyčnívající prut. Riziko pádu materiálu na osobu. Riziko pádu a

zlomenin končetin způsobeném zaklíněním nohy mezi výztužnými prvky. Riziko vzplanutí

oděvu nebo poškození zraku osoby během práce se svářecím agregátem.



Je třeba dbát  zvýšené opatrnosti  během stříhání  a ohýbání  výztuže,  aby nedošlo k

poranění rukou.

Na pracovišti  je  nutné  dodržovat  pořádek,  aby  nedošlo  k poškrábání  o vyčnívající

výztuž, sesunutí materiálu, zakopnutí o materiál nebo pracovní zařízení a případný pád

na vyčnívající výztuž. Pruty betonářské oceli musí být při stříhání nebo ohýbání upevněny

do  stroje.  Pracovníci  musí  používat  pracovní  rukavice  na  ochranu  před pořezáním,

ochranné brýle a pevné pracovní boty.

Osoby  se  nesmí  chodit  přímo  po výztuži.  K pohybu  budou  sloužit  lávky  uložené

na výztuž, které budou rovnoměrně roznášet tíhu pracovníků.

Svařování  provádí  pouze  kvalifikovaný  svářeč.  Svářeč  používá  speciální  OOPP  -

svářečský štít, těsný a nehořlavý svářečský oděv, rukavice a pevnou pracovní obuv.

10. Práce s elektrickými a ručními pracovními pomůckami

Riziko poranění elektrickým proudem, tržných, řezných a sečných ran nebo zlomenin.

Elektrické nástroje a prodlužovací přívody musí být pravidelně revidovány v intervalech

určených výrobcem, nepoškozené a určené pro venkovní použití.

Zdroj pro napájení elektrických nástrojů musí odpovídat požadavkům výrobce. 

Vibrační  hlavici  ponorného  vibrátoru  je  možné  do zhutňovaného  betonu  ponořit

nebo vytáhnout pouze za chodu vibrátoru.

Nástroje  mohou  být  používány  pouze  poučenými  osobami  a pouze  způsobem

a k účelům,  které  jsou  uvedené  v návodu  výrobce.  Pracovník  musí  při  práci  používat

OOPP a dbát zvýšené pozornosti

Pracovní nástroje se skladují na suchých, k tomu určených plochách v uzamykatelném

skladu, aby se zabránilo jejich poškození.



Závěr:

V bakářské práci jsem se zabývala technologickou etapou zakládání novostavby 
společnosti LISS. Hlavním tématem, jímž se práce zabývala a které také tvoří 
největší objem prací při reálné výstavbě, bylo zakládání na velkoprůměrových 
pilotách. Dalšími činnostmi, kterými jsem ve své práci zpracovávala byly zemní 
práce, které tvořily z převážné části pilotovací rovinu. Nemalý prostor byl věnován 
též monolitickým plošným základům, které však tvořily pouze minoritní část 
výstavby. V bakalářské práci jsem se zaměřila na vypracování technologických 
předpisů a navrhla optimální strojní sestavy pro provedení prací. Zároveň jsem 
vypracovala zásady organizace výstavby vč. zařízení staveniště, kontrolní a 
zkušební plány a zásady bezpečnosti při práci, aby byla zajištěna kvalitní, 
bezpečná a efektivní výstavba.

Bakalářská práce pro mě byla velkým teoretický i praktickým přínosem.
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