
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 

 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND  
CONSTRUCTION MANAGEMENT  
 
 

RD BOSKOVICE - TECHNOLOGICKÁ ETAPA 
HRUBÉ STAVBY  
RD BOSKOVICE - TECHNOLOGICAL PHASE OF CONSTRUCTION SITE BUILDING 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE HANA MUSILOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE ING. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2014 
  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 
  



 
 

Abstrakt  

Předmětem této bakalářské práce je provedení hrubé stavby rodinného domu a 
to bez altánu v Boskovicích. Obsahem této práce je technologický předpis, 
technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový 
harmonogram, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochrana 
životního prostředí. 
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Abstract 

The article of this thesis is the upper gross production technology of the house in 
Boskovice. Content of this article technological specification, technical reports, 
site equipment, mechanical assembly desing, scheduling, budgeting, monitoring 
and test plans, safety and environmental protection.  
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Úvod: 

Tématem mé bakalářské práce jsou vybrané části stavebně-technologického 
projektu pro technologickou etapu hrubé stavby rodinného domu v Boskovicích, 
Na Chmelnici. Tento rodinný dům jsem si vybrala proto, že se mi zdá zajímavé 
nejen jeho konstrukční řešení, ale také moderní dispoziční řešení. 

V této práci budu řešit technologický předpis pro spodní a horní stavbu. Práce 
bude tedy obsahovat technickou zprávu, situaci stavby se širšími vztahy 
dopravních cest, výkaz výměr a rozpočet, řešení organizace výstavby  
s výkresem zařízení staveniště a technickou zprávou zařízení staveniště, časový 
plán, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky a bezpečnost práce. Toto bude 
řešeno vždy pro danou technologickou etapu.  

Během psaní této práce jsem si zúročila nejen znalosti získané při studiu  
na vysoké škole, ale také jsem se naučila spoustu věcí nových. 

K práci jsem se snažila přistupovat tak, aby veškeré obsažené postupy byly co 
nejefektivnější a ekonomické. 
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1.1 Identifika ční údaje stavby 
Název stavby  :  Rodinný dům Boskovice, Na Chmelnici,  
     p.č. 4415/151 

Místo stavby  :  p.č. 4415/151 - k.ú. Boskovice 
     vlastník: Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
        Mánesova 43/2205, 680 01  
        Boskovice (na základě smlouvy  
        s MěÚ Boskovice) 

Okres / kraj  :  Blansko / Jihomoravský 
Charakter stavby :  Novostavba   

1.1.2 Identifika ční údaje investora 
Jméno   :  Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
Adresa   :  Mánesova 43/2205, 680 01 Boskovice 

1.1.3 Identifika ční údaje projektanta 
Generální projektant 

Název   :  Abras projektový ateliér s.r.o. 
Adresa   :  Dvorská 28, 678 01 Blansko 
IČO   :  60751151 
Telefon  :  516 417 531 - 2 

Stavební část 

Ing. Jaroslav Bránský ČKAIT 1001432 
Petra Švancarová 

Specialisté 

Požární bezpečnost - Ing. Jaroslav Bránský 

1.1.4 Zastavěnost území, informace o pozemku 
 Objekt se nachází na mírně svažitém území se spádem k projektované 
příjezdové komunikaci. 

Zastavěné území: 

Rodinný dům 
Zastavěná plocha   :  151,30 m² 
Obestavěný prostor   :  952,00 m² 

Zahradní altán 
Zastavěná plocha   :  39,30 m² 
Obestavěný prostor   :  128,20 m² 
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Zpevněné plochy: 

Terasa     :  47,25 m² 
Příjezdová komunikace a chodníky :  75,40 m² 

 Novostavba rodinného domu a zahradního altánu (přístřešku) se nachází 
na pozemku investora (viz výpis z katastru nemovitostí nebo jiný právní doklad). 

 Pozemek je součástí území určeného pro zástavbu rodinnými domy. 

1.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

1.2.1 Účel objektu 
 Navržený objekt bude sloužit jako rodinný dům. Je v něm zřízena jedna 
bytová jednotka (4 osoby). Součástí stavby je i garáž pro osobní automobil. 

1.2.2 Zhodnocení staveništ ě 
 Jedná se o pozemek na východním okraji města Boskovice v lokalitě  
Na Chmelnici II, který je určen územním plánem města pro bytovou výstavbu. 

 Při svém jihozápadním okraji stavební pozemek navazuje  
na projektovanou místní komunikaci, na kterou je napojena příjezdová 
komunikace k rodinnému domu. Dále je vymezen na severozápadní a 
jihovýchodní straně dalšími stavebními pozemky a na jihozápadě místní 
komunikací. Na severovýchodě pozemek hraničí se stávající zemědělsky 
obdělávanou půdou.  

 Pozemek v současné není využíván. Z hlediska výškového uspořádání je 
pozemek svažitý ve směru k přilehlé komunikaci. Příjezd ke staveništi bude 
zajištěn po nově budované komunikaci. Pozemek není v současné době oplocen.  

 Navržená novostavba je v souladu s odsouhlaseným územním plánem. 

 Před započetím stavebních prací bude sejmuta humózní vrstva (ornice)  
v tl. 200 mm, která bude uskladněna na pozemku stavebníka ve vrstvě maximální 
tl. 1200 mm a použita jako svrchní vrstva konečných terénních úprav v okolí 
objektu. 

1.2.3 Architektonické řešení 
 Novostavba rodinného domu je situována na pozemku ve městě  
Boskovice - parcela číslo 4415/151. 

 Pozemek šířky 30,00 m je obdélníkový se spádem od severovýchodu 
 k jihozápadu (ke komunikaci). Nachází se na okraji města Boskovice v lokalitě 
určené pro bytovou výstavbu. 

 Navržená zástavba je v souladu s územním plánem. 

 Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený jednopodlažní rodinný dům 
(4+1) s obytným podkrovím. Na jihozápadní straně je garáž pro osobní automobil 
a je komunikačně propojená s domem. 
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 Rodinný dům je zastřešen dvěma výškově posunutými pultovými 
střechami (15°), hřeben je rovnoběžný s předním průčelím. Garáž je kryta 
plochou střechou. 

 Hlavní obytné místnosti jsou orientovány do klidové části pozemku  
k jihovýchodu. Vzhledem k přístupnosti pozemku, jeho svažitostí, napojení 
na místní komunikaci a orientaci ke světovým stranám je vstup do domu řešen  
od jihozápadu. 

 Fasády domu mají klasické členění v drobném měřítku bez použití 
nepřiměřených výrazových prvků a jsou barevně pojaty ve světlém odstínu 
skořicové a bílé barvy v kombinaci s plastovými okny a dveřmi v odstínu hnědé 
barvy - třešeň. Střešní krytinu tvoří betonové tašky Bramac Tegalit v odstínu 
černé barvy a modifikované SBS asfaltové pásy v černé barvě. Sokl bude tvořen 
obkladem z cihelných pásků.  

 Zahradní altán (přístřešek) s venkovním krbem je přízemní a umístěný  
na severovýchodním okraji pozemku. Objekt je navržen v kombinaci pálených 
lícových cihel a dřevěných sloupků. Střešní krytina se uvažuje z asfaltových 
modifikovaných pásů (odstín černý). 

1.2.4 Dispozi ční řešení 
 Dům je řešen jako jednogenerační. V přízemí je vytvořena obytná část, 
která je tvořená jídelnou s obývacím pokojem a kuchyní se spíží. Z vnitřní chodby 
je dále přístupná pracovna, WC a domovní sklad se sprchovým koutem. 
Dispozici přízemí doplňuje garáž pro osobní automobil. 

 V podkroví objektu jsou navrženy tři pokoje, hygienické zázemí, šatna a 
místnost s kotlem ÚV, která složí i jako prádelna. Propojení jednotlivých podlaží 
je zajištěno vnitřním schodištěm, které navazuje na vstupní chodbu. 

 Zahradní altán (přístřešek) je dispozičně rozdělen na dvě části. 
 K severovýchodu je vytvořeno zázemí a k jihozápadu je navrženo otevřené 
posezení s krbem. 

 Výškově je úroveň podlahy 1.NP rodinného domu (+-0,00) má výšku 
425,70 m.n.m. (Bpv), úroveň podlahy zahradního altánu (+0,600) má výšku 
426,30 m.n.m. (Bpv). 

1.2.5 Technické řešení 
 Založení rodinného domu bude na základových pasech šířky 600mm a 
altánu na základových pasech šířky 500mm z prostého betonu. 

 Objekt rodinného domu je navržen v tradiční zděné technologii (keramické 
bloky Porotherm tl. 500, 450, 365 a 300 mm). Sokl je zateplen deskami 
PERIMETR. 

 Zastropení přízemí rodinného domu se uvažuje železobetonovou 
monolitickou deskou. Strop nad 2.NP tvoří konstrukce zastřešení společně 
 se sádrokartonovým podhledem. 
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 Rodinný dům je zastřešen kombinací dvou pultových střech (vlastní RD), 
garáž pro osobní auto plochou střechou. Krytina je navržena betonová Bramac 
Tegalit nad rodinným domem (černý odstín) a z modifikovaných SBS asfaltových 
pásů Euroflex nad garáží (černý odstín). 

 Omítky se uvažují v pastelovém odstínu (skořicová a bílá barva) a 
doplněné obkladem čelní fasády a soklu keramickými pásky. Podbití pultové 
střechy je provedeno dřevěnými palubkami. 

 Zahradní altán bude proveden v kombinaci zdiva z lícových cihel tloušťky 
300mm a dřevěných sloupků. Zastřešení je řešeno pultovou, která je krytá 
modifikovanými SBS asfaltovými pásy Euroflex v černém odstínu. 

 Pozemek rodinného domu bude oplocen, pro vjezd bude osazena 
posuvná elektrická brána a pro vstup branka. 

1.2.5.1 Zemní práce 

 Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice (cca 0,2 m - 0,3 m). Dále 
budou provedeny výkopy pro základové konstrukce. V rámci zemních prací bude 
provedena i úprava terénu pro nové napojení parcely na příjezdovou komunikaci.  

 Ornice bude uložena na stavebním pozemku odděleně od ostatní zeminy. 
Zemina i ornice budou použity pro sadové a terénní úpravy na pozemku. 

1.2.5.2 Základy 

 Rodinný dům je založen na základových pasech šířky 600 mm, výšky  
500 mm z betonu C16/20. Základové krčky se uvažují z betonových bednících 
tvarovek šířky 300 mm a 400 mm vyplněné betonem C20/25. 

 Podkladní betony jsou navrženy tl. 100mm (RD) a 150 mm (garáž) 

 z C16/20 (B15) vyztuženého svařovanou KARI sítí 6,0/150-6,0/150 na hutněný 
podsyp. Podkladní betony budou přetaženy přes základové krčky. 

 Zahradní altán je založen na betonových pasech šířky 500 mm, výšky  
950 mm z betonu C16/20. Na základové spáře bude uložen zemní pásek 
společné uzemňovací soustavy. 

1.2.5.3 Nosné zdivo, svislé konstrukce 

 Obvodové stěny tloušťky 500 mm a 450 mm se vyzdí z keramických 
tvárnic Porotherm Profi na tepelněizolační maltu. Vnitřní nosné stěny tloušťky 
300 mm budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm. Odskok soklu je 
vytvořen použitím cihel tloušťky 365 mm Porotherm Profi. 

 Překlady nad otvory v nosných stěnách jsou navrženy systémové  
z keramických překladů Porotherm nebo z ocelových válcovaných nosníků. 

 Komín pro krb se uvažuje Ciko (třívrstvý) s vložkou průměru 200 mm. 

 Zdivo zahradního altánu bude cihelné lícové tloušťky 300 mm. 
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1.2.5.4 Příčky 

 Vnitřní příčky tloušťky 125mm jsou navrženy z keramických příčkovek 
Porotherm. 

 Veškeré zdivo musí být vyzděno v souladu s technickými listy a pokyny 
výrobce Porotherm. 

1.2.5.5 Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce nad 1.NP bude tvořit železobetonová monolitická 
deska. Strop 2.NP bude tvořen  sádrokartonovým podhledem, který bude 
zavěšen na konstrukci krovu. 

 Vodorovné ztužení stavby nad 1.NP bude provedeno železobetonovým 
věncem v úrovni stropní konstrukce, beton C20/25, ocel 2+2 pr. R12, třmínky  
pr. R6. Ztužení stavby nad 2.NP bude pomocí železobetonového monolitického 
věnce šířky 300 mm a výšky 200 mm - bude vybetonován v úrovni pod pozednicí 
krovu, beton C20/25, ocel 2+2 pr.R12, třmínky pr. R6. 

 Vodorovné ztužení zahradního altánu bude provedeno železobetonovým 
monolitickým věncem v úrovni pod pozednicí a vaznicemi, beton C20/25, ocel 
2+2 pr. R12, třmínky pr. R6. 

1.2.5.6 Konstrukce schodiš ť a ramp 

 Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové prefabrikované. 

1.2.5.7 Zastřešení 

 Dům bude zastřešen kombinací dvou pultových střech o sklonu 15°. 
Konstrukce krovu bude vaznicová - z krokví 100x180 mm, pozednic 140x140 mm 
a vaznic 120x180 mm, které jsou podporované ocelovými vaznicemi (U180) a 
ocelovými sloupky (2xU100) s podbitím z OSB desek. Střešní plášť bude tepelně 
izolován tepelnou izolací z minerální vlny v tloušťce 180 mm mezi krokvemi a v 
SDK podhledu v tloušťce 60 mm s parotěsnou fólií. Garáž bude zastřešena 
plochou střechou a to zelenou střechou s extenzivním využíváním (tráva,...). 

 Zastřešení altánu je řešeno pultovou střechou o sklonu 6°. Konstrukce 
krovu bude vaznicová - z krokví 100x140 mm, pozednic 140x140 mm a vaznic 
140x240 mm a 160x240 mm podporovaných dřevěným sloupkem 140x180 mm  
s podbitím z dřevěných prken. 

1.2.5.8 Výpln ě otvor ů 

 Vnější otvorové prvky jsou navrženy plastové Uw (Ud) = max. 1,4 W/m2K  
(Ug = 1,1 W/m2K) a odstínu třešeň.   

 Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované odstínu dub a zárubně dřevěné 
obložkové. 
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1.2.5.9 Úpravy povrch ů  

 Zděné konstrukce budou opatřeny omítkami ze suchých omítkových 
směsí. 
 V místnostech hygienického zařízení budou stěny obloženy keramickým 
obkladem do výšky 2050 mm, v kuchyni v pásu výšky 600 mm nad pracovní 
deskou kuchyňské linky (případně bude zádová deska bude součástí kuchyňské 
linky). 
 Část obvodových stěn bude opatřena obkladem z dřevěných palubek a 
cihelných pásků. 

 Podhled všech místností v 2.NP bude obložen sádrokartonovými deskami 
KNAUF GKB tloušťky 12,5 mm. V koupelně bude použito impregnovaných GKB 
desek. Desky budou kotveny na systémový pozinkovaný nosný rošt (KNAUF 
D113). 
 Podbití přesahů střechy - dřevěné palubky. 

 Vnitřní omítnuté stěny i sádrokartonové podhledy budou opatřeny bílou 
otěru vzdornou malbou PRIMALEX STANDARD. 
 Nátěry dřevěných prvků jsou navrženy v odstínu oken a dveří (teak). 
 Klempířské konstrukce budou provedeny v systému Lindab v šedém 
odstínu. 

 Nášlapné vrstvy podlah se uvažují z keramické dlažby nebo vinylové 
(Domestic). 
 Skladba podlahy umožňuje teplovodní podlahové vytápění (podle jeho 
druhu budou upřesněny tloušťky jednotlivých vrstev). 
 Vnější terasa bude kryta betonovou dlažbou. 

1.2.5.10 Izolace proti zemní vlhkosti  

 Proti zemní vlhkosti a vodě bude objekt rodinného domu chráněn pomocí 
hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů Glastek + Elastek. tyto materiály 
s rezervou vyhovují i na střední stupeň radonového rizika. 

1.2.5.11 Tepelná izolace 

 Střešní plášť bude tepelně izolován tepelnou izolací z minerální vlny v 
tloušťce 1800 mm mezi krokvemi a SDK podhledu v tloušťce 60 mm  
s parotěsnou fólií. 

 Tepelná izolace bude vložena i ve skladbě podlah - systémové desky 
pro podlahové vytápění a pěnový polystyren. 

 Sokl bude opatřen obkladem z desek Perimetr tloušťky 40 mm s venkovní 
omítkou. 

1.2.5.12 Konstrukce záme čnické 

 Zámečnické práce spočívají v montáži zábradlí schodiště a dalších 
doplňkových konstrukcí. 
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1.2.5.13 Konstrukce klempí řské 

 Vnější oplechování je navrženo z měděného plechu. 

1.2.6 Technické vybavení 

1.2.6.1 Kanalizace 

 Splaškové odpadní vody jsou odváděny gravitační kanalizací z trub PVC  
D = 160/4,7 mm - SN8 do řadu splaškové kanalizace v místní komunikaci. 
Na trase přípojky bude osazena prefabrikovaná revizní šachta. 

 Srážkové vody ze zadní části střechy rodinného domu a zahradního 
altánu jsou svedeny kanalizační přípojkou (PVC D = 160/4,7 mm - SN8)  
přes nádrž na dešťovou vodu do vsakovací jímky umístěné na pozemku. 
Srážkové vody z přední části budou napojeny do přípojky splaškové kanalizace. 

 Odvodnění zpevněných ploch je navrženo vsakováním (je použito 
polovegetační zámkové dlažby LORI, aby se zamezilo vytékání srážkových vod 
na přilehlou komunikaci). 

1.2.6.2 Vodovod 

 Objekt je napojen na veřejný vodovod prostřednictvím nové vodovodní 
přípojky IPe 32 ze stávajícího vodovodního řadu v místní komunikaci. 

1.2.6.3 Elektrorozvody 

 Objekt je napojen na rozvod NN elektrické energie novou přípojkou 
podzemním kabelem AYKY 4x16 mm. Na hranici parcely stavebníka bude 
umístěna nová přípojková skříň s elektroměrem. 

1.2.6.4 Vytápění 

 Vytápění se uvažuje ústřední teplovodní (podlahové) v kombinaci  
s radiátory. Zdrojem tepla je plynový kotel v provedení Turbo, který je umístěný  
v 2.NP. Kromě toho se předpokládá i teplovzdušné vytápění krbem v obytném 
prostoru. 

1.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Není zdrojem hluku 
ani znečištění. 

1.4 NAPOJENÍ STAVBY NA INFRASTRUKTURU 
 Rodinný dům a zahradní altán budou přístupné zpevněnou příjezdovou 
komunikací napojenou na místní komunikaci (p.č. 4415/1). 

 K navrhované stavbě budou přivedeny přípojky vody, elektro, plyn a 
kanalizace (dešťová i splašková). 
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1.5 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 
 Objekt nepodléhá vyhlášce 398/2009 Sb.. S užíváním tohoto objektu TPO 
se neuvažuje. 

1.6 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 
 Bylo provedeno geodetické měření lokality (polohopis, výškopis). 

 Na staveništi je nutné provést radonový průzkum a podle potřeby  
inženýrsko-geologický průzkum. Pro návrh osazení rodinného domu a jeho 
napojení na inženýrské sítě bylo využito projektové dokumentace inženýrské sítě 
(Haška, a.s.). 

1.7 PODKLADY PRO VYTYČENÍ, REFERENČNÍ 
POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ  SYSTÉM  
 +/- 0,000 objektu je na úrovni 425,70 m.n.m. (Bvp) 

1.8 ČLENĚNÍ STAVBY 
 Stavební objekty : PD není nutno dělit na stavební objekty 

 Inženýrské objekty : PD není nutno dělit na stavební objekty 

1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ OBJEKTY 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní objekty. 

 Při provádění výstavby jsou dodavatelé povinni zabezpečovat opatření  
k omezení škodlivých důsledků stavební činnosti zhoršující životní prostředí 
během realizace stavby. 

Považují se za ně: 
 a) hluk stavebních strojů a dopravních prostředků 
 b) znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 c) znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu 
 d) znečišťování vody 
 e) poškozování zeleně 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření: 
 1) Pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu a 
opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. 
 2) Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních 
mechanismů. 
 3) Zabezpečovat plynulou práci stavebních strojů a v době přestávek 
zastavovat motory. 
 4) Nepřipustit provoz dopravních prostředků s nadměrným množstvím 
produkovaných škodlivin ve výfukových plynech. 
 5) Maximálně snížit prašnost při bourání a manipulací se sutí. 
 6) Při přepravě suti zajistit, aby náklad nepadal na bočnice vozidel. 
Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstranit. 
 7) Omezit projíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy. 
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 8) Zajistit pečlivé a odborné ukládání materiálů, výrobků a zařízení 
dodávaných na staveniště na vyhrazená místa. 
 9) Zabezpečit ochranu před ropnými látkami při jejich manipulaci a 
skladování. Dešťové vody z provozních, výrobních a skladových ploch odvádět 
bez znečištění do kanalizace nebo potoků a řek. 
 10) Chránit v maximální míře stávající zeleň. 
 11) Stavební odpad odvážet na příslušnou skládku. 

1.10 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna používáním certifikovaných 
materiálů a dodržováním technologických postupů při výstavbě.  

1.11 HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 
 Provoz rodinného domu a zahradního altánu nebude mít negativní vliv  
na životní prostředí. Odpady vznikající v průběhu výstavby i za provozu budou 
likvidovány oprávněnými firmami. 

1.12 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 Veškeré prostory jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 
hygienických směrnic a ČSN. 

1.13 OCHRANA PROTI HLUKU 
 Umístění stavby v lokalitě neklade zvláštní nároky na speciální akustická 
opatření, která zabraňují pronikání hluku z okolí do stavby a naopak. 

 Projektová dokumentace je v souladu s ČSN 73 05 27. 

1.14 ÚSPORA ENERGIE  A TEPLO 
 Úspora energie je zajištěna správnou volbou zdiva a skladby střešního 
pláště s dostatečnou mocností tepelné izolace. Vytápění se uvažuje ústřední 
teplovodní (podlahové) v kombinaci s radiátory. Zdrojem tepla je plynový kotel  
v provedení Turbo, který je umístěný v 2.NP. Kromě toho se předpokládá i 
teplovzdušné vytápění krbem v obytném prostoru. 

 Projektová dokumentace je v souladu s ČSN 73 05 40. 

1.15 OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 Ochrana stavby před škodlivými vlivy je zajištěna volbou vhodných 
stavebních materiálů. Veškeré stavební materiály podléhající korozi a plísním 
(ocelové, dřevěné konstrukce) budou opatřeny antikorozními a protiplísňovými 
nátěry či jinou povrchovou úpravou (poplastování, zinkování, apod.). 



 
 

29 
 

1.16  OCHRANA OBYVATELSTVA 
 Protiradonová ochrana stavby je tvořena modifikovanými asfaltovými 
pásy. V objektu je provedena vodorovná hydroizolace. Všechny prostory jsou 
dostatečně větrány.   
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2.1  OBECNÉ INFORMACE  

 Novostavba rodinného domu se nachází v Boskovicích v části, které se 
nazývá na Chmelnici a to na ulici Lipová 2477/22. Objekt leží na pozemku  
s parcelním číslem 4415/151. 

 Vjezd a vstup na pozemek je umožněn z místní zpevněné komunikace  
s parcelním číslem 4415/144. 

 Na obrázku 1 je řešený rodinný dům označen pomocí zelené vlaječky a 
na obrázku 2 je zvýrazněn řešený pozemek modrou barvou. 

 

Obrázek 1: Poloha řešené novostavby rodinného domu 

 

Obrázek 2: Poloha řešené novostavby rodinného domu 

 

 Dále se v této kapitole budou řešeny trasy, po kterých bude na staveniště 
a z něj dopravován různý materiál. 
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2.2 TRASA  VYTĚŽENÉ ZEMINY, KTERÁ BUDE 
ULOŽENA NA SKLÁDKU 
 

 Zelená vlaječka na obrázku 3 označuje začátek trasy a červená vlaječka 
konec trasy. 

Adresa zelené vlaječky:    Adresa červené vlaječky: 

 Lipová 2477/22    Kompostárna - Boskovice 

 680 01 Boskovice    Svatopluka Čecha  

       680 01 Boskovice 

 Celková délka trasy je 648m a předpokládaná doba jízdy jsou 4 minuty. 

POPIS TRASY:  

  Nejprve vede cesta rovně po ulici Lipová (182m), poté se odbočí vlevo a 
to na ulici Svatopluka Čecha (465m) a nakonec odbočíme opět vlevo na skládku.   

  

 

Obrázek 3: Trasa vytěžené zeminy na skládku 

 

Obrázek 4: Odbočka z ulice Lipová vlevo na ulici Svatopluka Čecha 
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Obrázek 5: Odbočka z ulice Svatopluka Čecha vlevo na skládku 

 Zemina, které se bude odvážet ze staveniště na skládku, bude odvezena 
pomocí nákladního automobilu Tatra T815-231S25/340 (6x6 třístranný sklápěč). 
Na této trase se nevyskytuje žádný kritický bod. 

2.3 TRASA  DOPRAVY BETONU 
 Zelená vlaječka na obrázku 6 označuje začátek trasy a červená vlaječka 
konec trasy. 

Adresa zelené vlaječky:    Adresa červené vlaječky: 

 DEAS spol. s.r.o.     Lipová 2477/22 

 Rovná 11      680 01 Boskovice 

 680 01 Boskovice 

 Celková délka trasy je 4,6 km a předpokládaná doba jízdy je 15 minut. 

POPIS TRASY: 

  Nejprve vede cesta po ulici rovná (1,6 km), poté odbočíme vlevo na ulici 
Janáčkova (32 m). Následuje kruhový objezd, ze kterého vyjedeme prvním 
výjezdem na ulici Rovná (265 m). Na konci ulice následuje opět kruhový objezd, 
ze kterého vyjedeme prvním výjezdem na silnici II. třídy na ulici Otakara Kubína 
(676 m). Na světelné křižovatce bude cesta dále pokračovat odbočením vlevo  
na silnici II. třídy na ulici Nádražní (243 m). Poté odbočíme vpravo na silnici  
II. třídy na ulici Sokolská (741 m), ze které pak odbočíme vlevo na silnici II. třídy 
na ulici Havlíčkova (185 m). Z této ulice budeme odbočovat vpravo a to na ulici 
Legionářská (608 m) a budeme-li pokračovat rovně, dostaneme se na ulici 
Svatopluka Čecha (376 m), ze které odbočíme vpravo na ulici Lipová (182 m). 
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Obrázek 6: Trasa dopravy betonu 

 

Obrázek 7: Odbočka z ulice Rovná vlevo na ulici Janáčkova a první kruhový 
objezd 

 

 

Obrázek 8: Druhý kruhový objezd a výjezd na ulici Otakara Kubína 
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Obrázek 9: Odbočení vlevo na světelné křižovatce z ulice Otakara Kubína na ulici 
Nádražní 

 

Obrázek 10: Odbočka vpravo z ulice Nádražní na ulici Sokolská 

 

 

Obrázek 11: Odbočka vlevo z ulice Sokolská na ulici Havlíčkova 
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Obrázek 12: Odbočka vpravo z ulice Havlíčkova na ulici Legionářská 

 

Obrázek 13: Odbočka vpravo z ulice Svatopluka Čecha na ulici Lipová 

 Beton, který bude dovážen z betonárky na staveniště, bude dovezen 
pomocí vozidla Tatra 815 mix. Na trase se nevyskytuje žádný kritický bod. 

2.4 TRASA  DOPRAVY MATERIÁLU ZE 
STAVEBNIN NA STAVENIŠT Ě 
 Ze stavebnin bude na staveniště přivezen materiál na základové krčky a 
materiál na zdění. 

 Zelená vlaječka na obrázku 14 označuje začátek trasy a červená vlaječka 
konec trasy. 

Adresa zelené vlaječky:    Adresa červené vlaječky: 

 STAVIVAN spol. s.r.o.    Lipová 2477/22 

 Hliníky 2138/5      680 01 Boskovice 

 680 01 Boskovice 

 Celková délka trasy je 2,9 km předpokládaná doba jízdy je 10 minut. 
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POPIS TRASY: 

  Nejprve vede cesta po ulici Hliníky (219 m) a to až ke kruhovému 
objezdu, na kterém vyjedeme na třetím výjezdu na silnici II. třídy na ulici Otakara 
Kubína (730 m). Poté na světelné křižovatce odbočíme vlevo na silnici II. třídy  
na ulici Nádražní (243 m). Dále bude cesta pokračovat odbočením vpravo  
na silnici II. třídy na ulici Sokolská (741 m) a odbočením vlevo na silnici II. třídy 
na ulici Havlíčkova (185 m). Z této ulice odbočíme vlevo a to na ulici Legionářská 
(608 m) a nakonec odbočíme vpravo na ulici Lipová. 

 

Obrázek 14: Trasa dopravy materiálu ze stavebnin na staveniště 

 

Obrázek 15: Výjezd z ulice Hliníky na kruhový objezd a poté na ulici Otakara 
Kubína 

Dále cesta pokračuje stejně jako v odstavci 2.3 TRASA DOPRAVY BETONU. 

Materiál, který bude dovážen ze stavebnin na staveniště, bude dovezen pomocí 
nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou).  
Na trase se nevyskytuje žádný kritický bod. 

2.5 TRASA  DOPRAVY BETONÁ ŘSKÉ OCELI 
 Zelená vlaječka na obrázku 16 označuje začátek trasy a červená vlaječka 
konec trasy. 
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Adresa zelené vlaječky:    Adresa červené vlaječky: 

 TRANSMARK spol. s.r.o.    Lipová 2477/22 

 Hliníky 2370/7      680 01 Boskovice 

 680 01 Boskovice 

 Celková délka trasy je 2,9 km a předpokládaná doba jízdy je 10 minut. 

POPIS TRASY:  

  Nejprve vede cesta po ulici Hliníky (244 m) a to až ke kruhovému 
objezdu, na kterém vyjedeme na třetím výjezdu na silnici II. třídy na ulici Otakara 
Kubína (730 m). Poté na světelné křižovatce odbočíme vlevo na silnici II. třídy  
na ulici Nádražní (243 m). Dále bude cesta pokračovat odbočením vpravo  
na silnici II. třídy na ulici Sokolská (741 m) a odbočením vlevo na silnici II. třídy 
na ulici Havlíčkova (185 m). Z této ulice odbočíme vlevo a to na ulici Legionářská 
(608 m) a nakonec odbočíme vpravo na ulici Lipová.  

 

 

Obrázek 16: Trasa dopravy betonářské oceli 

 Tato trasa je totožná s trasou v odstavci 2.4 TRASA DOPRAVY 
MATERIÁLU ZE STAVEBNIN NA STAVENIŠTĚ. 

 Výztuž, která bude dopravována z prodejny na staveniště, bude dovezena 
pomocí automobilu MAN  26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). Na trase se 
nevyskytuje žádný kritický bod.  

2.6 TRASA DOPRAVY LEŠENÍ 
 Zelená vlaječka na obrázku 26 označuje začátek trasy a červená vlaječka 
konec trasy. 

Adresa zelené vlaječky:    Adresa červené vlaječky: 

 Petr Kovář - staveb. práce - půjč. lešení  Lipová 2477/22  
 Na Horce 1488/3     680 01 Boskovice 
 680 01 Boskovice  

 Celková délka trasy je 1,4 km a předpokládaná doba jízdy je 7 minut. 
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POPIS TRASY:  

  Nejprve vede cesta rovně po ulici po ulici Na Horce (37 m). Následuje 
odbočka vlevo na silnici III. třídy na ulici Lidická (539m) a vpravo na ulici 
Hybešova (66 m). Poté se bude odbočovat vlevo a to na ulici Svatopluka Čecha 
(584 m) a nakonec vpravo na ulici Lipová (182 m).  

 

 

Obrázek 17: Trasa dopravy lešení 

 

Obrázek 18: Odbočka z ulice Na Horce vlevo na silnici III. třídy na ulici Lidická 

 

Obrázek 19: Odbočka vpravo z ulice Lidická na ulici Hybešova a poté vlevo  
na ulici Svatopluka Čecha 



 
 

40 
 

 

Obrázek 20: Odbočka vpravo z ulice Svatopluka Čecha na ulici Lipová 

 Lešení, které bude dopraveno z půjčovny na staveniště, bude dovezeno 
pomocí automobilu MAN  26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). Na trase se 
nevyskytuje žádný kritický bod. 

 

 Veškeré technické vlastnosti a parametry nákladního automobilu Tatra 
T815-231S25/340 (6x6 třístranný sklápěč), vozidla Tatra 815 mix a nákladního 
automobilu MAN 26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou) budou popsány  
v kapitole 9. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. 

 

 Veškeré mapy a obrázky jsou použity z: 

  www.mapy.cz  

  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
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Tabulka 1: Položkový rozpočet 

 

 
 

 
 

Tabulka 2: Rekapitulace dílů 

 
 
 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
1 Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek
4415/151 Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV 733 694,81

PSV 159 604,32

MON 0,00

Vedlejší náklady 51 454,03

Ostatní náklady 0,00

Celkem 944 753,16

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 %  
DPH 15 % 
Základ pro DPH 21 % 
DPH 21 % 
Zaokrouhlení

CENA ZA OBJEKT CELKEM

         

0,00 CZK

1 143 151,00 CZK

-0,16 CZK

198 398,00 CZK
0,00 CZK

Novostavba rodinného domu

Rodinný d ům Boskovice - Na Chmelnici

Novostavba

944 753,16 CZK

4415/151 Rodinný dům Boskovice - Na Chmelnici Rozpočet : 1
1 Novostavba rodinného domu

REKAPITULACE DÍL Ů

Stavební díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 57 156,04
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 110 399,28
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 442 750,01
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 70 400,24
99 Staveništní přesun hmot HSV 52 989,24
711 Izolace proti vodě PSV 159 604,32
VN Vedlejší náklady VN 51 454,03

CELKEM  OBJEKT 944 753,16

Stavba :
Objekt : Novostavba
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Tabulka 3: Položkový rozpočet (část 1) 

  

 

S: 4415/151
O: 1
R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 54,79000 80,11 4 389,23

2 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 21,97250 269,69 5 925,76

3 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 10,98625 186,13 2 044,87

4 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 34,43375 190,11 6 546,20

5 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 17,21688 24,69 425,08

6 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 32,57000 82,69 2 693,21

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 32,57000 15,00 488,55

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 23,83875 94,16 2 244,66

9 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 52,97500 10,63 563,12

10 182301121R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 m2 547,90000 43,29 23 718,59

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 32,57000 249,21 8 116,77

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
12 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 20,00000 184,61 3 692,20

13 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 243,26500 6,56 1 595,82

14 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň 
tvárnic betonem C 16/20

m2 1,00000 1 179,49 1 179,49

15 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm, výplň 
tvárnic betonem C 16/20

m2 26,48750 1 369,05 36 262,71

16 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 23,38613 2 308,53 53 987,58

17 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,48840 28 012,84 13 681,47

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 311238144R00 Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm m2 67,00750 844,48 56 586,49

19 311238213R00 Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P15 na MC 10, tl. 365 mm m2 18,18750 1 104,75 20 092,64

20 311238264R00 Zdivo POROTHERM 44 EKO+ Profi P8,  tl. 440 mm m2 21,00000 1 277,02 26 817,42

21 311238266R00 Zdivo POROTHERM 50 EKO+ Profi P6,  tl. 500 mm m2 139,06000 1 359,81 189 095,18

22 311231115R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 5 MPa m3 1,22850 4 250,46 5 221,69

23 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 12,00000 229,46 2 753,52

24 317168114R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1750 mm kus 1,00000 292,43 292,43

25 317168115R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x2000 mm kus 1,00000 317,29 317,29

26 317168130R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 10,00000 241,42 2 414,20

27 317168131R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 5,00000 300,16 1 500,80

28 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 4,00000 347,17 1 388,68

29 317168134R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 5,00000 533,77 2 668,85

30 317168136R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 5,00000 750,22 3 751,10

31 317168137R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm kus 4,00000 804,50 3 218,00

32 317168138R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3000 mm kus 5,00000 857,77 4 288,85

33 317168140R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x3500 mm kus 15,00000 983,87 14 758,05

34 317998115R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 100 mm m 22,82500 77,60 1 771,22

35 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, 
včetně dodávky profilu I č.12

t 0,03392 29 223,13 991,25

36 317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, 
včetně dodávky profilu U č.10

t 0,20988 29 223,13 6 133,35

37 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22 t 0,25276 7 045,71 1 780,87

38 317941123RT4 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, 
včetně dodávky profilu I č.18

t 1,38846 28 590,48 39 696,74

39 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší t 1,38846 6 601,89 9 166,46

40 331941002R00 Nosné spojovací svary sloupů tl. do 12 mm m 14,00000 618,81 8 663,34

41 vlastní 2 Komínové těleso třísložkové 1průduchové cihelné z 
keramických vložek D20 napojení45stupňů v 3m

ks    1,00000 13 000,00 13 000,00

42 vlastní 3 příplatek ke komínovému tělesu třísložkovému 
cihelnému z keramických vložek D20 ZKD 1m výšky

m     5,52000 2 830,00 15 621,60

43 vlastní 4 Komínový návlek imitace obezdění v 100cm pro 
1půduchový cihelný komín

ks    1,00000 9 150,00 9 150,00

44 vlastní 5 Krycí deska základní  pro 1průduchový cihelný komín ks    1,00000 1 610,00 1 610,00

442 750,02

Položkový rozpo čet 
Rodinný dům Boskovice - Na Chmelnici
Novostavba rodinného domu
Novostavba

57 156,05

110 399,27
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Tabulka 4: Položkový rozpočet (část 2) 

 
 
 

Rozpočet byl vypracován ve studentské verzi programu BUILDpowerS. 

  

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
45 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 12,25088 2 727,01 33 408,27

46 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 5,14080 2 661,49 13 682,19

47 631319153R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. do 12cm m3 12,25088 399,88 4 898,88

48 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. do 24cm m3 5,14080 199,94 1 027,85

49 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. do 12 cm m3 12,25088 121,45 1 487,87

50 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. do 24 cm m3 5,14080 60,72 312,15

51 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, 
průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm

t 0,53476 29 140,24 15 583,03

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
52 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 221,12016 239,64 52 989,24

Díl: 711 Izolace proti vodě
53 711111011RT1 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud., 1x 

nátěr - asfaltová suspenze ve specifikaci
m2 280,57260 10,89 3 055,44

54 711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva 
- včetně dod. Elastek 40 special mineral

m2 280,57260 240,21 67 396,34

55 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva 
- včetně dod. Glastek 40 special mineral

m2 280,57260 230,42 64 649,54

56 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,15900 682,36 108,50

57 11163230R Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER kg 585,00000 41,70 24 394,50

Díl: VN Vedlejší náklady
58 005121 R Zařízení staveniště % 2,40000 21 439,18 51 454,03

70 400,25

52 989,24

159 604,31

51 454,03
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4.1  OBECNÉ INFORMACE 

4.1.1 Identifika ční údaje stavby 
Název stavby  :  Rodinný dům Boskovice, Na Chmelnici,  
     p.č. 4415/151 

Místo stavby  :  p.č. 4415/151 - k.ú. Boskovice 
     vlastník: Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
        Mánesova 43/2205, 680 01  
        Boskovice (na základě smlouvy  
        s MěÚ Boskovice) 

Okres / kraj  :  Blansko / Jihomoravský 
Charakter stavby :  Novostavba   

4.1.2 Identifika ční údaje investora 
Jméno   :  Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
Adresa   :  Mánesova 43/2205, 680 01 Boskovice 

4.1.3 Identifika ční údaje projektanta 
Generální projektant 

Název   :  Abras projektový ateliér s.r.o. 
Adresa   :  Dvorská 28, 678 01 Blansko 
IČO   :  60751151 
Telefon  :  516 417 531 - 2 

Stavební část 

Ing. Jaroslav Bránský ČKAIT 1001432 
Petra Švancarová 

Specialisté 

Požární bezpečnost - Ing. Jaroslav Bránský 

4.1.4 Zastavěnost území, informace o pozemku 
 Objekt se nachází na mírně svažitém území se spádem k projektované 
příjezdové komunikaci. 

Zastavěné území: 

Rodinný dům 
Zastavěná plocha   :  151,30 m² 
Obestavěný prostor   :  952,00 m² 

Zahradní altán 
Zastavěná plocha   :  39,30 m² 
Obestavěný prostor   :  128,20 m² 
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Zpevněné plochy: 

Terasa     :  47,25 m² 
Příjezdová komunikace a chodníky :  75,40 m² 

 Novostavba rodinného domu a zahradního altánu (přístřešku) se nachází 
na pozemku investora (viz výpis z katastru nemovitostí nebo jiný právní doklad). 

 Pozemek je součástí území určeného pro zástavbu rodinnými domy. 

4.1.5 Informace o stavb ě 
 Jedná se o novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného rodinného 
domu (4+1) s obytným podkrovím, který se nachází na východním okraji města 
Boskovice - Na Chmelnici na pozemku s parcelním číslem 4415/151. Rodinný 
dům má půdorysný tvar tří obdélníků a je zastřešen dvěma výškově posunutými 
pultovými střechami. Hřeben je rovnoběžný s předním průčelím. Nad garáží 
(nachází se na jihozápadní straně) se uvažuje zelená střecha s extenzivním 
využíváním.   

  Rodinný dům je samostatně stojící  a v jeho okolí se nachází stavební 
parcely, na kterých je předpokládaná budoucí výstavba (severozápadní a 
jihovýchodní strana) a zemědělsky obdělávaná půda(severovýchodní strana).  
Z hlediska výškového uspořádání je pozemek svažitý ve směru k přilehlé 
komunikaci (od severovýchodu k jihozápadu). 

 Zemina je zařazena do druhé a třetí třídy těžitelnosti. V lokalitě se 
nenachází žádná ochranná pásma. Stavba bude realizována na pozemku, který 
je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. 

 Trasy inženýrských sítí tj. vodovodu, rozvodů NN, plynovodu STL, 
dešťové i splaškové kanalizace jsou situovány v přilehlé zpevněné komunikaci, 
která se nachází na jihozápadním okraji pozemku. Je zde situován i vjezd  
na pozemek. 

 Založení rodinného domu je provedeno na základových pasech šířky  
600 mm, výšky 500 mm z betonu C16/20. Základové krčky se uvažují 
 z bednících tvarovek šířky 300 a 400 mm a jsou vyplněné betonem C20/25. 
Podkladní beton je navržen tloušťky 100 mm (RD) a 150 mm (garáž) z betonu 
C16/20 a jeho vyztužení je provedeno svařovanou KARI sítí 6,0/150 - 6,0/150. 
Obvodové zdivo je tloušťky 500 a 450 mm z keramických tvárnic POROTHERM 
Profi (na tepelněizolační maltu). Odskok soklu bude proveden použitím cihel 
POROTHERM Profi tl. 365 mm (na maltu M5). Vnitřní nosné zdivo je tloušťky  
300 mm také z keramických tvárnic POROTHERM (na maltu M5). Překlady  
nad otvory v nosných stěnách jsou navrženy systémové z keramických překladů 
POROTHERM a z ocelových válcovaných nosníků. Komín pro krb se uvažuje 
systémový Ciko (třívrstvý) s vložkou průměru 200 mm. Vnitřní příčky jsou tloušťky 
125 mm z keramických příčkovek POROTHERM (na maltu M2,5). Stropní 
konstrukce nad 1.NP bude železobetonová monolitická deska a nad 2.NP bude 
proveden sádrokartonový podhled zavěšený na konstrukci krovu. Vodorovné 
ztužení stavby nad 1.NP bude provedeno železobetonovým monolitickým 
věncem v úrovni stropní konstrukce (beton C20/25, ocel 2+2 pr. R12, třmínky  
pr. R6) a nad 2.NP pomocí železobetonového monolitického věnce v úrovni  
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pod pozednicí krovu (C20/25, ocel 2+2 pr. R12, třmínky pr. R6). Schodiště je 
navrženo železobetonové prefabrikované. Zastřešení domu je provedeno 
kombinací dvou pultových střech sklonu 15°. Konstrukce krovu bude vaznicová 
 z krokví 100x180 mm, pozednic 140x140 mm a vaznic 120x180 mm 
podporovaná ocelovými vaznicemi U180 a ocelovými sloupky 2x U100.  
Nad garáží je navržena zelená plochá střecha s extenzivním využíváním. 

4.1.6 Informace o stavebním procesu 
 Tento technologický předpis se zaobírá zemními pracemi. Bude zde 
popsán postup, kdy nejprve bude sejmuta ornice, následovat bude vytyčení 
stavebních rýh jejich hloubení a začištění dna. 

 Dále zde budou popsány materiály, pracovní podmínky, podmínky 
převzetí staveniště, personální obsazení, stroje a pracovní pomůcky, potřebné 
kontroly, bezpečnost a ochrana zdraví, vzniklé odpady a nakládání s nimi. 

4.2  MATERIÁL 

4.2.1 Ornice 
 Ornice na pozemku bude sejmuta v mocnosti 0,2 m v rozsahu staveniště 
(tzn. pod řešeným objektem, terasou, příjezdovou komunikací a chodníky). 

Tabulka 5: Množství sejmuté ornice 

 

 Veškerá ornice bude ponechána na staveništi na skládce ornice. Její 
poloha je naznačena na výkrese s názvem Zařízení staveniště. Ornice bude 
skladovaná v maximální výšce 1,5 m. Velikost skládky ornice je 7x6 m.  

4.2.2 Hloubení rýh 
 Rýhy pro základové pásy (pod obvodovými zdmi a pod vnitřními nosnými 
zdmi) budou šířky 600 mm a jejich výška bude 500 mm. Nad nimi budou 
provedeny rýhy pro základové krčky (pod obvodovými zdmi). Jejich šířka v horní 
části je 1500 mm, v dolní části 1100 mm a výška 500 mm. Zkosení stran je 
provedeno v poměru 1:2,5.   

  

Rodinný dům 151,30 0,20 30,26
Terasa 47,25 0,20 9,45

Příjezdová komunikace a chodníky 75,40 0,20 15,08
 CELKOVÉ MNOŽSTVÍ                                                                                                     54,79

ZASTAVĚNÁ PLOCHA 
(M²)

MOCNOST 
(M)

MNOŽSTVÍ ORNICE 
(M³)

ŘEŠENÁ ČÁST
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Tabulka 6: Množství vykopané zeminy 

 

 Část zeminy z výkopů bude odvezena a uložena na skládku  
v Boskovicích v městské části Doubravy, která je vzdálena 648 m a 
předpokládaná doba dopravy jsou 4 minuty. Další část této zeminy bude použita 
na zásypy kolem základových krčků. Než dojde k provedení zásypů bude 
uložena staveništi na skládce zeminy. Tato skládka bude mít maximální výšku 
1,5 m a rozměry 5x4 m. Její poloha je naznačena na výkrese číslo 2 ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ - SPODNÍ STAVBA. 

Tabulka 7: Množství zeminy ponechané na staveništi použité na zásypy  
kolem základových krčků 

 

 Celkové množství zeminy, která bude uložena na skládku v Boskovicích  
v městské části Doubravy, je tedy: 

MNOŽSTVÍ VYKOPANÉ ZEMINY-MNOŽSTVÍ ZEMINY PONECHANÉ  
NA ZÁSYPY 

= 
56,41 - 23,84 

= 
32,57 m³ 

4.2.3 Materiál na stavební lavi čky 
 Dřevěné lavičky se budou umisťovat ve vzdálenosti 2 m od rýh a to  
v rozích, dále podél objektu a tam, kde objekt mění svůj půdorysný tvar.  

Tabulka 8: Řezivo a hřebíky na stavební lavičky 

 
  

JEDNOTLIVÉ DÉLKY (M) DÉLKA CELKEM (M) HLOUBKA (M) ŠÍŘKA (M) OBJEM (M³)

Vnější stěna
9,675+6,075+2,0+5,475+6,2
+1,1+5,3+9,3+5,3+1,3+0,5+

0,5+0,25
52,98 0,50 0,60 15,90

Vnitřní stěna 6,35+6,525+4,125 17,00 0,50 0,60 5,10
Pod schod. stupněm 0,90 0,90 0,50 0,40 0,18
Pod komínem 1,00 1,00 0,50 0,40 0,20
Odskoky 0,5+0,5+0,5+0,5 2,00 0,50 0,60 0,60

Vnější stěna
9,675+6,075+2,0+5,475+6,2

0+5,30+9,30+5,30+1,10+ 
2,55

52,98 0,50

nahoře: 
1500mm 

dole: 
1100mm   

34,43

VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PÁSY

CELKEM VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ PÁSY                                                                                                   21,98                                                                                                                        
VÝKOPY PRO ZÁKLADOVÉ KR ČKY

 VÝKOPY CELKEM                                                                                                                                             56,41

MNOŽSTVÍ (M³)

(0,5x1,1)+(2x(0,5*0,5*0,2))-
(0,4*0,5)

0,45
9,675*6,075+2,0+5,475+6,
2+5,3+9,3+5,3+1,1+2,55

52,96 23,84

PLOCHA KOLEM ZÁKLADOVÝCH KRČKŮ (M²) CELKOVÁ DÉLKA (M)
ZEMINA NA ZÁSYPY

DRUH MNOŽSTVÍ
Kůly výšky 1,2m 24ks

Prkna 100/25mm, délky 3,0m 15ks
Stavební hřebíky cca 5kg



 
 

50 
 

4.3  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.3.1 Obecné pracovní podmínky 
 Veškeré zemní práce jsou prováděny na pozemku s parcelním číslem 
4415/151 s celkovou výměrou 793 m² (jedná se o pozemek, který je svažitý 
 od severovýchodu k jihozápadu). Pracovní doba je stanovena od pondělí 
do pátku v době od 07:00 do 15:00. 

 Práce musí být provedeny za příznivých klimatických podmínek, aby 
nedošlo ke splavení zeminy, rozbahnění, promrznutí a jinému poškození výkopu. 

4.3.2 Připravenost staveništ ě 
 Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením HERAS M200 výšky 
2000 mm proto, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob do tohoto 
prostoru. 

 Vjezd na staveniště je z jihozápadní strany ze stávající komunikace. 
Tento vjezd musí být dostatečně široký (tzn. tak, aby veškerá technika bez 
jakýchkoliv problémů projela na staveniště). 

 Přístupová cesta na staveništi bude zpevněna železobetonovými 
prefabrikovanými dílci (kvůli pohybu těžké techniky po staveništi). 

 Základní hygienické požadavky budou zajištěny pomocí mobilního WC a 
umyvárny TOI TOI. Dále budou na staveništi buňky sloužící jako zázemí 
pracovníků. 

4.3.3 BOZP   
 Na staveništi musí být zajištěna maximální péče o ochranu veškerých 
osob zde zaměstnaných. Veškeré osoby, které se pohybují v tomto prostoru musí 
být proškoleny o BOZP. Dále zde musí být dodržovány veškeré pracovní 
postupy, předpisy, vyhlášky a normy. O veškerých informacích, které se týkají 
BOZP, musí být zaměstnanci neprodleně informováni svými nadřízenými. 

4.4  PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 
 Majitelem pozemku je investor tedy manželé Marta a Ing. Miroslav 
Horákovi. Za jejich přítomnosti bude přebírat stavbyvedoucí staveniště  
s veškerou dokumentací a informacemi o okolních stavbách a pozemcích.  

 Před předáním staveniště musí být ze strany investora (tedy ze strany 
majitelů pozemku) zajištěna dodávka elektrického proudu, vody a přístupová 
cesta na staveniště. Dále na pozemku musí být viditelně vyznačeny veškeré sítě, 
kabelové rozvody a potrubí, které zde probíhají. 

 Dle potřeby bude proveden inženýrsko-geologický průzkum a proveden 
musí být radonový průzkum. 

 O tomto předání musí být proveden zápis ve stavebním deníku a musí být 
stvrzen podpisy investora (tzn. majitele pozemku) a stavbyvedoucího. Vše musí 
být provedeno podle vyhlášky 499/2006 Sb. (O dokumentaci staveb).  
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4.5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
• 1 stavbyvedoucí  

� POŽADAVKY 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 

  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE 

  - kontrola projektové dokumentace 

  - dohlížet na počty pracovníků 

  - dohlížet na využití strojů na stavbě 

  - organizace práce na stavbě a zajištění plynulosti 

  - kontrola materiálu používaného na stavbě 

  - provádět kontrolu na stavbě dle kontrolního a zkušebního plánu 

  - evidence a psaní zpráv 

  - dohlížet na dodržování bezpečnosti na stavbě 

  - dohlížet na čistotu používaných komunikaci každý den  
  po skončení směny (čištění komunikací musí být vždy zapsáno  
  ve stavebním deníku) 

• 1 vedoucí čety 

� POŽADAVKY 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 

  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE 

  - dohlížení na provádění výkopových prací 

  - dohlížet na technologické postupy 

  - dohlížet na množství spotřebovaného materiálu 

  - dohlížet na dodržování BOZP 

• 1 stavební mistr 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 

  - proškolen o první pomoci 
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� NÁPLŇ PRÁCE 

  - řízení a organizace prací na stavbě 

  - dohled nad plněním úkolů a dodržování harmonogramu 

  - kontrola dodržování bezpečnosti práce 

  - kontrola technického stavu vybavení a strojů 

  - zaškolování pracovníků 

  - kontrola a vyhodnocování práce a výroby 

• 1 pracovník pro obsluhu rýpadlo-naklada če JCB 4CX ECO 

� POŽADAVKY:  

  - řidičský průkaz skupiny C a T 

  - průkaz strojníka stavebních strojů (stanovuje vyhláška č.77/1965 
  Sb. - O výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů) 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - sejmutí ornice  

  - provádění výkopů pro základové pásy 

  - provádění výkopů pro základové krčky 

  - nakládání zeminy na nákladní automobil 

  - ukládání ornice a vytěžené zeminy na skládku na staveniště 

  - dohlížení na dodržování bezpečnosti na stavbě 

• 1 řidi č nákladního automobilu 

� POŽADAVKY: 

  - řidičský průkaz skupiny C 

  - profesní průkaz 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - odvoz vytěžené zeminy na skládku 

• 3 pomocní pracovníci 

� POŽADAVKY: 

  - střední vzdělání v oboru s výučním listem 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - dočištění dna výkopu 

  - pomoc při práci na stavbě 
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• 1 geodet 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřického  
  směru 

  - 3 roky praxe 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - vytyčení stavby 

• 1 pomocník geodeta 

� POŽADAVKY:  

  - středoškolské vzdělání zeměměřičského směru 

• NÁPLŇ PRÁCE: 

  - pomoc geodetovi s vytyčením stavby  

4.6  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 Použité budou tyto stroje: 

• 1x rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

• 1x nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 (6x6 třístranný 
 sklápěč) 

 Na výrobu dřevěných laviček bude potřeba: 

• kladivo    

• pila 

• palice 

• sekera 

• kleště 

• hřebíky 

 Na zaměření výkopů bude potřeba: 

• digitální teodolit PENTAX ETH 305 od firmy GP Brno 

• cejchované pásmo 

• měřící lať  

• patky 

• hranol 

• výtyčky 

 Na výkopové a dokončovací práce bude potřeba: 

• kolečka 
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• lopaty 

• krumpáče 

• šňůry 

 Na stavbě bude dále potřeba: 

• světla a jejich stojany 

• prodlužovací kabely 

 Veškeré technické vlastnosti a parametry rýpadlo-nakladače JCB 4CX 
ECO, nákladního automobilu Tatra T815-231S25/340 (6x6 třístranný sklápěč) a 
digitálního teodolitu PENTAX ETH 305 budou popsány v kapitole 9. NÁVRH 
STROJNÍ SESTAVY. 

 Dále pro všechny pracovníky na staveništi je nutnost nosit ochrannou 
přilbu, určený pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, brýle a 
respirátor.  

4.7 VLASTNÍ POSTUP 

4.7.1 Sejmutí ornice 
 Nejprve dojde na staveništi k sejmutí ornice v mocnosti 0,2 m. Ornice 
bude sejmuta v rozsahu staveniště tzn. v těchto místech: 
  - pod řešeným rodinným domem 
  - pod terasou 
  - pod příjezdovou komunikací a chodníky. 
 Veškerá ornice bude umístěna na skládku, která se nachází  
v severozápadní části staveniště ve figurách maximální výšky 1,5 m rozměru  
7x6 m. Sejmuta a dopravena na skládku bude pomocí rýpadlo-nakladač JCB 
4CX ECO. 

 Po skončení stavebních prací bude ornice použita na úpravu pozemku. 

4.7.2 Vytyčení zemních prací 
 Po skončení sejmutí ornice bude provedeno vytyčení zemních prací 
přesně podle projektové dokumentace. Vytyčení se bude provádět pomocí 
digitálního teodolitu PENTAX ETH 305 a to ve vodorovném i svislém směru. Dále 
budou potřeba dřevěné lavičky, které se budou umisťovat 2 m od budoucích 
vykopaných rýh a to v rozích objektu, podél objektu a tam, kde objekt mění svůj 
půdorysný tvar. K měření hloubky rýhy od roviny laviček bude použit i laťový kříž, 
který bude osazený při osovém kolíku.  

4.7.3 Hloubení stavebních rýh 
 Základová zemina je tvořena zeminou 2. třídy a 3. třídy. 

 Rýhy pro základové pásy, které se nachází pod obvodovými zdmi a 
vnitřními nosnými zdmi (hloubky 500mm a šířky 600mm s poměrem stran 1:1) a 
nad nimi rýhy pro základové krčky, které se nachází pod obvodovými zdmi 
(hloubky 500 mm,  šířky v horní části 1500 mm a v dolní části 1100 mm  
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s poměrem stran 1:2,5) budou hloubeny pomocí rýpadlo-nakladače  
JCB 4CXECO. 

 Část vytěžené zeminy bude odvezena na skládku v Boskovicích pomocí 
nákladní automobilu Tatra T815-231S25/340 (6x6 třístranný sklápěč) s objemem 
korby 10m³ a část zeminy bude ponechána na staveništi a později použita  
na obsypy kolem základových krčků. Skládka vytěžené zeminy se nachází  
v severozápadní části staveniště. Zemina bude skladována v maximální výšce  
1,5 m a rozměr skládky je 5x4 m. 

 Veškeré rozměry výkopů musí být provedeny přesně podle projektové 
dokumentace. 

4.7.4 Začišt ění výkop ů 
 Dočištění dna výkopů budou provádět dělníci pomocí lopat a krumpáčů a 
to v maximální hloubce 100 mm.   

4.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

4.8.1 Vstupní kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrolu p řístupnosti staveništ ě a to, zda je zajištěna zpevněná 
přístupová a příjezdová cesta na staveniště ze strany objednatele. Tuto 
kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem. Kontrola 
se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden 
protokol a vše musí být zapsáno do stavebního deníku. 

• Kontrola projektové dokumentace  a jiných dokument ů (tzn. vlastnické 
listy k pozemkům staveniště, podmínky k ochraně životního prostředí, 
nakládání s odpady, odvodu znečištěných a odpadních vod). Dále různé 
připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se  
na staveništi nebo na přilehlých či okolních pozemcích (dotčených 
zhotovením díla), kontroluje se také vytyčovací schéma staveniště. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se 
provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola ve řejných sítí na staveništi a p řípojných míst  a to, zda 
prochází přes staveniště inženýrské sítě, dále se kontroluje trasa těchto 
sítí a to i na pozemcích přilehlých, které jsou dotčené stavbou kvůli 
plánování přesunu těchto sítí nebo jejich ochrany. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí, technický dozor investora a odpovědný geodet. Kontrola 
se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden protokol a vše musí být zapsáno do stavebního deníku. 

• Kontrola geodetického pr ůzkumu a to, zda se shoduje geodetický 
průzkum v terénu s údaji z geodetického průzkumu, který je součástí 
projektové dokumentace, dále se kontroluje třída těžitelnosti, hladina 
podzemní vody, uspořádání jednotlivých vrstev, jejich složení a mocnosti. 
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Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a 
odpovědný geodet. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a 
měřením. Z této kontroly musí být proveden protokol. (Tato kontrola se 
bude provádět, pokud bude proveden geodetický průzkum na staveništi.) 

• Kontrola ohrani čení a označení staveništ ě a to, zda oplocení 
staveniště na hranici je souvislé a výšky minimálně 1,8 m, všechny vstupy 
a vjezdy na staveniště musí být uzamykatelné. Dále se kontroluje, zda je 
řádně provedeno označení hranic staveniště, které musí být dobře 
rozpoznatelné i za snížených podmínek viditelnosti. Kontroluje se také, 
zda je vyznačen zákaz vstupu u všech vstupů, vjezdů a výjezdů  
na staveniště. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora 
a mistr. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola geodetických bod ů a to, zda se shodují geodetické body  
při přebírání staveniště s geodetickými body v projektové dokumentaci. 
Jedná se vždy minimálně o dva body polohové a jeden bod výškový. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet. 
Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku a protokol.  

• Kontrola radonových zkoušek  a to, zda jsou výsledky radonových 
zkoušek správné (provedou kontrolní radonové měření). Kontrolu provede 
stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se provádí 
jednorázově a to měřením. Z této kontroly musí bát proveden zápis  
do stavebního deníku a protokol. 

4.8.2 Meziopera ční kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrola klimatických podmínek  a to tak, že technologický předpis 
stanovuje klimatické podmínky, za kterých nelze práce na staveništi 
provádět a nebo určuje opatření, za kterých práce na staveništi mohou 
dále pokračovat. Klimatické podmínky se kontrolují při příchodu  
na staveniště nebo před započetím prací. Kontrolu provádí mistr. Kontrola 
se provádí každý den a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola sejmutí ornice  a to, zda byla odebrána ornice v daných 
místech na staveništi a v tloušťce, která je dána geologickým průzkumem. 
Kontrolu provádí mistr. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a 
měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.      

• Kontrola čistoty sejmuté ornice  a to, zda neobsahuje větší kameny, 
silné kořeny nebo jiné nevhodné předměty, které se dostaly do půdy 
vlivem stavební činnosti. Kontrola se provádí před přesunem nebo  
před jejím uložením na skládku. Kontrolu provádí mistr. Kontrola se 
provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden 
zápis do stavebního deníku.  
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• Kontrola rovinatosti deponie a kontrola uložení orn ice a to, zda je 
dodržena tolerance rovinatosti 50 mm prohloubení pod latí délky 3 m. 
Dále se kontroluje poloha deponie na staveništi podle projektové 
dokumentace a maximální výška uložení deponie 1,5 m. Dále se musí 
kontrolovat doba skladování deponie, maximální délka skladování 
deponie je 2 roky, poté musí být deponie přemístěna a ornice rozrušena 
(tj. z důvodu degradace humusoidních složek). Kontrolu provádí mistr. 
Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola geodetického pr ůzkumu a výskytu podzemní vody a to, zda  
se provádí po každé provedené zemní práci a musí se shodovat  
s geodetickým průzkumem, který je součástí projektové dokumentace. 
Dále se kontroluje uspořádání, mocnost a složení jednotlivých vrstev, 
hladina podzemní vody a další parametry, které je nutné v danou chvíli 
ověřit (tzn. vlhkost, propustnost, stlačitelnost, mez tekutosti, smykovou 
pevnost a jiné) Toto uvádí tabulka 7 a tabulka 8 v normě ČSN 73 6133. 
Kontrolu provádí mistr a odpovědný geolog. Kontrola se provádí průběžně 
a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. (Tato kontrola se bude provádět, pokud bude proveden 
geodetický průzkum na staveništi.)  

• Kontrola zam ěření objektu  a to, zda je objekt vytyčen podle projektové 
dokumentace. Musí být vyznačeny geodetem body stavby pomocí 
dočasných vytyčovacích kolíků. Kontrolu provádí mistr. Kontrola se 
provádí jednorázově a to měřením. Z této kontroly musí být proveden 
zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola p řenesení bod ů na lavi čky  a to, zda jsou lavičky zřízeny  
v rozích a podél objektu. Dále se kontroluje vzdálenost laviček od hrany 
stavební jámy nebo rýhy. Vzdálenost od jámy nebo rýhy je dána normou 
je 2,0 m a vzdálenost laviček mezi sebou je 20 m až 50 m (může se měnit 
v závislosti na konfiguraci terénu a v závislosti jiných překážek). Kontrolu 
provádí mistr. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. 
Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola technického stavu vozidel a t ěžebních stroj ů a to, zda jsou 
stroje způsobilé k vykonávání dané práce. Dále se kontroluje technický 
stav (tzn. hladina provozních kapalin, ošetření součástek promazáním, 
celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů a další 
jiná možná mechanická poškození. Kontrolu provádí mistr a strojník. 
Kontrola se provádí průběžně a to vizuálně a měřením.  

• Kontrola zabezpe čení stroj ů při přerušení prací  a to, zda jsou stroje  
po skončení zaparkovány na vhodných místech a to ve stabilní a 
bezpečné poloze. Stroje musí být opatřeny nádobkami na zachytávání 
olejů a jiných kapalin, dále musí být zabrzděny a uzamčeny. Kontrolu 
provádí mistr. Kontrola se provádí každý den a to vizuálně. 

• Kontrola zp ůsobilosti d ělníků a to, zda mohou vykonávat jim udělené 
stavební práce. Dělník je povinen prokázat svou způsobilost platným 
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průkazem nebo certifikátem nebo jiným dokumentem, který ho opravňuje 
vykonávat mu určené stavební práce. Kontrolu provádí mistr, ale může i 
stavbyvedoucí. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této 
kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola odvodn ění staveništ ě a to, zda je provedena ochrana 
staveniště proti zatopení nebo podmáčení. Dále se kontroluje umístění 
sběrných studní, rigolů, gravitačních drenáží a odčerpávání  
z vodovodních jímek a to podle projektové dokumentace. Kontroluje se i 
přítomnost podzemní vody, snížení její hladiny a to tak, aby boky výkopů 
byly po celou dobu stabilní a nevyskytlo se zvedání nebo porušení dna. 
Při delším čerpání vody se kontroluje, zda nedochází ke korozi sítí nebo 
jejich zanesení. Kontrolu provádí mistr. Kontrola se provádí jednorázově a 
to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 

• Kontrola strojního a ru čního výkopu a p řeprava zeminy  a to, zda jsou 
pojezdy strojů vzdáleny od hrany výkopu tak, aby nedošlo k sesuvu stěny 
výkopu kvůli nadměrnému zatížení. Tato vzdálenost je minimálně 0,5 m. 
V místech, kde do výkopu nevstupují dělníci, je možno provádět strojní 
výkop bez nutnosti pažení. Pokud je výkop prováděn v zastavěném území 
a je hlubší než 1,3 m nebo v nezastavěném území a je hlubší než 1,5 m, 
musí být provedeno pažení. Pro osoby, které pracují ve výkopu, musí být 
proveden bezpečný výstup a sestup do výkopu a to pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Dále při provádění výkopových prací se 
nikdo nesmí pohybovat v ohroženém prostoru (tj. prostor, který je 
vymezen maximálním dosahem zařízení zvětšeným o 2 m). Šířka jízdní 
dráhy pro odvoz zeminy při obousměrném provozu musí být minimálně  
7  m a při jednosměrném 3,5 m. Zemina, která bude přepravovaná ručně, 
se musí přepravovat po dostatečně únosné a široké komunikaci  
s maximálním sklonem 1:5, povrch této komunikace nesmí být kluzký. 
Kontrolu provádí mistr. Kontrola se provádí průběžně a to vizuálně a 
měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.               

• Kontrola výkopu provád ěného v zim ě a to, zda je zemina chráněna 
před zamrzáním pomocí ponechání vrstvy na dokopávku nebo pomocí 
ochranných materiálů. Kontrolu provádí mistr. Kontrola se provádí 
průběžně a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden zápis  
do stavebního deníku.  

• Kontrola zabezpe čení výkopu proti pádu osob a p ředmětů a to, zda 
jsou zakryty nebo u okrajů je provedeno zábradlí. Tyto požadavky musí 
být splněny tam, kde současně probíhají jiné činnosti, dále na veřejných 
prostranstvích, v zastavěném území nebo v uzavřených prostorech. 
Výška horní tyče, tedy madla, musí být minimálně 1,5 m. Kontrolu provádí 
mistr a technický dozor investora. Kontrola se provádí průběžně a to 
vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden protokol a zápis  
do stavebního deníku. 



 
 

59 
 

• Kontrola pažení  a to, zda je stejný jako v projektové dokumentaci. Šířka 
pažení stěn ve výkopu musí být 0,1 m bez ohledu na to, zda se paží 
jedna nebo obě protilehlé stěny a také bez ohledu na druh pažení. Dále 
se kontroluje, zda je pažení provedeno podle technologického předpisu 
výrobce, světlá šířka stanovená projektovou dokumentací, svislost 
jednotlivých dílců a hloubka uložení. Kontrolu provádí mistr. Kontrola se 
provádí průběžně a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku.        

• Kontrola svahování  a to, zda je provedeno podle projektové 
dokumentace a sklony stěn jsou provedeny podle normy. Dále se provádí 
kontrola nerovnosti svahování pomocí 4 m latě tak, aby maximální 
prohlubeň pod ní byla 50 mm po 100 mm. Kontrolu provádí mistr. 
Kontrola se provádí průběžně a to vizuálně a měřením. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

4.8.3 Výstupní kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrola geometrické p řesnosti  a to, zda provedení výkopů se shoduje  
s projektovou dokumentací. Kontrolují se mezní odchylky konstrukčních 
celků, které jsou dány normou a to pro délku a pro šířku od ±20 mm  
do ±40 mm a pro výšku od ±25 mm do ±50 mm. Dále se kontrolují 
rozměry výkopů a to jejich vzájemná poloha a umístění na staveništi 
podle projektové dokumentace. Kontroluje se i svislost stěn výkopů a 
hloubka základové spáry. Základová spára musí být v nezámrzné hloubce 
(tzn. minimálně 0,8 m). Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením.  
Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.    

• Kontrola pažení a svahování  a to, zda je pažení provedeno podle 
technologického postupu výrobce, dále jeho hloubku uložení, jeho šířku a 
zajištění. Musí být zkontrolován svah, který musí odpovídat normě. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor. Kontrola se provádí 
jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola čistoty základové spáry  a to, zda základová spára neobsahuje 
velké kameny a hroudy hlíny. Dále nesmí být blátivá, prašná, zmrzlá a 
rozbředlá. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. 
Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 
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Č. PRÁCE POPIS DOKUMENT
KONTROLU 

PROVEDE

ČETNOST 

KONTROLY

ZPŮSOB 

KONTROLY

VÝSLEDEK 

KONTROLY

VYHOVUJE / 

NEVYHOVUJE

KONTROLU 

PROVEDL

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
ZEMNÍ PRÁCE 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

HSV, TDI, GE

PD, ČSN

Protokol

Protokol, 

zápis do SD

Zápis do SD 

Protokol
Jednorázově

 Vizuálně, 

měřením

Měřením

Protokol, 

zápis do SD

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně

Vizuálně

Vizuálně

Zápis do SD

Zápis do SD

Jednorázově
Vizuálně 

měřením

Vizuálně, 

měřením

Protokol, 

zápis do SD

V
ST

U
P

N
Í

1 Převzetí staveniště Kontrola přístupnosti

Kontrola PD a jiných dokumentů

Kontrola ohraničení a označení 

staveniště

Kontrola veřejných sítí na 

staveništi, přípojná místa

Kontrola geologického průzkumu

ČSN, TP, SOD, 

VL, TZ, POŽP

PD, PLL

HSV, TDI

HSV, TDI

Jednorázově

Jednorázově

PD HSV, TDI, GD Jednorázově

PD, TZ

HSV, TDI, GD

SV, TDI

JednorázověKontrola geodetických bodů

Kontrola radonových zkoušek

PD

1.7

1.6

T
abulka 9: K

ontrolní a zkušební plán zem
ní práce (vstupní kontrola) 
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Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Odvodnění staveniště Kontrola odvodnění staveniště

Průběžně Vizuálně Zápis do SD

Vizuálně, 

měřením

7.1

8.1

Zápis do SD

Výkopové práce

Vizuálně Zápis do SD

2.1

3.1

5.2

6.1

6.2

6.3 Jednorázově

7 PD, TP PSV Jednorázově

10.1

10.2 Kontrola svahování ČSN, PD, SV PSV

Pažení, svahování jam a 

rýh
Kontrola pažení ČSN, PD, SV PSV, OF Průběžně Vizuálně

8
Kontrola strojního a ručního 

výkopu, přeprava zeminy, v zimě
PD, TP PSV Průběžně

Kontrola způsobilosti dělníků TP

Zápis do SD

TP PSV, STR Každý den

Jednorázově

Vizuálně

Jednorázově
Vizuálně, 

měřením

Vizuálně

3.3 ČSN, TP PSV Jednorázově
Vizuálně, 

měřením

Kontrola čistoty sejmuté ornice PSV

2

3.2

PSV

Kontrola rovinatosti deponie a 

kontrola uložení ornice

Zápis do SD

Zápis do SD

Zápis do SD

Průběžně
Protokol, 

zápis do SD

Kontrola přenesení bodů - lavičky

Kontrola zabezpečení strojů při 

přerušení prací

HSV, PSV

Zápis do SD

10

6

Sejmutí ornice

Klimatické podmínky Kontrola klimatických podmínek

Vizuálně, 

měřením

PSVTP Každý den

3 Kontrola sejmutí ornice ČSN, PD, TP PSV Jednorázově

Vizuálně, 

měřením

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í

Geologický průzkum

Zaměření objektu

4

5

Kontrola geologického průzkumu, 

výskyt podzemní vody

Kontrola zaměření objektu

Průběžně

Jednorázově

Stroje pro zemní práce
Kontrola technického stavu 

vozidel a těžebních strojů
TP PSV, STR Průběžně

4.1

5.1

Vizuálně

Měřením

Zápis do SD

Zápis do SDPD

PSV, GE

PSV

Vizuálně, 

měřením

Vizuálně, 

měřením

Vizuálně Zápis do SD

9 Zabezpečení výkopu 9.1
Kontrola zabezpečení výkopu proti 

pádu osob a předmětů
TP, PLL PSV, TDI

T
abulka 10: K

ontrolní a zkušební plán zem
ní práce (m

eziopera
ční kontrola) 
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Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

ČSN, PD, SV

Vizuálně, 

měřením

Kontrola pažení, svahování

HSV, TDI

Zápis do SD

11.3

11.2 HSV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 

měřením

11.1 Jednorázově

ČSN, PD, TP HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SDKontrola čistoty ZS

11 Ukončení zemních prací Kontrola geometrické přesnosti ČSN, PD, TP Zápis do SD

T
abulka 11: K

ontrolní a zkušební plán zem
ní práce (výstupní kontrola) 
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4.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Na staveništi musí být zajištěna maximální péče o ochranu veškerých 
osob zde zaměstnaných. Veškeré osoby, které se pohybují v tomto prostoru musí 
být proškoleny o BOZP. Dále zde musí být dodržovány veškeré pracovní 
postupy, předpisy, vyhlášky a normy. O veškerých informacích, které se týkají 
BOZP, musí být zaměstnanci neprodleně informováni svými nadřízenými. 

 Veškeré výkopové práce musí být prováděny s ohledem na: 

Předpis č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích) 

 PŘÍLOHA Č. 1 - Požadavky na zajištění staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 

II. Zařízení pro rozvod energie 

 A to odstavce: (1), (2) 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 

 PŘÍLOHA Č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 A to odstavce: (1), (2), (3) 

II. Stroje pro zemní práce 

 A to odstavce: (1), (3), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13) 

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

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5)  

XV. Přeprava strojů 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) 

 PŘÍLOHA Č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  

I. Skladování a manipulace s materiálem 

 A to odstavce: (3), (6), (7), (8), (16) 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6) 

IV. Provádění výkopových prací 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

 A to odstavce: (1) 
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VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

 A to odstavce: (1), (2) 

Předpis č. 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bližších požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na pracovištích s nebezpe čím 
pádu z výšky nebo do hloubky) 

 PŘÍLOHA - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5) 

XI. Školení zaměstnanců 

ZÁKON Č. 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví p ři práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ři práci)), i ze zm ěnou 362/2007 Sb. a se zm ěnou  
189/2008 Sb.  

4.10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 Veškeré vzniklé odpady na stavbě se budou řídit podle zákona  
č. 185/2001 Sb. - O odpadech 

 A to dle odstavců: 
  Zařazování odpadů: 
  §5 - zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 
  §6 - zařazování odpadů podle kategorií 

  Odstraňování odpadů: 
  §20 - Společná ustanovení 
  §21 - Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů 

  Spalování odpadů: 
  §22 -  (1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky  
   stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a  
   o hospodaření energií. 

   (2) Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými 
   při spalování nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví 
   ministerstvo vyhláškou. 
  §23 - (1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů,  
   která dosahuje vysokého stupně energetické účinnosti, se 
   považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným  
   pod kódem R1 v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Výše  
   požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet 
   je uveden v příloze č. 12 k tomuto zákonu. 
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   (2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky  
   spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními  
   k odstraňování odpadů. 

  Přeprava odpadů: 
  §24 - Povinnosti při přepravě odpadů  

Předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního pr ost ředí, kterou 
se stanoví Katalog odpad ů, Seznam nebezpe čných odpad ů a seznamy 
odpad ů a států pro ú čely vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů a postup  
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů (Katalog 
odpad ů) 

 A to dle: 
  Přílohy č. 1 - Katalog odpadů 

 Stavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na stav životního 
prostředí. Veškeré vzniklé odpady na stavbě jsou popsány v odstavci  
8.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.  
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5.1  OBECNÉ INFORMACE 

5.1.1 Identifika ční údaje stavby 
Název stavby  :  Rodinný dům Boskovice, Na Chmelnici,  
     p.č. 4415/151 

Místo stavby  :  p.č. 4415/151 - k.ú. Boskovice 
     vlastník: Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
         Mánesova 43/2205, 680 01  
         Boskovice (na základě smlouvy  
         s MěÚ Boskovice) 

Okres / kraj  :  Blansko / Jihomoravský 
Charakter stavby :  Novostavba   

5.1.2 Identifika ční údaje investora 
Jméno   :  Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
Adresa   :  Mánesova 43/2205, 680 01 Boskovice 

5.1.3 Identifika ční údaje projektanta 
Generální projektant 

Název   :  Abras projektový ateliér s.r.o. 
Adresa   :  Dvorská 28, 678 01 Blansko 
IČO   :  60751151 
Telefon  :  516 417 531 - 2 

Stavební část 

Ing. Jaroslav Bránský ČKAIT 1001432 
Petra Švancarová 

Specialisté 

Požární bezpečnost - Ing. Jaroslav Bránský 

5.1.4 Zastavěnost území, informace o pozemku 
 Objekt se nachází na mírně svažitém území se spádem k projektované 
příjezdové komunikaci. 

Zastavěné území: 

Rodinný dům 
Zastavěná plocha   :  151,30 m² 
Obestavěný prostor   :  952,00 m² 

Zahradní altán 
Zastavěná plocha   :  39,30 m² 
Obestavěný prostor   :  128,20 m² 
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Zpevněné plochy: 

Terasa     :  47,25 m² 
Příjezdová komunikace a chodníky :  75,40 m² 

 Novostavba rodinného domu a zahradního altánu (přístřešku) se nachází 
na pozemku investora (viz výpis z katastru nemovitostí nebo jiný právní doklad). 

 Pozemek je součástí území určeného pro zástavbu rodinnými domy. 

4.1.5 Informace o stavb ě 
 Jedná se o novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného rodinného 
domu (4+1) s obytným podkrovím, který se nachází na východním okraji města 
Boskovice - Na Chmelnici na pozemku s parcelním číslem 4415/151. Rodinný 
dům má půdorysný tvar tří obdélníků a je zastřešen dvěma výškově posunutými 
pultovými střechami. Hřeben je rovnoběžný s předním průčelím. Nad garáží 
(nachází se na jihozápadní straně) se uvažuje zelená střecha s extenzivním 
využíváním.   

  Rodinný dům je samostatně stojící a v jeho okolí se nachází stavební 
parcely, na kterých je předpokládaná budoucí výstavba (severozápadní a 
jihovýchodní strana) a zemědělsky obdělávaná půda (severovýchodní strana).  
Z hlediska výškového uspořádání je pozemek svažitý ve směru k přilehlé 
komunikaci (od severovýchodu k jihozápadu). 

 Zemina je zařazena do druhé a třetí třídy těžitelnosti. V lokalitě se 
nenachází žádná ochranná pásma. Stavba bude realizována na pozemku, který 
je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. 

 Trasy inženýrských sítí, tj. vodovodu, rozvodů NN, plynovodu STL, 
dešťové i splaškové kanalizace, jsou situovány v přilehlé zpevněné komunikaci, 
která se nachází na jihozápadním okraji pozemku. Je zde situován i vjezd  
na pozemek. 

 Založení rodinného domu je provedeno na základových pasech šířky  
600 mm, výšky 500 mm z betonu C16/20. Základové krčky se uvažují  
z bednících tvarovek šířky 300 a 400 mm a jsou vyplněné betonem C20/25. 
Podkladní beton je navržen tloušťky 100 mm (RD) a 150 mm (garáž) z betonu 
C16/20 a jeho vyztužení je provedeno svařovanou KARI sítí 6,0/150 - 6,0/150. 
Obvodové zdivo je tloušťky 500 a 450 mm z keramických tvárnic POROTHERM 
Profi (na tepelněizolační maltu). Odskok soklu bude proveden použitím cihel 
POROTHERM Profi tl. 365 mm (na maltu M5). Vnitřní nosné zdivo je tloušťky  
300 mm také z keramických tvárnic POROTHERM (na maltu M5). Překlady  
nad otvory v nosných stěnách jsou navrženy systémové z keramických překladů 
POROTHERM a z ocelových válcovaných nosníků. Komín pro krb se uvažuje 
systémový Ciko (třívrstvý) s vložkou průměru 200 mm. Vnitřní příčky jsou tloušťky 
125 mm z keramických příčkovek POROTHERM (na maltu M2,5). Stropní 
konstrukce nad 1.NP bude železobetonová monolitická deska a nad 2.NP bude 
proveden sádrokartonový podhled zavěšený na konstrukci krovu. Vodorovné 
ztužení stavby nad 1.NP bude provedeno železobetonovým monolitickým 
věncem v úrovni stropní konstrukce (beton C20/25, ocel 2+2 pr. R12, třmínky  
pr. R6) a nad 2.NP pomocí železobetonového monolitického věnce v úrovni  
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pod pozednicí krovu (C20/25, ocel 2+2 pr. R12, třmínky pr. R6). Schodiště je 
navrženo železobetonové prefabrikované. Zastřešení domu je provedeno 
kombinací dvou pultových střech sklonu 15°. Konstrukce krovu bude vaznicová  
z krokví 100x180 mm, pozednic 140x140 mm a vaznic 120x180 mm 
podporovaná ocelovými vaznicemi U180 a ocelovými sloupky 2x U100.  
Nad garáží je navržena zelená plochá střecha s extenzivním využíváním. 

5.1.6 Informace o stavebním procesu 
 Tento technologický předpis se zaobírá základy. Bude zde popsán 
postup, kdy nejprve budou provedeny základové pasy pod obvodovými zdmi a 
vnitřními nosnými zdmi, následovat bude technologická pauza, provedení 
základových krčků nad základovými pasy pod obvodovými zdmi pomocí tvárnic 
ztraceného bednění, opět bude následovat technologická pauza a nakonec 
provedení podkladního betonu, který bude vyztužen KARI sítí. 

 Dále zde budou popsány materiály, pracovní podmínky, podmínky 
převzetí staveniště, personální obsazení, stroje a pracovní pomůcky, potřebné 
kontroly, bezpečnost a ochrana zdraví, vzniklé odpady a nakládání s nimi. 

5.2  MATERIÁL 

5.2.1 Základové pásy 
 Základové pásy se budou provádět pod obvodovými zdmi a pod vnitřními 
nosnými zdmi. Jejich výška je 500 mm a šířka je 600 mm. Provedeny budou  
z betonu C16/20. 

Tabulka 12: Množství betonu C16/20 pro základové pásy 

 

 Beton pro základové pasy bude dopraven na staveniště z betonárky 
DEAS spol. s.r.o. v Boskovicích, která je vzdálena 4,6 km a předpokládaná doba 
dopravy je 15 minut. Dopraven bude pomocí vozidla Tatra 815 mix. 

 Beton bude ukládán přímo do základových rýh. Při shozu musí být 
dodržena maximální výška 1,5 m. Poté bude beton zvibrován pomocí ručního 
ponorného vibrátoru PERLES CMP - AM 28/35/42. 

5.2.2 Základové kr čky ze ztraceného bedn ění 
 Základové krčky se budou provádět po technologické pauze 
 nad základovými pasy pod obvodovými zdmi. Použity budou tvárnice ztraceného 
bednění BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  30 a BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ  40, 

JEDNOTLIVÉ DÉLKY (M) DÉLKA CELKEM (M) HLOUBKA (M) ŠÍŘKA (M) OBJEM (M³)

Vnější zdi
9,675+6,075+2,0+5,475+6,2

+5,3+9,3+5,3+1,1+2,55
52,98 0,50 0,60 15,89

Vnitřní zdi 6,35+6,525+4,125 17,00 0,50 0,60 5,10
Pod schod. stupněm 0,90 0,90 0,50 0,40 0,18
Pod komínem 1,00 1,00 0,50 0,40 0,20
Odskoky 0,5+0,5+0,5+0,5 2,00 0,75 0,60 0,90

22,27
x1,05
23,38Objem betonu včetně ztratného

Ztratné
Objem celkem
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vyplněny budou betonem C20/25 a vyztuženy betonářskou ocelí 10505. Výška 
základových krčků je 500 mm. 

 

Obrázek 21: Rozměry tvarovek BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 

 

Obrázek 22: Rozměry tvarovek BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40  

  Tvarovky ztraceného bednění budou dopraveny na staveniště  
ze stavebnin STAVIVAN spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a 
předpokládaná doba dopravy je 10 minut. Tvárnice budou dopraveny pomocí 
nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Při přepravě, manipulaci a skladování se musí dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nedošlo k poškození betonových výrobků (např. k porušení hran a rohů 
výrobků nebo rozsypání). 

 Tvárnice ztraceného bednění musí být skladovány a dopravovány  
na paletách, na kterých jsou zajištěny pomocí PE fólie, plastové pásky a 
dřevěných prokladků. 

 Řidič, který zajišťuje dopravu, je povinen překontrolovat vždy po naložení, 
zda nebyl porušen originální obal. Dále je povinen zajistit náklad kurtováním a to 
podle pokynů výrobce. Při vykládání výrobků na stavbě musí být zvoleno vhodné 
závěsné zařízení (použití lan je kvůli poškození výrobku a palety zakázáno).     

 Při skladování mohou být na sebe umístěny vždy jen 2 palety  
v originálním obalu a pokud je to možné, tak pouze po nezbytně nutnou dobu. 

Tabulka 13: Stanovení počtu kusů BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 

 

 

  

STANOVENÍ PLOCHY (M²) PLOCHA (M²) KS NA 1M² STANOVENÍ KUSŮ POČET (KS)

0,25x0,5x4 0,50 8 0,5x8 4
0,5x0,25x4 0,50 8 0,5x8 4

8 Celkem 
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Tabulka 14: Stanovení počtu kusů BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 

 

Tabulka 15: Stanovení počtu palet a celkových hmotností 

 

 Beton bude dopravován na staveniště z betonárky DEAS spol. s.r.o.  
v Boskovicích, která je vzdálena 4,6 km a předpokládaná doba dopravy je  
15 minut. Dopraven bude pomocí vozidla Tatra 815 mix a pomocí čerpadla 
betonu PULSAR 2 (P2.400) do ztraceného bednění. Po uložení betonu  
do tvarovek ztraceného bednění se bude beton hutnit pomocí ručního ponorného 
vibrátoru PERLES CMP - AM 28/35/42.  

Tabulka 16: Stanovení množství betonu 

 

 Výztuž bude na staveniště dopravena z prodejny TRANSMARK spol. 
s.r.o. v Boskovicích, která je vzdálena 2,9 km a předpokládaná doba dopravy je 
10 minut. Dopravena bude pomocí nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý 
valník s hydraulickou rukou). 

 Výztuž na staveništi bude uložena vodorovně na dřevěných podkladcích, 
které budou od sebe vzdáleny tak, aby nedocházelo k trvalým deformacím. 

Tabulka 17: Stanovení množství výztuže

 

5.2.3 Podkladní beton 
 Podkladní beton se bude provádět po technologické pauze a po zhutnění 
podloží pod ním z betonu C16/20 a bude vyztužen KARI sítí 6,0/150-6,0/150. 
Jeho tloušťka je 150 mm pod garáží a 100 mm pod rodinným domem. 

 Na obsypy bude použita zemina ze stavebních rýh, která je již uložena  
na skládce zeminy na staveništi. Přesun zeminy ze skládky na místo zásypu 
kolem základových krčků bude zajištěn pomocí rýpadlo-nakladače JCB 4CX 
ECO a zhutnění této zeminy se bude provádět pomocí vibrační desky Wacker 
Neuson VP 1340A. 

Tabulka 18: Stanovení množství obsypu kolem základových krčků 

 

STANOVENÍ PLOCHY (M²) PLOCHA (M²) KS NA 1M² STANOVENÍ KUSŮ POČET (KS)

(9,675+6,075+2,0+5,475+ 
6,2+5,3+9,3+5,3+1,1+2,55) 

x0,5
26,49 8 26,49x8 212

OZN. POČET KUSŮ KS/PALETA POČET PALET HMOTNOST PALETY (KG) CELKEM HMOTNOST (KG)

BEST 30 8 40 1 1012 1012
BEST 40 212 30 8 969 7752

OZN. MNOŽSTVÍ BETONU (M³/M²) M² STANOVENÍ MNOŽSTVÍ BETONU (M³) MNOŽSTVÍ BETONU (M³)

BEST 30 0,20 1 1x0,20x1,05 0,21
BEST40 0,29 26,49 26,49x0,29x1,05 8,07

8,28 Celkem

OZN. STANOVENÍ MNOŽSTVÍ (T) MNOŽSTVÍ CELKEM (T)

BETONÁŘSKÁ 
VÝZTUŽ 10505

550x0,888x0,001 0,488

9,675+6,075+2,0+5,475+6,2+ 
5,3+ 9,3+5,3+1,1+2,55

52,98
(0,5x1,1)+(2x(0,5x0,5x0,2))-

(0,4x0,5)
0,45 52,98x0,45 23,84

STANOVENÍ DÉLKY OBSYPU (M) STANOVENÍ PLOCHY OBSYPU (M²) OBSYPY CELKEM (M³)
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 Podkladní beton bude dopravován na staveniště z betonárky DEAS spol. 
s.r.o. v Boskovicích, která je vzdálena 4,6 km a předpokládaná doba dopravy je 
15 minut. Dopraven bude pomocí vozidla Tatra 815 mix na staveniště a pomocí 
čerpadla betonu PULSAR 2 (P2.400) do bednění. Zhutňování betonu bude 
provedeno pomocí vibrační lišty QX H (2 m) a uhlazení pomocí hladičky betonu 
PT - PT 1200. 

Tabulka 19: Stanovení množství podkladního betonu C16/20 

 

 Podkladní beton bude vyztužen pomocí KARI sítě 6,0/150-6,0/150, která 
bude na staveniště dopravena z prodejny TRANSMARK spol. s.r.o.  
v Boskovicích, která je vzdálena 2,9 km a předpokládaná doba dopravy je  
10 minut. Dopravena bude pomocí nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý 
valník s hydraulickou rukou) a bude ihned umístěna do bednění. 

Tabulka 20: Stanovení množství KARI sítí 

 

Tabulka 21: Stanovení celkové hmotnosti KARI sítí 

 

Tabulka 22: Stanovení množství materiálu na bednění

 

5.3  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

5.3.1 Obecné pracovní podmínky 
 Veškeré zemní práce jsou prováděny na pozemku s parcelním číslem 
4415/151 s celkovou výměrou 793 m² (jedná se o pozemek, který je svažitý  
od severovýchodu k jihozápadu). Pracovní doba je stanovena od pondělí  
do pátku v době od 07:00 do 15:00. 

 Práce musí být provedeny za příznivých klimatických podmínek, aby 
nedošlo k promrznutí zeminy, k rozbahnění výkopů a jiným změnám. Dále nesmí 
při betonáži teplota klesnout pod 5 °C a stoupnout nad 30 °C (pokud by teplota 
klesla nebo překročila danou teplotní mez, muselo by dojít ke zvláštním 
opatřením). 

TLOUŠTKA (M)

0,10 (pod RD)
(9,25x6,4)+(8,1x6,25)+(0,5x0,5)

+(2,0x3,3)
116,68 0,1x116,68x1,05 12,25

0,15 (pod garáží) 4,0x(9,6-(1,8x0,8)) 32,64 0,15x32,63x1,05 5,14
17,39

PLOCHA (M²) MNOŽSTVÍ (M³)

Celkem

(9,25x6,4)+(8,1x6,25)+(0,5x0,5)
+(2,0x3,3)+(4x(9,6-(1,8x0,8)))

149,32 3x2 6 (149,32/6)x1,05 27

STANOVENÍ PLOCHY (M²) PLOCHA 1KS KARI SÍTĚ (M²) POČET KUSŮ

HMOTNOST KS/KG KS
18,20 27 18,20x27x0,001 0,534

HMOTNOST CELKEM (T)

ŘEZIVO MNOŽSTVÍ
Prkna délky 3m, výšky 0,02m 20ks

Kůly výšky 0,8m 60ks
Stavební hřebíky 7kg
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5.3.2 Připravenost staveništ ě 
 Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením HERAS M200 výšky 
2000 mm proto, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob do tohoto 
prostoru. 

 Vjezd na staveniště je z jihozápadní strany ze stávající komunikace. 
Tento vjezd musí být dostatečně široký (tzn. tak, aby veškerá technika  
bez jakýchkoliv problémů projela na staveniště). 

 Přístupová cesta na staveništi bude zpevněna železobetonovými 
prefabrikovanými dílci (kvůli pohybu těžké techniky po staveništi). 

 Základní hygienické požadavky budou zajištěny pomocí mobilního WC a 
umyvárny TOI TOI. Dále budou na staveništi buňky sloužící jako zázemí 
pracovníků. 

5.3.3 BOZP   
 Na staveništi musí být zajištěna maximální péče o ochranu veškerých 
osob zde zaměstnaných. Veškeré osoby, které se pohybují v tomto prostoru musí 
být proškoleny o BOZP. Dále zde musí být dodržovány veškeré pracovní 
postupy, předpisy, vyhlášky a normy. O veškerých informacích, které se týkají 
BOZP, musí být zaměstnanci neprodleně informováni svými nadřízenými. 

5.4  PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Po skončení výkopových prací a před zahájením provádění základových 
konstrukcí musí být zkontrolováno: 

• zda výkopové práce jsou provedeny přesně podle projektové 
dokumentace (tzn. poloha, rozměry a hloubka) 

• zda výkopové práce jsou provedeny podle platných norem 

• zda základová spára je suchá, vodorovná a únosná a v nezámrzné 
hloubce 

• zda je pracoviště přístupné, ohraničené a zda je zde provedeno potřebné 
označení 

• zda jsou přípojná místa inženýrských sítí podle projektové dokumentace 

• geodetický průzkum (pokud byl ale proveden) a radonový průzkum 

• poloha geodetických bodů 

• veškerá dokumentace, projektová dokumentace a stavební deník 

 U tohoto předání musí být přítomen stavbyvedoucí, technický dozor 
investora, vedoucí čety, statik a geolog. 

 Podrobněji budou tyto body popsány v kapitole 5.8.1 VSTUPNÍ 
KONTROLA. 

 Dle potřeby bude proveden inženýrsko-geologický průzkum a proveden 
musí být radonový průzkum. 
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 O tomto předání musí být proveden zápis ve stavebním deníku a musí být 
stvrzen podpisy.Vše musí být provedeno podle vyhlášky 499/2006 Sb. 
(O dokumentaci staveb). 

5.5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
• 1 stavbyvedoucí 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 

  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - kontrola projektové dokumentace 

  - dohlížet na počty pracovníků 

  - dohlížet na využití strojů na stavbě 

  - organizace práce na stavbě a zajištění plynulosti 

  - kontrola materiálu používaného na stavbě 

  - provádět kontrolu na stavbě dle kontrolního a zkušebního plánu 

  - evidence a psaní zpráv 

  - dohlížet na dodržování bezpečnosti na stavbě 

  - dohlížet na čistotu používaných komunikaci každý den  
  po skončení směny (čištění komunikací musí být vždy zapsáno  
  ve stavebním deníku) 

• 1 vedoucí čety 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 

  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - dohlížení na provádění základů 

  - dohlížet na technologické postupy 

  - dohlížet na množství spotřebovaného materiálu 

  - dohlížet na dodržování BOZP 

• 1 stavební mistr 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 
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  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - řízení a organizace prací na stavbě 

  - dohled nad plněním úkolů a dodržování harmonogramu 

  - kontrola dodržování bezpečnosti práce 

  - kontrola technického stavu vybavení a strojů 

  - zaškolování pracovníků 

  - kontrola a vyhodnocování práce a výroby 

• 1 řidi č vozidla Tatra 815 mix 

� POŽADAVKY:  

  - řidičský průkaz skupiny C 

  - profesní průkaz 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - doprava betonové směsi na stavbu 

  - doprava betonu do základových pasů, základových krčků a  
  doprava betonu do bednění kvůli provedení podkladního betonu 

• 1 řidi č nákladního automobilu MAN  26.414  

� POŽADAVKY: 

  - řidičský průkaz skupiny C 

  - profesní průkaz 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - dovoz materiálu ze stavebnin na stavbu a jeho složení 

  - dovoz výztuže z prodejny na stavbu a jeho složení 

• 1 řidi č rýpadlo-naklada če JCB 4CX ECO 

� POŽADAVKY: 

  - řidičský průkaz skupiny C a T 

  -průkaz strojníka stavebních strojů (stanovuje vyhláška č.77/1965 
  Sb. - O výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů) 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - provádění zásypů kolem základových krčků 

• 2 zedníci 

� POŽADAVKY: 

  - střední vzdělání v oboru s výučním listem 
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� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - vyzdění základových krčků ze ztraceného bednění 

• 1 tesař 

� POŽADAVKY: 

  - střední vzdělání v oboru s výučním listem 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - provedení bednění pro podkladní beton  

• 2 pomocní pracovníci 

� POŽADAVKY:  

  - střední vzdělání v oboru s výučním listem 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - dočištění dna výkopu 

  - pomoc při práci na stavbě 

5.6  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 Použité budou tyto stroje: 

• 1x vozidlo Tatra 815 mix 

• 1x nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý valník s 
hydraulickou  rukou) 

• 1x rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

• 1x ruční ponorný vibrátor PERLES CMP - AM 28/35/42 

• 1x čerpadlo betonu PULSAR 2 (P2.400)  

• 1x vibrační deska Wacker Neuson VP 1340A 

• 1x hladička betonu PT - PT 1200 

• 1x vibrační lišta QX H (2 m)  

 Na začištění dna a na provádění obsypů bude potřeba: 

• kolečka 

• lopaty 

• krumpáče 

 Na provedení základových krčků bude potřeba: 

• kladivo 

• lať 

• vodováha 

• metr 
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• olovnice 

• kolečka 

• provázek  

• hydraulické nůžky 

 Na zhotovení bednění a podle potřeby na opravu stavebních laviček bude 
potřeba: 

• kladivo 

• pila 

• palice 

• sekera 

• kleště 

• hřebíky 

 Na měření délek bude potřeba: 

• cejchovaná pásma  

• nivelační přístroj PENTAX AP-201 

• měřičské latě 

• hranol 

• výtyčky 

• patky 

• kalkulačka (na kontrolu rozměrů s projektovou dokumentací) 

 Na stavbě bude dále potřeba: 

• světla a jejich stojany 

• prodlužovací kabely 

 Veškeré technické vlastnosti a parametry strojů, které jsou uvedeny  
v tomto technologickém předpise, budou popsány v kapitole 9. NÁVRH STROJNÍ 
SESTAVY. 

 Dále pro všechny pracovníky na staveništi je nutnost nosit ochrannou 
přilbu, určený pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, brýle a 
respirátor.  

5.7 VLASTNÍ POSTUP 

5.7.1 Dočišt ění dna 
 Dno výkopu před zahájením betonáže základových pasů musí být čisté  
(tzn. bez bahna, napadané nečistoty a suché). Dočištění dna se bude provádět 
těsně před zahájením betonáže základových pasů. 
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5.7.2 Betonáž základových pas ů 
 Nejprve bude provedena betonáž základových pasů výšky 500 mm a 
šířky 600 mm. Tyto pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20, který se 
dopraví na stavbu pomocí vozidla Tatra 815 mix s objemem mixu 4,5 m³.  

  Vlastní betonáž základových pasů bude provedena přímo z mixu  
do výkopů pomocí skluzů. Během ukládání betonové směsi musí probíhat i její 
vibrování, na které bude použit ruční ponorný vibrátor PERLES CMP - AM 
28/35/42. Ruční ponorný vibrátor bude zasunut svisle do betonu a vibrační 
hlavice musí být umístěna vždy v takových vzdálenostech, aby došlo k překrytí 
okruhů účinností vibrátoru. 

 Po skončení betonáže základových pasů bude následovat technologická 
pauza, která bude trvat 4 dny, poté musí být provedena zkouška pevnosti 
betonu, kde musí být prokázána jeho 70% pevnost. 

5.7.3 Betonáž základových kr čků 
 Po zatvrdnutí základových pasů budou provedeny základové krčky výšky 
500 mm z tvárnic ztraceného bednění BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 30 a BEST 
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40, vyplněny budou betonem C20/25 a vyztuženy 
betonářskou ocelí 10505. 

 Nejdříve vyrovnáme první řadu ztraceného bednění na cementovou maltu 
přesně podle projektové dokumentace. Poté provedeme armování pomocí svislé 
výztuže, kterou zakotvíme do základového pasu a vodorovné výztuže, kterou 
vložíme mezi první a druhou řadu. Celkem budou provedeny dvě řady 
ztraceného bednění. Druhá řada bude vyskládána oproti první řadě posunutím  
o půlku cihly. 

 Nakonec bude provedena samotná betonáž, kdy na stavbu bude 
dopraven beton pomocí vozidla Tatra 815 mix s objemem mixu 4,5 m³ a  
do ztraceného bednění pomocí čerpadla betonu PULSAR 2 (P2.400). Nakonec 
se provede zhutnění pomocí ručního ponorného vibrátoru PERLES CMP - AM 
28/35/42. 

 Po skončení betonáže základových krčků bude následovat technologická 
pauza, která bude trvat 7 dní,poté musí být provedena zkouška pevnosti betonu, 
kde musí být prokázána jeho 70% pevnost. 

5.7.4 Provedení obsyp ů kolem základových kr čků 
 Po zatvrdnutí betonu v základových krčcích ze ztraceného bednění bude 
následovat jejich obsypání. Na obsypy bude použita zemina ze skládky zeminy, 
která je umístěna na severozápadní straně pozemku. Zeminu do rýh bude 
dopravovat rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO a bude zhutněna pomocí vibrační 
desky Wacker Neuson VP 1340A.  
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5.7.5 Provedení podkladního betonu 
 Po obsypání základových krčků bude proveden podkladní beton z betonu 
C16/20 do bednění a vyztužen pomocí KARI sítě 6,0/150-6,0/150. Tloušťka 
podkladního betonu pod rodinným domem je 100 mm a pod garáží je 150 mm. 

 Nejprve bude provedeno bednění, do kterého po celé ploše vložíme KARI 
sítě (musí být podložena podložkami, tak aby se nedotýkala přímo spodního 
konce a byla dostatečně obalena betonem).  

 Následuje samotná betonáž (před betonáží se musíme ujistit, zda jsou 
uloženy správně rozvody ležaté kanalizace, vodovodu a ostatních sítí a to přesně 
podle projektové dokumentace). Beton na stavbu bude dopraven z betonárky 
pomocí vozidla Tatra 815 mix s objemem mixu 4,5 m³  a do bednění z tohoto 
vozidla pomocí skluzů.  

 Po vylití betonu je třeba jej zhutnit. Zhutnění bude provedeno pomocí 
vibrační lišty QX H (2 m). 

  A nakonec je třeba beton uhladit. Uhlazení bude provedeno pomocí 
hladičky betonu PT - PT 1200 .  

 Po skončení prací na podkladním betonu bude následovat technologická 
pauza, která bude trvat 7 dní, poté musí být provedena zkouška pevnosti betonu, 
kde musí být prokázána jeho 70% pevnost. 

5.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

5.8.1 Vstupní kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrolu projektové dokumentace a jiných dokument ů (tzn. vlastnické 
listy k pozemkům staveniště, stavební povolení, stanoviska dotčených 
orgánů, podmínky k ochraně životního prostředí, nakládání s odpady, 
odvodu znečištěných a odpadních vod) a to, zda je přítomna kompletní 
projektová dokumentace, stavební deník. Tato dokumentace musí 
obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a průvodní zprávu. Dále 
musí být zohledněny připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí 
nacházejících se na staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou stavbou 
dotčeni. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem 
investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola ohrani čení a označení pracovišt ě a to, zda oplocení 
pracoviště na hranici je souvislé a výšky minimálně 1,8 m, všechny vstupy 
a vjezdy na staveniště musí být uzamykatelné. Dále se kontroluje, zda je 
řádně provedeno označení hranic pracoviště, které musí být dobře 
rozpoznatelné i za snížených podmínek viditelnosti. Kontroluje se také, 
zda je vyznačen zákaz vstupu u všech vstupů, vjezdů a výjezdů  
na pracoviště. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora 
a mistr. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
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• Kontrolu p řístupnosti pracovišt ě a to, zda je zajištěna zpevněná 
přístupová a příjezdová cesta na pracoviště ze strany objednatele. Tuto 
kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 
investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden protokol a vše musí být zapsáno do stavebnho deníku. 

• Kontrola ve řejných sítí na staveništi a p řípojných míst  a to, zda 
prochází přes staveniště inženýrské sítě, dále se kontroluje trasa těchto 
sítí a to i na pozemcích přilehlých, které jsou dotčené stavbou  
kvůli plánování přesunu těchto sítí nebo jejich ochrany. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí, technický dozor investora a odpovědný geodet. Kontrola 
se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden protokol a vše musí být zapsáno do stavebního deníku. 

• Kontrola geodetického pr ůzkumu a to, zda se shoduje geodetický 
průzkum v terénu s údaji z geodetického průzkumu, který je součástí 
projektové dokumentace, dále se kontroluje třída těžitelnosti, hladina 
podzemní vody, uspořádání jednotlivých vrstev, složení a mocnosti. Tuto 
kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a odpovědný 
geodet. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této 
kontroly musí být proveden protokol. (Tato kontrola se bude provádět, 
pokud bude proveden geodetický průzkum na staveništi.) 

• Kontrola radonových zkoušek  a to, zda jsou výsledky radonových 
zkoušek správné (provedou kontrolní radonové měření). Kontrolu provede 
stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se provádí 
jednorázově a to měřením. Z této kontroly musí bát proveden zápis  
do stavebního deníku a protokol. 

• Kontrola geodetických bod ů a to, zda se shodují geodetické body  
při přebírání staveniště s geodetickými body v projektové dokumentaci. 
Jedná se vždy minimálně o dva body polohové a jeden bod výškový. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí,technický dozor investora a geodet. 
Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku a protokol.  

• Kontrola provedení zemních prací  a to, zda poloha, rozměry a hloubka 
souhlasí přesně s projektovou dokumentací. Tato kontrola musí být 
provedena před započetím betonáže základových pasů. Tuto kontrolu 
provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet. Kontrola se 
provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku a musí být vystaven protokol. 

• Kontrola základové spáry  a to, zda byla k této kontrole předána suchá, 
čistá a vodorovná. Musí být ověřeno, že základová spára je dostatečně 
únosná podle předpokladů uvedených v projektové dokumentaci a zda se 
nachází v nezámrzné hloubce (minimálně 800 mm pod terénem  
u obvodových zdí a 600 mm pod terénem u vnitřních nosných zdí). Tuto 
kontrolu provede stavbyvedoucí se statikem a geologem. Kontrola se 
provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku a musí být vystaven protokol.  
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• Kontrola dodávky výztuže a KARI sítí  a to, zda dovezená výztuž 
souhlasí s dodacím listem, musí se zkontrolovat třída oceli, její kvalita a 
hutní atesty, množství a správné rozměry. Dále se zkontroluje namátkově 
několik prutů z každé skupiny posuvným měřítkem a svinovacím metrem. 
Musí se také zkontrolovat povrch, který musí být bez nečistot. Výztuž 
nesmí být hloubkově zkorodována a zaolejovaná. Tuto kontrolu provede 
stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí každou dodávku a to vizuálně 
a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku 
a doložen doklad o jakosti. 

• Kontrola dodávky ztraceného bedn ění a to, zda jsou prvky dodány v 
potřebném množství, které je uvedeno v dodacím listu a dále se množství 
musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále je kontrolováno, zda 
prvky nebyly během dopravy a manipulace poškozeny nebo 
znehodnoceny. Kvalita výrobků musí být prokázána certifikátem. Tuto 
kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí každou 
dodávku a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis 
do stavebního deníku a musí být doložen doklad o jakosti. 

• Kontrola skladování výztuže a KARI sítí na pracoviš ti  a to, zda je 
skladována odděleně a v suchu na zpevněné, rovné a odvodněné ploše. 
Dále se po výztuži nesmí pohybovat stavební mechanismy a pracovníci. 
Profily s průměrem do 8 mm se skladují jako dráty navinuté na kotouči a 
profily s průměrem nad 10 mm se skladují jako rovinné pruty s maximální 
délkou 16 m. Pruty musí být skladovány buď po jednotlivých kusech a 
nebo mohou být svázány podle profilů do skupin, dále musí být uloženy 
na podložkách, které jsou v takové vzdálenosti, aby nedošlo k deformaci 
výztuže. KARI sítě musí být skladovány na ležato. Pomocný vázací 
materiál se skladuje navinutý na kotouči a distanční tělíska v pytlích nebo 
bednách. Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se 
provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden 
zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola skladování ztraceného bedn ění na staveništi  a to, zda je 
ztracené bednění skladováno na paletách v originálním a nepoškozeném 
obale na zpevněné, rovné a odvodněné ploše. Dále musí být 
zkontrolovány, že jsou nad sebou pouze dvě palety. Tuto kontrolu 
provede stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí jednorázově a to 
vizuálně. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

5.8.2 Meziopera ční kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrola klimatických podmínek  a to, zda jsou klimatické podmínky pro 
provádění základových prací v souladu s příslušnými právními předpisy a 
nařízeními vlády. Každý den se musí zaznamenat teplota vzduchu a 
oblačnost. Základové konstrukce nesmí být prováděny za deštivého 
počasí, krupobití kvůli nadměrnému znečišťování strojů, nákladních 
automobilů (tzn. i přilehlých komunikací při výjezdu ze staveniště).  
Při prudkém dešti může dojít k vyplavování částic betonové směsi. 
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Teplota pro betonáž nesmí být 3 dny po sobě nižší než 5 °C a také nesmí 
být nejnižší denní nebo noční teplota pod 0 °C. Teplota povrchu 
základové spáry nesmí být nižší než 0 °C. Tuto kontrolu provede 
stavbyvedoucí. Kontrola se provádí denně a to vizuálně a měřením. Z této 
kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola zp ůsobilosti d ělníků a to, zda pracovníci byli seznámeni s 
pracovním postupem a byli proškoleni o BOZP na staveništi, zejména pak 
o betonářských pracích a pracích souvisejících. U pracovníků, kteří 
vykonávají činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto 
oprávnění deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či 
jiným dokumentem opravňujícím vykonávat danou činnost. Dělníci můžou 
být podrobeni dechové zkoušce. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a 
mistr. Kontrola se provádí denně a to vizuálně. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola technického stavu stroj ů a zabezpečení a to, zda stroje jsou 
schopny vykonávat určené práce. Dále se kontroluje technický stav jako 
je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické 
přístroje neprobíjejí apod.. Kontroluje se, zda jsou stroje po skončení 
práce uloženy na svá místa, v suchu, bezpečí a uzamčeny. Těžká 
technika musí být zaparkována na vhodném předem určeném místě,  
ve stabilní a bezpečné poloze a opatřena nádobami na zachytávání olejů 
a jiných kapalin, zabrzděna a uzamčena. Tuto kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí denně a to vizuálně. Z této 
kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.   

• Kontrola dodávky betonu pro základové pasy  a to, zda je doložen 
doklad, ve kterém je uvedena kvalita, složení a třída betonové směsi 
včetně certifikátů a atestů. Veškeré tyto údaje se musí shodovat  
s projektovou dokumentací. Dále se kontroluje množství a kvalita 
dodaného materiálu. Musí být změřena konzistence a to na odebraném 
vzorku na začátku vyprazdňování autodomíchávače (dle ČSN EN  
12350-1) a po vyprázdnění cca 0,3 m³ betonu z autodomíchávače. Tzn., 
že musí být provedena zkouška sednutím kužele (dle ČSN EN 12350-2), 
zkouška Vebe (ČSN EN 12350-3) nebo zkouška rozlitím (ČSN EN  
12350-5). Výsledkem zkoušky sednutím kužele je zatřídění betonové 
směsi do skupiny konzistence a u zkoušky rozlitím zatřídění do kategorie. 
Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí. Kontrola se provádí každou 
dodávku a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis 
do stavebního deníku a musí být vystaven protokol.  

• Kontrola provedení betonáže základových pas ů a to, zda je beton 
ukládán a zhutňován tak, aby dosáhl předepsané pevnosti a trvanlivosti, 
která je stanovena projektovou dokumentací. Čerstvý beton se může 
ukládat z maximální výšky 1,5 m proto, aby nedošlo k oddělení hrubých a 
jemných kamenných zrn. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité 
technologii zhutňování. V našem případě bude použit ponorný vibrátor 
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tzn. 1,3krát délka ponorného vibrátoru. Ukládání a zhutňování betonové 
směsi musí být tak rychlé, aby bylo zabráněno nedokonalému spojení 
jednotlivých vrstev. Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí. Kontrola se 
provádí po dobu provádění a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí 
být proveden zápis do stavebního deníku.   

• Kontrola kvality zhutn ění a ošet řování betonu základových pas ů a to, 
zda při použití ponorného vibrátoru jsou vzdálenosti jednotlivých vpichů 
maximálně vzdáleny od sebe 1,4krát viditelný poloměr účinnosti vibrátoru. 
Dále musí být beton ukládán a zhutňován tak, aby beton dosáhl své 
stanovené pevnosti a trvanlivosti. Musí být zajištěno pečlivé zhutňování  
v místech změny průřezu, pracovních spár a v úzkých místech a musí být 
provedeno tak, aby došlo ke spojení vrstev  a tak, aby nedošlo  
k nadměrnému sedání betonu. Ošetřování betonu musí zajistit pozvolné 
vypařování vody z povrchu betonu. Povrch betonu by měl být zakryt 
namočenou parotěsnou plachtou a stále vlhký. Beton se musí ošetřovat 
pokud nedosáhne minimálně 50 % stanovené pevnosti v tlaku. Teplota 
povrchu betonu nesmí klesnout pod 5 °C do té doby než beton dosáhne 
50 % pevnosti v tlaku. Teplota betonu uvnitř nesmí být vyšší než 65 °C. 
Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí. Kontrola se provádí jednorázově a 
to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 

• Kontrola dodávky betonu pro základové kr čky  a to, zda je doložen 
doklad, ve kterém je uvedena kvalita, složení a třída betonové směsi 
včetně certifikátů a atestů. Veškeré tyto údaje se musí shodovat  
s projektovou dokumentací. Dále se kontroluje množství a kvalita 
dodaného materiálu. Musí být změřena konzistence a to na odebraném 
vzorku na začátku vyprazdňování autodomíchávače (dle ČSN EN  
12350-1) a po vyprázdnění cca 0,3 m³ betonu z autodomíchávače. Tzn., 
že musí být provedena zkouška sednutím kužele (dle ČSN EN 12350-2), 
zkouška Vebe (ČSN EN 12350-3) nebo zkouška rozlitím (ČSN EN  
12350-5). Výsledkem zkoušky sednutím kužele je zatřídění betonové 
směsi do skupiny konzistence a u zkoušky rozlitím zatřídění do kategorie. 
Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí. Kontrola se provádí každou 
dodávku a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis 
do stavebního deníku a musí být vystaven protokol.  

• Kontrola provedení základových kr čků a to, zda jsou provedeny podle 
pokynů výrobce a to jsou tvárnice umístěny přesně podle projektové 
dokumentace. Dále se, zda je osazena svislá a vodorovná výztuž. 
Kontroluje se způsob ukládání a zhutňování betonu kvůli dosažení 
předepsané pevnosti a trvanlivosti, která je stanovena projektovou 
dokumentací. Čerstvý beton se může ukládat z maximální výšky 1,5 m 
proto, aby nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných zrn. Beton 
musí být do tvarovek ztraceného bednění dopravován tak, aby nedošlo 
k jejich posunutí. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii 
zhutňování. V našem případě bude použit ponorný vibrátor tzn. 1,3krát 
délka ponorného vibrátoru. Ukládání a zhutňování betonové směsi musí 
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být tak rychlé, aby bylo zabráněno nedokonalému spojení jednotlivých 
vrstev. Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí.  Kontrola se provádí  
po dobu provádění a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku.   

• Kontrola provedení a provedení betonáže základových  krčků a to, 
zda je beton ukládán a zhutňován tak, aby dosáhl předepsané pevnosti a 
trvanlivosti, která je stanovena projektovou dokumentací. Kontroluje se 
také, zda během betonáže nedošlo k poškození a posunutí tvarovek 
ztraceného bednění. Čerstvý beton se může ukládat z maximální výšky 
1,5 m proto, aby nedošlo k oddělení hrubých a jemných kamenných zrn. 
Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii zhutňování.  
V našem případě bude použit ponorný vibrátor tzn. 1,3krát délka 
ponorného vibrátoru. Ukládání a zhutňování betonové směsi musí být tak 
rychlé, aby bylo zabráněno nedokonalému spojení jednotlivých vrstev. 
Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí.  Kontrola se provádí vizuálně a to 
po dobu provádění. Z této kontroly musí být proveden zápis  
do stavebního deníku.    

• Kontrola kvality zhutn ění a ošet řování betonu základových kr čků a 
to, zda při použití ponorného vibrátoru jsou vzdálenosti jednotlivých 
vpichů maximálně vzdáleny od sebe 1,4krát viditelný poloměr účinnosti 
vibrátoru. Dále musí být beton ukládán a zhutňován tak, aby beton dosáhl 
své stanovené pevnosti a trvanlivosti a aby nedošlo k poškození nebo 
posunu tvarovek ztraceného bednění. Ošetřování betonu musí zajistit 
pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. Povrch betonu by měl být 
zakryt namočenou parotěsnou plachtou a stále vlhký. Beton se musí 
ošetřovat pokud nedosáhne minimálně 50 % stanovené pevnosti v tlaku. 
Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 5°C do té doby než beton 
dosáhne 50% pevnosti v tlaku. Teplota betonu uvnitř nesmí být vyšší  
než 65 °C. Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí. Kontrola se provádí 
jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola zhutn ění kolem základových kr čků a to, zda byl materiál pro 
zásyp chráněn před navlhnutím. K zásypu bude použita zemina, která 
byla vytěžena ze základových rýh při výkopech. Kontrola zhutnění se 
provádí po maximálních výškách 0,4 m v rovnoměrně rozmístěných 
místech reprezentující zkoušenou plochu a v místech kde je pochybnost, 
že nebyla dodržena kvalita zhutnění nebo nebyly dodrženy parametry 
zhuntování (např. větší tloušťka zhutňované vrstvy, vlhkost sypaniny, 
menší počtu pojezdů). Pokud je kontrolou zjištěno, že je provedeno 
nedostatečné zhutnění, je nutno tuto vrstvu zhutnit, upravit nebo vyměnit 
tak, aby se dosáhlo požadovaných hodnot. Tuto kontrolu provede 
stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se provádí  
po ucelených částech a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola provedení bedn ění podkladního betonu  a to, zda je stabilní 
(musí beton udržet v požadovaném tvaru), těsné, čisté (jsou odstraněny 
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nečistoty a prach) před betonáží. Kontroluje se jeho vytyčení odměřením 
od stavebních laviček (musí se shodovat s projektovou dokumentací). 
Mezní odchylky bednění jsou u horní hrany ±10 mm, svislosti ±h/200 mm 
(maximálně 30 mm), vnitřní hrany opěrných prvků při použití distančních 
prvků: +3 mm, -0 mm, vnitřní hrany opěrné plochy ±8 mm a stejnolehlé 
svislé hrany ve spáře 5 mm. Dále se kontroluje jeho geometrie, rovinatost 
a těsnost (tzn. během betonáže a hutnění nesmí dojít nesmí bedněním 
proniknout jemné součásti). Bednění musí být dostatečně únosné, tuhé, 
nepoddajné, zabezpečené proti uvolnění, posunutí a konstrukčně musí 
být provedeno tak, aby šlo bezpečně a bez vzniku poškození oddělat  
po dokončení konstrukcí. A před betonáží musí být zkontrolováno, zda je 
bednění opatřeno odbedňovacím přípravkem (nesmí poškodit výztuž a 
snížit kvalitu betonu). Tuto kontrolu provede mistr. Kontrola se provádí 
jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden 
zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola dodávky podkladního betonu a to, zda je doložen doklad,  
ve kterém je uvedena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně 
certifikátů a atestů. Veškeré tyto údaje se musí shodovat s projektovou 
dokumentací. Dále se kontroluje množství a kvalita dodaného materiálu. 
Musí být změřena konzistence a to na odebraném vzorku na začátku 
vyprazdňování autodomíchávače (dle ČSN EN 12350-1) a  
po vyprázdnění cca 0,3 m³ betonu z autodomíchávače. Tzn., že musí být 
provedena zkouška sednutím kužele (dle ČSN EN 12350-2), zkouška 
Vebe (ČSN EN 12350-3) nebo zkouška rozlitím (ČSN EN 12350-5). 
Výsledkem zkoušky sednutím kužele je zatřídění betonové směsi  
do skupiny konzistence a u zkoušky rozlitím zatřídění do kategorie. Tuto 
kontrolu provede stavbyvedoucí. Kontrola se provádí každou dodávku a 
to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis  
do stavebního deníku a musí být vystaven protokol.  

• Kontrola uložení KARI sítí do bedn ění a to, zda je správně uložena, její 
krytí a průměry v konstrukci,čistá. Dále se na povrchu nesmějí uvolňovat 
produkty koroze a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, 
beton a na soudržnost mezi nimi. Manipulovat s výztuží je dovoleno jen 
tak, aby nedošlo k jejímu zakřivení a deformaci. Kontrolovat se musí druh, 
profil a počet. Mezní odchylky uložení výztuže od polohy, která je 
předepsaná projektovou dokumentací nesmí překročit +20 % hodnoty a 
max. ±30 mm. Stanovené krytí výztuže se musí udržovat vhodnými 
distančními tělísky a vložkami. Tloušťka krytí musí být vždy větší  
než průměr prutu a musí být dodržena tloušťka minimálně  75 mm (beton 
ukládáme přímo na zeminu). Tolerance tloušťky krycí vrstvy betonu je  
+5 mm až +10 mm. Dále musí být výztužná kostra dostatečně tuhá a 
zajištěna proti posunutí nebo poškození pří ukládání čerstvého betonu a 
při pohybu pracovníků či vibrací. Tuto kontrolu provede mistr, technický 
dozor investora, stavbyvedoucí a statik. Kontrola se provádí jednorázově 
a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis  
do stavebního deníku.   
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• Kontrola provedení betonáže podkladního betonu  a to, zda je beton 
ukládán a zhutňován tak, aby dosáhl předepsané pevnosti a trvanlivosti, 
která je stanovena projektovou dokumentací. Čerstvý beton se může 
ukládat z maximální výšky 1,5 m proto, aby nedošlo k oddělení hrubých a 
jemných kamenných zrn. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité 
technologii zhutňování. V našem případě bude použita vibrační lať tzn. 
maximálně 200 mm. Ukládání a zhutňování betonové směsi musí být tak 
rychlé, aby bylo zabráněno nedokonalému spojení jednotlivých vrstev. 
Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí.  Kontrola se provádí po celou dobu 
a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis do 
stavebního deníku. 

• Kontrola kvality zhutn ění a ošet řování podkladního betonu a to, zda 
je beton ukládán a zhutňován tak, aby dosáhl své stanovené pevnosti, 
trvanlivosti a aby nedošlo k poškození bednění. Musí být zajištěno pečlivé 
zhutňování v místech změny průřezu, pracovních spár a v úzkých místech 
a musí být provedeno tak, aby došlo ke spojení vrstev  a tak, aby nedošlo 
k nadměrnému sedání betonu. Ošetřování betonu musí zajistit pozvolné 
vypařování vody z povrchu betonu. Povrch betonu by měl být zakryt 
namočenou parotěsnou plachtou a stále vlhký. Beton se musí ošetřovat 
pokud nedosáhne minimálně 50 % stanovené pevnosti v tlaku. Teplota 
povrchu betonu nesmí klesnout pod 5 °C do té doby než beton dosáhne 
50 % pevnosti v tlaku. Teplota betonu uvnitř nesmí být vyšší než 65 °C. 
Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí. Kontrola se provádí jednorázově a 
to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis  
do stavebního deníku. 

• Kontrola rozebírání bedn ění podkladního betonu  a to, zda bednění 
nebylo odstraněno dřív než beton nedosáhnul dostatečné pevnosti kvůli 
tomu, aby nedošlo k poškození povrchu při odbedňování a betonový 
prvek přenesl zatížení v tomto stádiu. Tuto kontrolu provede 
stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr. Kontrola se provádí 
jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden zápis  
do stavebního deníku.  

5.8.3 Výstupní kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrola p řesnosti provedených základ ů a to, zda jsou provedeny 
podle projektové dokumentace. Povolené odchylky jsou pro monolitickou 
základovou desku podkladního betonu výškově ±25 mm, dále  
pro základové pasy a základové krčky polohově ±15 mm a výškově 
±25 mm. Přímost povrchu se stykem s bedněním je celkově 9 mm na 2 m  
(lokálně 4 mm na 0,2 m) a bez styku s bedněním je celkově 15 mm  
na 2 m (lokálně 6 mm na 0,2 m). A přímost hran je 8 mm pro délky < 1 m, 
8 mm na m pro délky > 1 m (maximálně  20 mm). Tuto kontrolu provede 
stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se provádí 
jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden 
zápis do stavebního deníku.  
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• Kontrola prostup ů a to, zda jsou provedeny prostupy pro inženýrské sítě 
podle projektové dokumentace. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
technický dozor investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně 
a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního 
deníku.  

• Kontrola povrchu betonu základ ů a to, zda nejsou na povrchu 
výstupky, díry, praskliny a štěrková hnízda. Musí se také zkontrolovat 
celistvost povrchu. Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením.  
Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola čistoty základ ů a to, zda je odstraněné veškeré bahno, zemina 
nebo jiná nečistota ze základů. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
technický dozor investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. 
Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.   

• Kontrola pevnosti betonu  základů a to, zda odpovídá po 28 dnech 
krychelná pevnost betonu předepsané pevnosti v projektové 
dokumentaci. Zkouška se provádí na 3 zkušebních tělesech, které se 
zatěžují v lisu předepsanou zatěžovací rychlostí a to až do porušení. 
Pevnost tlaku je podíl maximální zatížení při rozdrcení tělesa a skutečné 
průřezové plochy vzorku. Kontrolu provede stavbyvedoucí a statik. 
Kontrola se provádí jednorázově a to měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku a musí být proveden protokol. 

• Kontrola tvrdosti betonu základ ů a to, zda po 28 dnech skutečná 
pevnost betonu základů odpovídá předepsané pevnosti v projektové 
dokumentaci. Měření se provádí na stavbě pomocí tvrdoměru  
na pravidelné síti bodů vzdálené od kraje a od sebe 25 mm. Pevnost 
betonu se stanovuje z kalibračního vztahu podle velikosti odskoku 
tvrdoměru od betonového základu. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
statik. Kontrola se provádí jednorázově a to měřením. Z této kontroly musí 
být proveden zápis do stavebního deníku a musí být proveden protokol.    
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Č. PRÁCE POPIS DOKUMENT
KONTROLU 

PROVEDE

ČETNOST 

KONTROLY

ZPŮSOB 

KONTROLY

VÝSLEDEK 

KONTROLY

VYHOVUJE / 

NEVYHOVUJE

KONTROLU 

PROVEDL

KONTROLU 

PROVĚŘIL

KONTROLU 

PŘEVZAL

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN VUT FAST     

BrnoZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

1 Převzetí pracoviště 1.1 Kontrola PD a jiných dokumentů
ČSN, SD, TP, 

VL, TZ, POŽP
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

1.2
Kontrola ohraničení a označení 

pracoviště
PD, PLL HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

1.3 Kontrola přístupnosti pracoviště HSV, TDI Jednorázově Vizuálně
Zápis do SD, 

protokol

1.4
Kontrola veřejných sítí na 

pracovišti a přípojných míst
PD HSV, TDI, GD Jednorázově

Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

protokol

1.5 Kontrola geodetického průzkumu PD, TZ HSV, TDI, GE Jednorázově
Vizuálně, 

měřením
Protokol

1.6 Kontrola radonových zkoušek PD, ČSN HSV, TDI Jednorázově Měřením
Zápis do SD, 

protokol

1.7 Kontrola geodetických bodů PD HSV, TDI, GD Jednorázově
Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

protokol

2
Kontrola provedení 

zemních prací
2.1

Kontrola polohy, hloubky a 

rozměrů
PD, TP, ČSN HSV, TDI, GD Jednorázově

Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

protokol

3
Kontrola základové 

spáry
3.1

Suchá, čistá, vodorovná, únosná, v 

nezámrzné hloubce
PD, ČSN HSV, S, GE Jednorázově

Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

protokol

4
Kontrola dodávky 

materiálu
4.1 Výztuže a KARI sítí

TP, PD, ČSN 

EN, DL
HSV, PSV

Každou 

dodávku

Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

doklad o jakosti

4.2 Ztraceného bednění
TP, PD, ČSN 

EN, DL
HSV, PSV

Každou 

dodávku

Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

doklad o jakosti

5 Skladování materiálu 5.1 Výztuže a KARI sítí TP, ČSN EN HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

5.2 Ztraceného bednění TP, ČSN EN HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

V
ST

U
P

N
Í

T
abulka 23: K

ontrolní a zkušební plán základové konstrukce (vstupní kontrola) 
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Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

6 Klimatické podmínky 6.1
Kontrola vhodnosti klimatických 

podmínek
TP HSV Denně

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

7
Kontrola způsobilosti 

dělníků
7.1

Kontrola způsobilosti dělníků, 

doklady, certifiáty
TP HSV, PSV Denně Vizuálně Zápis do SD

8
Kontrola technického 

stavu strojů a zabezpečení
8.1

Kontrola způsobilosti  strojů, technický 

stav, opatření při  zaparkování
NV HSV, PSV Denně Vizuálně Zápis do SD

9
Kontrola základových 

pásů
9.1 Kontrola dodávky betonu

PD, ČSN EN, 

TP, DL
HSV

Každou 

dodávku

Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

protokol

9.2 Kontrola provedení betonáže
PD, ČSN EN, 

TP
HSV Pocelou dobu

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

9.3
Kontrola kvality zhutnění a 

ošetření betonu
TP, ČSN EN HSV Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

10
Kontrola základových 

krčků
10.1 Kontrola dodávky betonu

PD, ČSN EN, 

TP, DL
HSV

Každou 

dodávku

Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

protokol

10.2
Kontrola provedení a provedení 

betonáže

PV, PD, ČSN 

EN, TP
HSV Pocelou dobu

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

10.3
Kontrola kvality zhutnění a 

ošetření betonu
TP, ČSN EN HSV Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

11
Kontrola hutnění 

zeminy
11.1

Kontrola hutnění zeminy kolem 

základových krčků
ČSN, PD HSV, TDI Po částech

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

12
Kontrola podkladního 

betonu
12.1 Kontrola provedení bednění

PD, TP,        

ČSN EN
PSV Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

12.2 Kontrola dodávky betonu
PD, ČSN EN, 

TP, DL
HSV

Každou 

dodávku

Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

protokol

12.3 Kontrola uložení KARI sítí
PD, TP,        

ČSN EN
HSV Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

12.4 Kontrola provedení betonáže
PD, ČSN EN, 

TP
HSV Pocelou dobu

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

12.5
Kontrola kvality zhutnění a 

ošetření betonu
TP, ČSN EN HSV Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

12.6 Kontrola rozebrání bednění HSV, PSV, Tdi Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

T
abulka 24: K

ontrolní a zkušební plán základové konstrukce (m
eziopera

ční kontrola) 



  

90 
  

 Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

13
Kontrola přesnosti 

provedení základů
13.1 Kontrola odchylek a kontrola s PD PD, ČSN Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

14 Kontrola prostupů 14.1 Kontrola provedení podle PD PD

15 Kontrola betonu 15.1 Povrchu betonu základů TP

HSV, TDI

HSV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

15.3
Kontrola pevnosti betonových 

základů
PD, ČSN EN

15.2 Čistoty základů

Kontrola tvrdostii betonových 

základů
PD, ČSN EN HSV, S Jednorázově Měřením

Zápis do SD, 

protokol

V
Ý

ST
U

P
N

Í

HSV, S Jednorázově Měřením
Zápis do SD, 

protokol

15.4

T
abulka 25: K

ontrolní a zkušební plán základové konstrukce (výstupní kontrola) 
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5.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Na staveništi musí být zajištěna maximální péče o ochranu veškerých 
osob zde zaměstnaných. Veškeré osoby, které se pohybují v tomto prostoru musí 
být proškoleny o BOZP. Dále zde musí být dodržovány veškeré pracovní 
postupy, předpisy, vyhlášky a normy. O veškerých informacích, které se týkají 
BOZP, musí být zaměstnanci neprodleně informováni svými nadřízenými. 

 Veškeré základové práce musí být prováděny s ohledem na: 

Předpis č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích) 

 PŘÍLOHA Č. 1 - Požadavky na zajištění staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 

II. Zařízení pro rozvod energie 

 A to odstavce: (1), (2) 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 

 PŘÍLOHA Č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 A to odstavce: (1), (2), (3) 

II. Stroje pro zemní práce 

 A to odstavce: (1), (3), (5), (6), (7), (8), (10), (11), (12), (13) 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 A to odstavce: (1), (2) 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 A to odstavce: (1), (6), (7) 

IX. Vibrátory 

 A to odstavce: (1), (2) 

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

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5)  

XV. Přeprava strojů 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) 

 PŘÍLOHA Č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  

I. Skladování a manipulace s materiálem 

 A to odstavce: (1), (3), (4), (5), (6), (8), (14), (16) 
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V. Zajištění stability stěn výkopů 

 A to odstavce: (1) 

IX. Betonářské práce a práce související 

 IX.1 Bednění 

  A to odstavce: (1), (4) 

 IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

  A to odstavce: (1), (2), (4) 

 IX.3 Odbedňování 

  A to odstavce: (4) 

 IX. 5 Práce železářské 

  A to odstavce: (2) 

Předpis č. 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bližších požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na pracovištích s nebezpe čím 
pádu z výšky nebo do hloubky) 

 PŘÍLOHA - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5) 

XI. Školení zaměstnanců 

ZÁKON Č. 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví p ři práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo poskytování služeb  
mimo pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci)), i ze zm ěnou 362/2007 Sb. a 
se změnou 189/2008 Sb.  

5.10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 Veškeré vzniklé odpady na stavbě se budou řídit podle zákona  
č. 185/2001 Sb. - O odpadech 

 A to dle odstavců: 
  Zařazování odpadů: 
  §5 - zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 
  §6 - zařazování odpadů podle kategorií 

  Odstraňování odpadů: 
  §20 - Společná ustanovení 
  §21 - Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů 
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  Spalování odpadů: 
  §22 -  (1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky  
   stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a  
   o hospodaření energií. 

   (2) Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými 
   při spalování nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví 
   ministerstvo vyhláškou. 
  §23 - (1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů,  
   která dosahuje vysokého stupně energetické účinnosti, se 
   považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným  
   pod kódem R1 v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Výše  
   požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet 
   je uveden v příloze č. 12 k tomuto zákonu. 

   (2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky  
   spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními  
   k odstraňování odpadů. 

  Přeprava odpadů: 
  §24 - Povinnosti při přepravě odpadů  

Předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního pr ost ředí, kterou 
se stanoví Katalog odpad ů, Seznam nebezpe čných odpad ů a seznamy 
odpad ů a států pro ú čely vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů a postup  
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů (Katalog 
odpad ů) 

 A to dle: 
  Přílohy č. 1 - Katalog odpadů 

 Stavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na stav životního 
prostředí. Veškeré vzniklé odpady na stavbě jsou popsány v odstavci  
8.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.   
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6.1  OBECNÉ INFORMACE 

6.1.1 Identifika ční údaje stavby 
Název stavby  :  Rodinný dům Boskovice, Na Chmelnici,  
     p.č. 4415/151 

Místo stavby  :  p.č. 4415/151 - k.ú. Boskovice 
     vlastník: Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
        Mánesova 43/2205, 680 01  
        Boskovice (na základě smlouvy 
         s MěÚ Boskovice) 

Okres / kraj  :  Blansko / Jihomoravský 
Charakter stavby :  Novostavba   

6.1.2 Identifika ční údaje investora 
Jméno   :  Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
Adresa   :  Mánesova 43/2205, 680 01 Boskovice 

6.1.3 Identifika ční údaje projektanta 
Generální projektant 

Název   :  Abras projektový ateliér s.r.o. 
Adresa   :  Dvorská 28, 678 01 Blansko 
IČO   :  60751151 
Telefon  :  516 417 531 - 2 

Stavební část 

Ing. Jaroslav Bránský ČKAIT 1001432 
Petra Švancarová 

Specialisté 

Požární bezpečnost - Ing. Jaroslav Bránský 

6.1.4 Zastavěnost území, informace o pozemku 
 Objekt se nachází na mírně svažitém území se spádem k projektované 
příjezdové komunikaci. 

Zastavěné území: 

Rodinný dům 
Zastavěná plocha   :  151,30 m² 
Obestavěný prostor   :  952,00 m² 

Zahradní altán 
Zastavěná plocha   :  39,30 m² 
Obestavěný prostor   :  128,20 m² 
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Zpevněné plochy: 

Terasa     :  47,25 m² 
Příjezdová komunikace a chodníky :  75,40 m² 

 Novostavba rodinného domu a zahradního altánu (přístřešku) se nachází 
na pozemku investora (viz výpis z katastru nemovitostí nebo jiný právní doklad). 

 Pozemek je součástí území určeného pro zástavbu rodinnými domy. 

6.1.5 Informace o stavb ě 
 Jedná se o novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného rodinného 
domu (4+1) s obytným podkrovím, který se nachází na východním okraji města 
Boskovice - Na Chmelnici na pozemku s parcelním číslem 4415/151. Rodinný 
dům má půdorysný tvar tří obdélníků a je zastřešen dvěma výškově posunutými 
pultovými střechami. Hřeben je rovnoběžný s předním průčelím. Nad garáží 
(nachází se na jihozápadní straně) se uvažuje zelená střecha s extenzivním 
využíváním.   

  Rodinný dům je samostatně stojící  a v jeho okolí se nachází stavební 
parcely, na kterých je předpokládaná budoucí výstavba (severozápadní a 
jihovýchodní strana) a zemědělsky obdělávaná půda(severovýchodní strana).  
Z hlediska výškového uspořádání je pozemek svažitý ve směru k přilehlé 
komunikaci (od severovýchodu k jihozápadu). 

 Zemina je zařazena do druhé a třetí třídy těžitelnosti. V lokalitě se 
nenachází žádná ochranná pásma. Stavba bude realizována na pozemku, který 
je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. 

 Trasy inženýrských sítí tj. vodovodu, rozvodů NN, plynovodu STL, 
dešťové i splaškové kanalizace jsou situovány v přilehlé zpevněné komunikaci, 
která se nachází na jihozápadním okraji pozemku. Je zde situován i vjezd  
na pozemek. 

 Založení rodinného domu je provedeno na základových pasech šířky  
600 mm, výšky 500 mm z betonu C16/20. Základové krčky se uvažují  
z bednících tvarovek šířky 300 a 400 mm a jsou vyplněné betonem C20/25. 
Podkladní beton je navržen tloušťky 100 mm (RD) a 150 mm (garáž) z betonu 
C16/20 a jeho vyztužení je provedeno svařovanou KARI sítí 6,0/150 - 6,0/150. 
Obvodové zdivo je tloušťky 500 a 450 mm z keramických tvárnic POROTHERM 
Profi (na tepelněizolační maltu). Odskok soklu bude proveden použitím cihel 
POROTHERM Profi tl. 365 mm (na maltu M5). Vnitřní nosné zdivo je tloušťky  
300 mm také z keramických tvárnic POROTHERM (na maltu M5). Překlady  
nad otvory v nosných stěnách jsou navrženy systémové z keramických překladů 
POROTHERM a z ocelových válcovaných nosníků. Komín pro krb se uvažuje 
systémový Ciko (třívrstvý) s vložkou průměru 200 mm. Vnitřní příčky jsou tloušťky 
125 mm z keramických příčkovek POROTHERM (na maltu M2,5). Stropní 
konstrukce nad 1.NP bude železobetonová monolitická deska a nad 2.NP bude 
proveden sádrokartonový podhled zavěšený na konstrukci krovu. Vodorovné 
ztužení stavby nad 1.NP bude provedeno železobetonovým monolitickým 
věncem v úrovni stropní konstrukce (beton C20/25, ocel 2+2 pr. R12, třmínky  
pr. R6) a nad 2.NP pomocí železobetonového monolitického věnce v úrovni  
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pod pozednicí krovu (C20/25, ocel 2+2 pr. R12, třmínky pr. R6). Schodiště je 
navrženo železobetonové prefabrikované. Zastřešení domu je provedeno 
kombinací dvou pultových střech sklonu 15°. Konstrukce krovu bude vaznicová  
z krokví 100x180 mm, pozednic 140x140 mm a vaznic 120x180 mm 
podporovaná ocelovými vaznicemi U180 a ocelovými sloupky 2x U100.  
Nad garáží je navržena zelená plochá střecha s extenzivním využíváním. 

6.1.6 Informace o stavebním procesu 
 Tento technologický předpis se zaobírá provedením hydroizolace spodní 
stavby. Bude zde popsán postup provedení vodorovné hydroizolace, kde první 
vrstva bude tvořena pásem GLASTEK 40 SPPECIAL MINERAL a druhá vrstva 
pásem ELASTEK 40 SPPECIAL MINERAL. 

 Dále zde budou popsány materiály, pracovní podmínky, podmínky 
převzetí staveniště, personální obsazení, stroje a pracovní pomůcky, potřebné 
kontroly, bezpečnost a ochrana zdraví, vzniklé odpady a nakládání s nimi. 

6.2  MATERIÁL 

6.2.1 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 První vrstva hydroizolace na podkladním betonu bude provedena jako 
hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tato izolace slouží i jako izolace 
proti radonu. 

Tabulka 26: Stanovení množství hydroizolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 

Tabulka 27: Stanovení počtu rolí GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 

 Jedná se o hydroizolaci s SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou  
ze skleněné tkaniny, která má plošnou hmotnost 200 g/m². Pás je na horním 
povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním povrchu separační 
PE fólií.  

 

Obrázek 23: Schéma složení pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

172,76+61,05 233,81 233,81x1,2 280,57
STANOVENÍ PLOCHY (M²) MNOŽSTVÍ IZOLACE (M²)

MNOŽSTVÍ HYDROIZOLACE (M²) BALENÍ(M²)

280,57 7,5 280,57/7,5 38

POČET BALENÍ (KS)
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 Role s hydroizolací budou na stavbu dopraveny ze stavebnin STAVIVAN 
spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a předpokládaná doba 
dopravy je 10 minut. Role budou dopraveny pomocí nákladního automobilu  
MAN 26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Role pásu musí být dopravovány a skladovány ve svislé poloze.  
Při skladování musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a 
UV záření.  

6.2.2 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 
 Druhá vrstva hydroizolace na podkladním betonu bude provedena jako 
hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Tato izolace slouží i jako izolace 
proti radonu. 

Tabulka 28: Stanovení množství hydroizolace ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 

Tabulka 29: Stanovení počtu rolí ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 

 Jedná se o hydroizolaci s SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou  
z polyesterové rohože, která má plošnou hmotnost 200 g/m². Pás je na horním 
povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním povrchu separační 
PE fólií. 

 

Obrázek 24: Schéma složení pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 Role s hydroizolací budou na stavbu dopraveny ze stavebnin STAVIVAN 
spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a předpokládaná doba 
dopravy je 10 minut. Role budou dopraveny pomocí nákladního automobilu  
MAN 26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Role pásu musí být dopravovány a skladovány ve svislé poloze.  
Při skladování musí být chráněny před dlouhodobým působením povětrnosti a 
UV záření. 

172,76+61,05 233,81 233,81x1,2 280,57
STANOVENÍ PLOCHY (M²) MNOŽSTVÍ IZOLACE (M²)

MNOŽSTVÍ HYDROIZOLACE (M²) BALENÍ(M²)

280,57 7,5 280,57/7,5 38

POČET BALENÍ (KS)
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6.2.3 DEKPRIMER 
 Před započetím prací musí být základová deska opatřena penetračním 
nátěrem DEKPRIMER. 

Tabulka 30: Stanovení množství penetračního nátěru DEKPRIMER 

 

Tabulka 31: Stanovení počtu balení DEKPRIMER 

 

 Jedná se o zastudena zpracovatelnou asfaltovou emulzi bez obsahu 
rozpouštědel, která se používá jako penetrační nátěr na beton. A to kvůli zvýšení 
přilnavosti vrstvených izolací k podkladu spodní stavby.  

 Asfaltová penetrace bude na stavbu dopravena ze stavebnin STAVIVAN 
spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a předpokládaná doba 
dopravy je 10 minut. Role budou dopraveny pomocí nákladního automobilu  
MAN 26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Balení s asfaltovým penetračním nátěrem se musí skladovat  
v originálních a uzavřených obalech maximálně 6 měsíců od data výroby. Balení 
musí být chráněny před vlhkem, vodou a mrazem. 

6.3  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

6.3.1 Obecné pracovní podmínky 
 Veškeré hydroizolační práce jsou prováděny na pozemku s parcelním 
číslem 4415/151 s celkovou výměrou 793 m² (jedná se o pozemek, který je 
svažitý od severovýchodu k jihozápadu). Pracovní doba je stanovena od pondělí 
do pátku v době od 07:00 do 15:00. 

 Práce musí být prováděny za příznivých klimatických podmínek (tzn. 
nesmí probíhat za deště, sněhu, námrazy a silném větru). Při provádění 
hydroizolací nesmí teplota klesnout pod 5 °C. Pokud by se tak stalo, musí být 
zřízeny provizorní vytápěné přístřešky. Dále teplota nesmí stoupnout nad 25 °C. 
Pokud by se tak stalo, hrozí měknutí asfaltové směsi a tím pádem jeho 
poškození. 

6.3.2 Připravenost staveništ ě 
 Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením HERAS M200 výšky 
2000 mm proto, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob do tohoto 
prostoru. 

 Vjezd na staveniště je z jihozápadní strany ze stávající komunikace. 
Tento vjezd musí být dostatečně široký (tzn. tak aby veškerá technika 
bez jakýchkoliv problémů projela na staveniště). 

VYDATNOST 

172,76+61,05 233,81 0,4 KG/M² 233,81/0,4 585

STANOVENÍ PLOCHY (M²) SPOTŘEBA (KG)

MNOŽSTVÍ PENETRACE (KG) BALENÍ (KG)

585 25 585/25 24

POČET BALENÍ (KS)
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 Přístupová cesta na staveništi bude zpevněna železobetonovými 
prefabrikovanými dílci (kvůli pohybu těžké techniky po staveništi). 

 Základní hygienické požadavky budou zajištěny pomocí mobilního WC a 
umyvárny TOI TOI. Dále budou na staveništi buňky sloužící jako zázemí 
pracovníků. 

6.3.3 BOZP   
 Na staveništi musí být zajištěna maximální péče o ochranu veškerých 
osob zde zaměstnaných. Veškeré osoby, které se pohybují v tomto prostoru musí 
být proškoleny o BOZP. Dále zde musí být dodržovány veškeré pracovní 
postupy, předpisy, vyhlášky a normy. O veškerých informacích, které se týkají 
BOZP, musí být zaměstnanci neprodleně informováni svými nadřízenými. 

6.4  PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Po skončení prací na provádění základových konstrukcí a před zahájením 
provádění hydroizolací spodní stavby musí být zkontrolováno: 

• zda základové konstrukce jsou provedeny přesně podle projektové 
dokumentace  

• zda základové konstrukce jsou provedeny podle platných norem 

• zda vyhovuje u základových konstrukcí rovinatost 

• zda povrch základových konstrukcí je čistý 

• zda je pracoviště přístupné, ohraničené a zda je zde provedeno potřebné 
označení 

• zda jsou provedeny veškeré prostupy podle projektové dokumentace 

• zda jsou přípojná místa inženýrských sítí podle projektové dokumentace 

• veškerá dokumentace, projektová dokumentace a stavební deník 

 U tohoto předání musí být přítomen stavbyvedoucí, technický dozor 
investora a vedoucí čety. 

 Podrobněji budou tyto body popsány v kapitole 6.8.1 VSTUPNÍ 
KONTROLA. 

 O tomto předání musí být proveden zápis ve stavebním deníku a musí být 
stvrzen podpisy.Vše musí být provedeno podle vyhlášky 499/2006 Sb. 
(O dokumentaci staveb). 

6.5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
• 1 stavbyvedoucí 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 
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  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - kontrola projektové dokumentace 

  - dohlížet na počty pracovníků 

  - dohlížet na využití strojů na stavbě 

  - organizace práce na stavbě a zajištění plynulosti 

  - kontrola materiálu používaného na stavbě 

  - provádět kontrolu na stavbě dle kontrolního a zkušebního plánu 

  - evidence a psaní zpráv 

  - dohlížet na dodržování bezpečnosti na stavbě 

  - dohlížet na čistotu používaných komunikaci každý den  
  po skončení směny (čištění komunikací musí být vždy zapsáno ve 
  stavebním deníku) 

• 1 vedoucí čety 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 

  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - dohlížení na provádění hydroizolací 

  - dohlížet na technologické postupy 

  - dohlížet na množství spotřebovaného materiálu 

  - dohlížet na dodržování BOZP 

• 1 stavební mistr 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 

  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - řízení a organizace prací na stavbě 

  - dohled nad plněním úkolů a dodržování harmonogramu 

  - kontrola dodržování bezpečnosti práce 

  - kontrola technického stavu vybavení a strojů 

  - zaškolování pracovníků 
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  - kontrola a vyhodnocování práce a výroby 

 

• 1 řidi č nákladního automobilu MAN  26.414  

� POŽADAVKY: 

  - řidičský průkaz skupiny C 

  - profesní průkaz 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - dovoz materiálu ze stavebnin na stavbu a jeho složení 

  - dovoz výztuže z prodejny na stavbu a jeho složení 

• 1 izolatér 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské vzdělání v oboru 

  - platné osvědčení o provádění izolatérských prací 

  - 3 roky praxe 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - provedení hydroizolace spodní stavby 

• 2 montážní pracovníci 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské vzdělání nebo střední vzdělání v oboru s výučním 
     listem 

  - proškolen o provádění hydroizolací spodní stavby 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - provedení hydroizolace spodní stavby 

• 1 pomocný pracovník 

� POŽADAVKY:  

  - střední vzdělání v oboru s výučním listem 

  - proškolen o provádění hydroizolací spodní stavby 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - dočištění dna výkopu 
  - pomoc při provádění hydroizolací spodní stavby 

6.6  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 Použité budou tyto stroje: 

• 1x nákladní automobil MAN  26.414 (tříosý valník  
 s hydraulickou rukou) 
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 Provedení penetračního nátěru: 

• štětce (a to pěnové štětce)  

• košťata 

• válečky (a to pěnové válečky) 

• stříkací pistole 

• 2x vrtačka (Vrtačka/míchadlo DWT BM-720 M) 

 Provedení hydroizolace spodní stavby: 

• ruční hořák (hořák na PB 30 kWh s ventilem a hadicí 5 m 
Rothenberger) 

• PB lahve 

• vytlačovací pistole 

• špachtle 

• nože se zatáhnutou špicí 

• ocelová trubka (na navinutí asfaltových pásů o průměru 
 cca 60 mm a délky cca o 50 mm kratší než je šířka role) 

• zkušební jehla 

 Na stavbě bude dále potřeba: 

• světla a jejich stojany 

• prodlužovací kabely 

 Veškeré technické vlastnosti a parametry strojů a nástrojů, které jsou 
uvedeny v tomto technologickém předpise, budou popsány v kapitole 9. NÁVRH 
STROJNÍ SESTAVY. 

 Dále pro všechny pracovníky na staveništi je nutnost nosit ochrannou 
přilbu, určený pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, brýle a 
respirátor. 

6.7 VLASTNÍ POSTUP 

6.7.1 Provedení penetra čního nát ěru 
 Před provedením penetračního nátěru z asfaltové emulze DEKPRIMER 
se musíme ujistit, zda podklad je čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. 
Pokud se na základové desce nachází výčnělky, musí být odstraněny. 

 Než začneme nanášet penetrační nátěr, musíme jej důkladně promíchat. 
Poté jej můžeme rovnoměrně nanášet a to pomocí košťat, pěnovou štětkou, 
pěnovým válečkem nebo pomocí stříkací pistole. 

6.7.2 Provedení první vrstvy hydroizolace spodní st avby 
 První vrstva hydroizolace spodní stavby bude provedena z SBS 
asfaltového modifikovaného pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.   
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 První vrstva hydroizolace se muže provádět až po zaschnutí penetračního 
asfaltové emulze DEKPRIMER. 

 Nejprve rozvineme asfaltový pás a osadíme jej do správné polohy.  
Poté provedeme navinutí asfaltového pásu na ocelovou trubku. Tato trubka musí 
mít průměr cca 60 mm a délku, které je cca o 50 mm kratší než je šířka role. Část 
role, která je natavována izolatérem, se postupně posunuje a přitlačuje nohou. 
Díky ocelové truce je pás rovnou i přitlačován. Během provádění prací se izolatér 
celou dobu pohybuje po nataveném asfaltovém pásu. 

 Spoje a různá překrytí se budou natavovat až po natavení  plochy celého 
pásu, proto musíme ponechat okraj pro provaření spojů nenatavený. 

6.7.3 Provedení druhé vrstvy hydroizolace spodní st avby 
 Druhá vrstva hydroizolace spodní stavby bude provedena z SBS 
asfaltového modifikovaného pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 

 Při provádění natavení druhé vrstvy hydroizolace musíme dbát na to, že 
boční přesah musí být minimálně 100 mm a čelní přesah také minimálně  
100 mm. Klást je budeme ve stejném směru jako ve vrstvě první, ale s tím 
rozdílem, že budou posunuty tak, aby nad sebou se nenacházely jednotlivé 
spoje. Tzn., že pásy budou kladeny na vazbu tak, aby čelní spoje se střídaly a 
styk čelního a bočního spoje byl ve tvaru písmene T. 

 Spoje v přesazích se budou spojovat plamenem. 

 Po skončení prací musí být provedena zkouška těsnosti spojů pomocí 
podtlakového zvonu a zkouška spojitosti spojů pomocí jehle.  

6.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

6.8.1 Vstupní kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrolu projektové dokumentace a jiných dokument ů (tzn. vlastnické 
listy k pozemkům staveniště, stavební povolení, stanoviska dotčených 
orgánů, podmínky k ochraně životního prostředí, nakládání s odpady, 
odvodu znečištěných a odpadních vod) a to, zda je přítomna kompletní 
projektová dokumentace, stavební deník. Tato dokumentace musí 
obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a průvodní zprávu. Dále 
musí být zohledněny připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí 
nacházejících se na staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou stavbou 
dotčeni. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem 
investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola ohrani čení a označení pracovišt ě a to, zda oplocení 
pracoviště na hranici je souvislé a výšky minimálně 1,8 m, všechny vstupy 
a vjezdy na staveniště musí být uzamykatelné. Dále se kontroluje, zda je 
řádně provedeno označení hranic pracoviště, které musí být dobře 
rozpoznatelné i za snížených podmínek viditelnosti. Kontroluje se také, 
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zda je vyznačen zákaz vstupu u všech vstupů, vjezdů a výjezdů  
na pracoviště. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora 
a mistr. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrolu p řístupnosti pracovišt ě a to, zda je zajištěna zpevněná 
přístupová a příjezdová cesta na pracoviště ze strany objednatele. Tuto 
kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora 
Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být 
proveden protokol a vše musí být zapsáno do stavebního deníku. 

• Kontrola ve řejných sítí na staveništi a p řípojných míst  a to, zda 
prochází přes staveniště inženýrské sítě, dále se kontroluje trasa těchto 
sítí a to i na pozemcích přilehlých, které jsou dotčené stavbou kvůli 
plánování přesunu těchto sítí nebo jejich ochrany. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí, technický dozor investora a odpovědný geodet. Kontrola 
se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden protokol a vše musí být zapsáno do stavebního deníku. 

• Kontrola kompletnosti základových konstrukcí  a to, zda jsou veškeré 
základové konstrukce úplné a přesně provedené podle projektové 
dokumentace. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola rovinatosti základových konstrukcí a to, zda je podklad  
pod hydroizolaci je rovný (tzn. bez dutin, ostrých zlomů, výstupů a 
výčnělků nebo bez jiných vystupujících ostrohranných předmětů, které 
mohou poškodit hydroizolaci). Kontrolu provádíme měřením pomocí 
dvoumetrové latě, kdy se mohou pod latí objevit prohlubně s maximální 
hloubkou 5 mm, u ostrých prohlubní 3 mm a u ostrého hrotu může být 
jeho výška maximálně 1,5 mm. Pokud se na desce nachází nějaká větší 
prohlubeň nebo výstupek, tak musíme tento povrch zarovnat. Tuto 
kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se 
provádí jednorázově a to měřením. Z této kontroly musí být proveden 
zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola čistoty základových konstrukcí a to, zda je povrch čistý (tzn. 
bez mastnot, organických rozpouštědel, volných nečistot (např. prach 
nebo bláto) a jiných). Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický 
dozor investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této 
kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola prostup ů a to, zda jsou provedeny přesně podle projektové 
dokumentace. Dále se kontroluje minimální vzdálenost jednotlivých 
prostupů od sebe a vzdálenost svislých a vodorovných hran, která musí 
být minimálně 300 mm (kvůli bezproblémovému a kvalitnímu provedení 
hydroizolace). Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
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• Kontrola dodávky asfaltových pás ů a to, zda byly dodány v potřebném 
množství, které je uvedeno v dodacím listu. Dále se musí množství a typ 
shodovat s projektovou dokumentací. Kontroluje se také, zda obaly 
asfaltových pásů nebyly během dopravy a manipulace s nimi poškozeny 
nebo znehodnoceny. Kvalita výrobků musí bát prokázána certifikátem. 
Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí každou 
dodávku a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis 
do stavebního deníku a musí být doložen doklad o jakosti. 

• Kontrola dodávky penetra čního nát ěru  a to, zda byl dodán  
v potřebném množství, které je uvedeno v dodacím listu. Dále se musí 
množství a typ shodovat s projektovou dokumentací. Kontroluje se také, 
zda obaly penetračního nátěru nebyly během dopravy a manipulace  
s nimi poškozeny nebo znehodnoceny a datum výroby (zda datum 
dodávky není delší než 6 měsíců od data výroby). Tuto kontrolu provede 
stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí každou dodávku a to vizuálně 
a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku 
a musí být doložen doklad o jakosti.  

• Kontrola skladování asfaltových pás ů a to, zda jsou skladovány  
ve svislé poloze v nepoškozeném obalu na zpevněné, rovné a odvodněné 
ploše. Asfaltové pásy se mohou skladovat pouze po nezbytně nutnou 
dobu (musí být chráněny před povětrnostními vlivy a před UV zářením. 
Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí každou 
dodávku a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis 
do stavebního deníku. 

• Kontrola skladování penetra čního nát ěru a to, zda jsou skladovány  
v originálních uzavřených obalech, které jsou nepoškozené na zpevněné, 
rovné a odvodněné ploše. Maximální délka skladování je po dobu  
6 měsíců od data výroby. Balení s nátěrem musí být chráněno 
před vlhkem vodou a mrazem. Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí a 
mistr. Kontrola se provádí každou dodávku a to vizuálně a měřením.  
Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

6.8.2 Meziopera ční kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrola klimatických podmínek  a to, zda hydroizolace z asfaltových 
pásů nejsou prováděny při teplotách nižších než 5 °C. Týká se to teplot 
vzduchu, pásu a podkladu. Pokud bude teplota nižší než 5 °C musí být 
zřízeny provizorní vytápěné přístřešky nebo stany. Asfaltové pásy lze 
provádět za teplot nižších než 5 °C (konkrétně do teploty -25 °C), pak 
musí být zvoleno vhodné ohřívání okolních konstrukcí a pracovníků.  
Při vysokých teplotách vzduchu asfaltový pás měkne a hrozí jeho 
poškození, zabudování napětí z důvodu délkové teplotní roztažnosti, 
proto nesmí být venkovní teplota ve stínu vyšší než 25 °C. Dále nesmí být 
asfaltové pásy pokládány za deště, sněhu, námrazy a silném větru. Tuto 
kontrolu provádí stavbyvedoucí. Kontrola se provádí denně a to vizuálně 
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a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního 
deníku.   

• Kontrola zp ůsobilosti d ělníků a to, zda pracovníci byli seznámeni  
s pracovním postupem a byli proškoleni o BOZP na staveništi, zejména 
pak o provádění izolatérských prací. U pracovníků, kteří vykonávají 
činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění 
deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným 
dokumentem opravňující vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být 
podrobeni dechové zkoušce. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. 
Kontrola se provádí denně a to vizuálně. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola technického stavu stroj ů a zabezpečení a to, zda stroje jsou 
schopny vykonávat určené práce. Dále se kontroluje technický stav jako 
je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické 
přístroje neprobíjejí apod. Kontroluje se, zda jsou stroje po skončení 
práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí a uzamčeny. Těžká 
technika musí být zaparkována na vhodném předem určeném místě,  
ve stabilní a bezpečné poloze a opatřena nádobami na zachytávání olejů 
a jiných kapalin, zabrzděna a uzamčena. Tuto kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí denně a to vizuálně. Z této 
kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola nástroj ů a to, zda hořáky určené k natavování asfaltových pásů 
jsou v dobrém technickém stavu a jsou schopny provádět tuto práci 
bezpečně. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se 
provádí denně a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden zápis  
do stavebního deníku.  

• Kontrola provedení penetra čního nát ěru  a to, zda je nanesen celistvě  
po celé ploše v konstantní tloušťce. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí. 
Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola pokládání jednotlivých vrstev  a to, zda natavení jednotlivých 
hydroizolačních pásů je provedeno vodotěsně. Nesmí se zde nacházet 
nenatavené oblasti, kapsy, vlnky a jiné. Kontroluje se minimální boční 
přesah, který musí být 80 mm a minimální čelní přesah 100 mm. Dále se 
kontroluje, zda se čelní spoje navzájem neschází. Přesah spoje  
u zpevněného a vratného spoje musí být minimálně 150 mm a ukončení 
hydroizolace musí být provedeno v minimální výšce 300 mm  
nad terénem. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí. Kontrola se provádí 
u každého spoje a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku.   

• Kontrola t ěsnosti v míst ě prostup ů a to, zda po jejich obvodu jsou 
vytvořeny vodotěsné spoje s izolací. Kontroluje se, zda spoje neobsahují 
dutiny, praskliny, zda nejsou netěsné. Tuto kontrolu provádí 
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stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se provádí  
u každého prostupu a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden zápis 
do stavebního deníku.   

• Kontrola spoj ů a to, zda je minimální šířka spoje 30 mm. Dále se 
kontroluje tvar, jednotnost průběhu svaru, zaválečkování spoje, souosost 
a rovinnost hrany přesahu s okolním povrchem fólie v místě svaru. Vše se 
kontroluje po celé délce spojů. Vruby a povrchové rýhy mohou být 
maximální hloubky 10 % tloušťky izolace. Pokud jsou větší, musí se 
provést přeplátování přídavným kusem fólie. Tuto kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se provádí  
u každého spoje a to vizuálně a měřením. Z této kontroly se provede 
zápis do stavebního deníku.  .    

6.8.3 Výstupní kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrola provedení izolace  podle projektové dokumentace a to, zda jí 
přesně odpovídá použitý materiál, druh spojů a přesahy. Tuto kontrolu 
provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se provádí 
jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly se provede zápis  
do stavebního deníku.    

• Kontrola položení vrstev pás u a to, zda natavení hydroizolačních pásů 
je vodotěsné, zda se nenachází žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky a 
jiné. Kontroluje se minimální boční přesah, který musí být 80 mm a 
minimální čelní přesah 100 mm. Dále se kontroluje, zda se čelní spoje 
navzájem neschází. Přesah spoje u zpevněného a vratného spoje musí 
být minimálně 150 mm a ukončení hydroizolace musí být provedeno  
v minimální výšce 300 mm nad terénem. Tuto kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se provádí 
jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden 
zápis do stavebního deníku.    

• Kontrola t ěsnosti spoj ů a to, zda jsou veškeré provedené spoje těsné. 
Kontrola se provádí pomocí podtlakové zkoušky zvonem. Na hydroizolaci 
se nanese indikační kapalina (jedná se o saponát ve vodě) a poté se 
postupně přikládá průhledný zvon, který je napojen na hadici  
k vakuovému čerpadlu s manometrem. Během zkoušky se vytvoří podtlak 
0,02 Mpa a ten musí být konstantní po dobu 10 s. V místě netěsností 
vzniknou v kapalině vzduchové bublinky. Pokud vzniknou netěsnost, musí 
být neprodleně opraveny. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a 
technický dozor investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně 
a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 

• Kontrola spojitosti spoj ů a to, zda jsou spoje spojité a mechanicky 
odolné. Zkouška se provádí pomocí jehly, která je tažena po spoji. Tuto 
kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrola se 
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provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola plochy izolace  a to, zda je v celé ploše nepoškozená a čistá. 
Dále se kontrolují vruby a rýhy, které mohou být maximálně 10 % tloušťky 
izolace. Pokud jsou větší, musí se provést přeplátování přídavným kusem 
fólie. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. 
Kontrola se provádí průběžně a to vizuálně a měřením. Z této kontroly se 
provede zápis do stavebního deníku. 
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Č. PRÁCE POPIS DOKUMENT
KONTROLU 

PROVEDE

ČETNOST 

KONTROLY

ZPŮSOB 

KONTROLY

VÝSLEDEK 

KONTROLY

VYHOVUJE / 

NEVYHOVUJE

KONTROLU 

PROVEDL

KONTROLU 

PROVĚŘIL

KONTROLU 

PŘEVZAL

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

V
ST

U
P

N
Í

Vizuálně Zápis do SD

Vizuálně Zápis do SD

5.2
Kontrola skladování penetračního 

nátěru
TP, PV, ČSN HSV, PSV Jednorázově

Vizuálně Zápis do SD

5
Kontrola skladování 

materiálu
5.1

Kontrola skladování asfaltových 

pásů
TP, PV, ČSN HSV, PSV Jednorázově

Vizuálně Zápis do SD

4.2
Kontrola dodávky penetračního 

nátěru

TP, PD, ČSN 

EN, DL
HSV, PSV

Každá 

dodávka

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

4
Kontrola dodávky 

materiálu
4.1 Kontrola dodávky asfaltových pásů

TP, PD, ČSN 

EN, DL
HSV, PSV

Každá 

dodávka

Vizuálně Zápis do SD

3 Kontrola prostupů 3.1 Shoda s PD a jejich vzdálenosti PD, ČSN HSV, TDI Jednorázově

Měřením Zápis do SD

2.3 Kontrola čistoty ČSN HSV, TDI Jednorázově

Vizuálně Zápis do SD

2.2 Kontrola rovinatosti základů ČSN HSV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

protokol

2
Kontrola povrchu 

základu
2.1

Kontrola kompletnosti provedení 

základů
PD HSV, TDI Jednorázově

Vizuálně
Zápis do SD, 

protokol

1.4
Kontrola veřejných sítí na 

pracovišti a přípojných míst
PD HSV, TDI, GD Jednorázově

Vizuálně Zápis do SD

1.3 Kontrola přístupnosti pracoviště HSV, TDI Jednorázově

Vizuálně Zápis do SD

1.2
Kontrola ohraničení a označení 

pracoviště
PD, PLL HSV, TDI Jednorázově

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN VUT FAST     

BrnoHYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

1 Převzetí pracoviště 1.1 Kontrola PD a jiných dokumentů
ČSN, SD, TP, 

VL, TZ, POŽP
HSV, TDI Jednorázově

T
abulka 32: K

ontrolní a zkušební plán hydroizolace (vstupní kontrola) 
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Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

Vizuálně Zápis do SD

13 Kontrola spojů 13.1 Kontrola provedení spojů PD, PV, ČSN HSV, TDI
Postupně 

každý spoj

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

12
Kontrola těsnosti v 

místě prostupů
12.1 Kontrola těsnosti u všech prostupů

TP, PV, ČSN 

EN
HSV, TDI

Postupně každý 

prostup

Vizuálně Zápis do SD

11 Kontrola vrstev pásu 11.1
Kontrola pokládání jednotlivých 

vrstev
TP, PV, ČSN HSV

Postupně 

každý spoj

Vizuálně Zápis do SD

10
Kontrola provedení 

penetračního nátěru
10.1 Kontrola celistvosti nátěru TP, PV, ČSN HSV Jednorázově

Vizuálně Zápis do SD

9 Kontrola nástrojů 9.1 Kontrola hořáků NV HSV, PSV Denně

Vizuálně Zápis do SD

8
Kontrola technického 

stavu strojů a zabezpečení
8.1

Kontrola způsobilosti  strojů, technický 

stav, opatření při  zaparkování
NV HSV, PSV Denně

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

7
Kontrola způsobilosti 

dělníků
7.1

Kontrola způsobilosti dělníků, 

doklady, certifiáty
TP HSV, PSV Denně

6 Klimatické podmínky 6.1
Kontrola vhodnosti klimatických 

podmínek
TP HSV Denně

T
abulka 33: K

ontrolní a zkušební plán hydroizolace (m
eziopera

ční kontrola) 
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Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

V
Ý

ST
U

P
N

Í

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

17 Kontrola plochy izolace 17.1 Kontrola nepoškozenosti a čistoty ČSN HSV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

16.2 Kontrola spojitosti spojů ČSN EN HSV, TDI Každý spoj

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

16 Kontrola spojů 16.1 Kontrola těsnosti spojů ČSN EN HSV, TDI Každý spoj

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

15 Kontrola vrstev pásu 15.1 Kontrola položení vrstev pásu TP, PV, ČSN HSV, TDI Jednorázově

14
Kontrola provedení 

izolace s PD
14.1 Kontrola materiálu, spojů, přesahů PD HSV, TDI Jednorázově

T
abulka 34: K

ontrolní a zkušební plán hydroizolace (výstupní kontrola) 
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6.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Na staveništi musí být zajištěna maximální péče o ochranu veškerých 
osob zde zaměstnaných. Veškeré osoby, které se pohybují v tomto prostoru musí 
být proškoleny o BOZP. Dále zde musí být dodržovány veškeré pracovní 
postupy, předpisy, vyhlášky a normy. O veškerých informacích, které se týkají 
BOZP, musí být zaměstnanci neprodleně informováni svými nadřízenými. 

 Veškeré základové práce musí být prováděny s ohledem na: 

Předpis č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích) 

 PŘÍLOHA Č. 1 - Požadavky na zajištění staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 

II. Zařízení pro rozvod energie 

 A to odstavce: (1), (2) 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 

 PŘÍLOHA Č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 A to odstavce: (1), (2), (3) 

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

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5)  

XV. Přeprava strojů 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) 

 PŘÍLOHA Č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  

I. Skladování a manipulace s materiálem 

 A to odstavce: (1), (3), (4), (5), (13), (16) 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 A to odstavce: (1), (4), (5), (6) 

ZÁKON Č. 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví p ři práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ři práci)), i ze zm ěnou 362/2007 Sb. a se zm ěnou  
189/2008 Sb.  
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6.10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 Veškeré vzniklé odpady na stavbě se budou řídit podle zákona  
č. 185/2001 Sb. - O odpadech 

 A to dle odstavců: 
  Zařazování odpadů: 
  §5 - zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 
  §6 - zařazování odpadů podle kategorií 

  Odstraňování odpadů: 
  §20 - Společná ustanovení 
  §21 - Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů 

  Spalování odpadů: 
  §22 -  (1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky  
   stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a  
   o hospodaření energií. 

   (2) Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými 
   při spalování nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví 
   ministerstvo vyhláškou. 
  §23 - (1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů,  
   která dosahuje vysokého stupně energetické účinnosti, se 
   považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným pod  
   kódem R1 v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Výše   
   požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet 
   je uveden v příloze č. 12 k tomuto zákonu. 

   (2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky  
   spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními  
   k odstraňování odpadů. 

  Přeprava odpadů: 
  §24 - Povinnosti při přepravě odpadů  

Předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního pr ost ředí, kterou 
se stanoví Katalog odpad ů, Seznam nebezpe čných odpad ů a seznamy 
odpad ů a států pro ú čely vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů a postup  
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů (Katalog 
odpad ů) 

 A to dle: 
  Přílohy č. 1 - Katalog odpadů 

 Stavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na stav životního 
prostředí. Veškeré vzniklé odpady na stavbě jsou popsány v odstavci  
8.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
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7.1  OBECNÉ INFORMACE 

7.1.1 Identifika ční údaje stavby 
Název stavby  :  Rodinný dům Boskovice, Na Chmelnici,  
     p.č. 4415/151 

Místo stavby  :  p.č. 4415/151 - k.ú. Boskovice 
     vlastník: Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
        Mánesova 43/2205, 680 01  
        Boskovice (na základě smlouvy  
        s MěÚ Boskovice) 

Okres / kraj  :  Blansko / Jihomoravský 
Charakter stavby :  Novostavba   

7.1.2 Identifika ční údaje investora 
Jméno   :  Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
Adresa   :  Mánesova 43/2205, 680 01 Boskovice 

7.1.3 Identifika ční údaje projektanta 
Generální projektant 

Název   :  Abras projektový ateliér s.r.o. 
Adresa   :  Dvorská 28, 678 01 Blansko 
IČO   :  60751151 
Telefon  :  516 417 531 - 2 

Stavební část 

Ing. Jaroslav Bránský ČKAIT 1001432 
Petra Švancarová 

Specialisté 

Požární bezpečnost - Ing. Jaroslav Bránský 

7.1.4 Zastavěnost území, informace o pozemku 
 Objekt se nachází na mírně svažitém území se spádem k projektované 
příjezdové komunikaci. 

Zastavěné území: 

Rodinný dům 
Zastavěná plocha   :  151,30 m² 
Obestavěný prostor   :  952,00 m² 

Zahradní altán 
Zastavěná plocha   :  39,30 m² 
Obestavěný prostor   :  128,20 m² 
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Zpevněné plochy: 

Terasa     :  47,25 m² 
Příjezdová komunikace a chodníky :  75,40 m² 

 Novostavba rodinného domu a zahradního altánu (přístřešku) se nachází 
na pozemku investora (viz výpis z katastru nemovitostí nebo jiný právní doklad). 

 Pozemek je součástí území určeného pro zástavbu rodinnými domy. 

7.1.5 Informace o stavb ě 
 Jedná se o novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného rodinného 
domu (4+1) s obytným podkrovím, který se nachází na východním okraji města 
Boskovice - Na Chmelnici na pozemku s parcelním číslem 4415/151. Rodinný 
dům má půdorysný tvar tří obdélníků a je zastřešen dvěma výškově posunutými 
pultovými střechami. Hřeben je rovnoběžný s předním průčelím. Nad garáží 
(nachází se na jihozápadní straně) se uvažuje zelená střecha s extenzivním 
využíváním.   

  Rodinný dům je samostatně stojící  a v jeho okolí se nachází stavební 
parcely, na kterých je předpokládaná budoucí výstavba (severozápadní a 
jihovýchodní strana) a zemědělsky obdělávaná půda (severovýchodní strana).  
Z hlediska výškového uspořádání je pozemek svažitý ve směru k přilehlé 
komunikaci (od severovýchodu k jihozápadu). 

 Zemina je zařazena do druhé a třetí třídy těžitelnosti. V lokalitě se 
nenachází žádná ochranná pásma. Stavba bude realizována na pozemku, který 
je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. 

 Trasy inženýrských sítí tj. vodovodu, rozvodů NN, plynovodu STL, 
dešťové i splaškové kanalizace jsou situovány v přilehlé zpevněné komunikaci, 
která se nachází na jihozápadním okraji pozemku. Je zde situován i vjezd  
na pozemek. 

 Založení rodinného domu je provedeno na základových pasech šířky  
600 mm, výšky 500 mm z betonu C16/20. Základové krčky se uvažují  
z bednících tvarovek šířky 300 a 400 mm a jsou vyplněné betonem C20/25. 
Podkladní beton je navržen tloušťky 100 mm (RD) a 150 mm (garáž) z betonu 
C16/20 a jeho vyztužení je provedeno svařovanou KARI sítí 6,0/150 - 6,0/150. 
Obvodové zdivo je tloušťky 500 a 450 mm z keramických tvárnic POROTHERM 
Profi (na tepelněizolační maltu). Odskok soklu bude proveden použitím cihel 
POROTHERM Profi tl. 365 mm (na maltu M5). Vnitřní nosné zdivo je tloušťky  
300 mm také z keramických tvárnic POROTHERM (na maltu M5). Překlady  
nad otvory v nosných stěnách jsou navrženy systémové z keramických překladů 
POROTHERM a z ocelových válcovaných nosníků. Komín pro krb se uvažuje 
systémový Ciko (třívrstvý) s vložkou průměru 200 mm. Vnitřní příčky jsou tloušťky 
125 mm z keramických příčkovek POROTHERM (na maltu M2,5). Stropní 
konstrukce nad 1.NP bude železobetonová monolitická deska a nad 2.NP bude 
proveden sádrokartonový podhled zavěšený na konstrukci krovu. Vodorovné 
ztužení stavby nad 1.NP bude provedeno železobetonovým monolitickým 
věncem v úrovni stropní konstrukce (beton C20/25, ocel 2+2 pr. R12, třmínky  
pr. R6) a nad 2.NP pomocí železobetonového monolitického věnce v úrovni 
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pod pozednicí krovu (C20/25, ocel 2+2 pr. R12, třmínky pr. R6). Schodiště je 
navrženo železobetonové prefabrikované. Zastřešení domu je provedeno 
kombinací dvou pultových střech sklonu 15°. Konstrukce krovu bude vaznicová 
z krokví 100x180 mm, pozednic 140x140 mm a vaznic 120x180 mm 
podporovaná ocelovými vaznicemi U180 a ocelovými sloupky 2x U100.  
Nad garáží je navržena zelená plochá střecha s extenzivním využíváním. 

7.1.6 Informace o stavebním procesu 
 Tento technologický předpis se zaobírá provedením obvodových zdí a 
vnitřních nosných zdí v prvním a druhém nadzemním podlaží. Obvodové zdi 
budou provedeny z cihel POROTHERM 365 P+D na maltu POROTHERM 
PROFI, POROTHERM 44 EKO + PROFI na tepelněizolační maltu POROTHERM 
TM, POROTHERM 50 HI PROFI na tepelněizolační maltu POROTHERM TM a  
z cihel plných pálených délky 290 mm na maltu CEMIX M5. Vnitřní nosné zdi 
budou provedeny z cihel POROTHERM 30 PROFI na maltu CEMIX M5. Dále zde 
bude popsán postup osazování překladů POROTHERM a osazování překladů  
z ocelových válcovaných nosníků I180, I120 a U100. 

 Dále zde budou popsány materiály, pracovní podmínky, podmínky 
převzetí staveniště, personální obsazení, stroje a pracovní pomůcky, potřebné 
kontroly, bezpečnost a ochrana zdraví, vzniklé odpady a nakládání s nimi. 

7.2  MATERIÁL 
 Po dokončení hydroizolace podkladního betonu budou započaty práce  
na zdění obvodových zdí a vnitřních nosných zdí. 

7.2.1 POROTHERM  50 HI PROFI a tepeln ěizolační malta 
PORORHERM TM 
 Obvodová stěna v prvním a druhém nadzemním podlaží bude provedena  
z keramické cihly broušené POROTHERM  50 HI PROFI a vyzděna bude  
na tepelněizolační maltu POROTHERM TM. 

 

Obrázek 25: Cihla POTOTHERM 50 HI PROFI (celá a poloviční) 

 Cihly budou dopraveny na staveniště ze stavebnin STAVIVAN spol. s.r.o. 
v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a předpokládaná doba dopravy je  
10 minut. Keramické cihle budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 
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 Cihly musí být dopravovány a skladovány na zafóliovaných paletách. 
Skladovány musí být na rovném, nerozbřídavém a odvodněném podkladu. 
Podklad je nejvhodnější betonový, asfaltový nebo na jiné zpevněné ploše. 
Maximálně na sebe mohou být umístěny 3 palety. 

Tabulka 35: Stanovení m² cihel POROTHERM 50 HI PROFI 

 
 

Tabulka 36: Stanovení počtu palet a celkových hmotností 

 

 Pytle s maltou budou dopraveny na staveniště ze stavebnin STAVIVAN 
spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a předpokládaná doba 
dopravy je 10 minut. Pytle budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou).  

 Pytle s maltou jsou dodávány na zafóliovaných paletách, na kterých musí 
být i skladovány. Skladovány mohou být maximálně po dobu 6 měsíců od data 
uvedeného na obalu malty a v suchu. 

bez otvorů 6,8x2,4 16,32
otvory a překlady (2,75x2,4)+(0,25x3,25)+(0,75x2,4)+(0,25x1) 9,46

6,86
bez otvorů 5,4x2,4 12,96

otvory a překlady (2,65x2,4)+(0,25x3,25)+(2x1,25)+(2,4x0,25) 10,27
2,69

bez otvorů 8,25x2,4 19,8
otvory a překlady (1x1,25)+(0,25x1,4)+(1x1,25)+(0,25x1,4) 3,1

16,7
bez otvorů (5,9+1,8+9,6)x2,4 41,52

30,65
56,9

bez otvorů 7,3x2,5 18,25
otvory a překlady (1x2,25)+(0,25x1,4)+(1x2,25)+(0,25x1,4) 5,2

13,05
bez otvorů 12,65x2,5 31,63

17,81
bez otvorů 8,25x1,75 14,43

otvory a překlady bez otvorů 0
14,43

bez otvorů 13,15x2,5 32,88

25,72
bez otvorů 0,5x1,4x4,7 3,29
bez otvorů 0,5x2,1x7,6 7,98

11,27
82,28

Levá strana RD

Šikminy

       Celkem 2.NP

Zadní strana RD

(2x1,5)+(0,25x2,4)+(2,875x0,5)+(0,25x3,5)+ 
(0,5x2)+(0,25x1)

7,16otvory a překlady

otvory a překlady
(2x1,5)+(0,25x2,4)+(2x2,25)+(0,25x2,4)+ 

(2x2,25)+(0,25x2,5)
13,82Pravá strana RD

Levá strana RD

       Celkem 1.NP
2.NP STANOVENÍ MNOŽSTVÍ (M²)

Přední strana RD

Zadní strana RD

(2x1,25)+(0,25x2,4)+(1,1x0,5)+(0,25x3)+(1,1x0,5)+ 
(0,25x3)+(1x2,4)+(0,25x1,25)+(3,125x0,5)+(0,25x3,6)

10,87otvory a překlady

STANOVENÍ MNOŽSTVÍ (M²)

Přední strana RD

1.NP

Pravá strana RD

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ (M²) KS/M² CELKEM KS KS/PALETA POČET PALET VÁHA/PALETA CELKEM VÁHA
139,18 16 2227 30 75 640KG 48000KG
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Tabulka 37: Stanovení množství malty POROTHERM TM 

 
 

Tabulka 38: Stanovení počet pytlů a celkové hmotnosti 

 

7.2.2 POROTHERM  36,5 P+D a tepeln ěizolační malta 
PORORHERM PROFI 
 Odskok soklu s výškou 400 mm v prvním nadzemním podlaží je vytvořen 
pomocí cihel POROTHERM 36,5 P+D a bude vyzděn na maltu POROTHERM 
PROFI. 

 

Obrázek 26: Cihla POROTHERM 36,5 P+D (celá, poloviční a koncová) 

 Cihly budou dopraveny na staveniště ze stavebnin STAVIVAN spol. s.r.o.  
v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a předpokládaná doba dopravy je  
10 minut. Keramické cihle budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Cihly musí být dopravovány a skladovány na zafóliovaných paletách. 
Skladovány musí být na rovném, nerozbřídavém a odvodněném podkladu. 
Podklad je nejvhodnější betonový, asfaltový nebo na jiné zpevněné ploše. 
Maximálně na sebe mohou být umístěny 3 palety. 

Tabulka 39: Stanovení m² cihel POROTHERM  36,5 P+D 

 

Tabulka 40: Stanovení počtu palet a celkových hmotností 

 

 Pytle s maltou budou dopraveny na staveniště ze stavebnin STAVIVAN 
spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9km a předpokládaná doba 

CELKEM M² SPOTŘEBA L/M² SPOTŘEBA CELKEM (L)
139,18 7 975

SPOTŘEBA CELKEM (L) L/1PYTEL CELKEM PYTLŮ HMOTNOST PYTLE (KG) CELKEM HMOTNOST KG
975 40 25 20 500

otvory (2,75+0,75+1,5+1+2+2,65+1)x0,25 2,91
18,19

1.NP STANOVENÍ MNOŽSTVÍ (M²)

Sokl v 1.NP
bez otvorů

(9,6+6,8+1,5+5,55+6,25+0,7+5,9+8,75+5,9+
1,8)x04

21,1

                Celkem

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ (M²) KS/M² CELKEM KS KS/PALETA POČET PALET VÁHA/PALETA CELKEM VÁHA
18,19 16 292 60 5 1050KG 5250KG
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dopravy je 10 minut. Pytle budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou).  

 Pytle s maltou jsou dodávány na zafóliovaných paletách, na kterých musí 
být i skladovány. Skladovány mohou být maximálně po dobu 6 měsíců od data 
uvedeného na obalu malty a v suchu. 

Tabulka 41: Stanovení množství malty POROTHERM PROFI 

 

Tabulka 42: Stanovení počet pytlů a celkové hmotnosti 

 

7.2.3 POROTHERM  44 EKO + PROFI a tepeln ěizolační 
malta PORORHERM TM 
 Obvodová stěna v prvním nadzemném podlaží (místnost 103 - Obývací 
pokoj) je provedena z keramických broušených cihel POROTHERM 44 EKO + 
PROFI a vyzděna na tepelněizolační maltu POROTHERM TM. 

    

Obrázek 27: Cihla POROTHERM 44 EKO + PROFI (celá, poloviční, koncová a 
rohová) 

 Cihly budou dopraveny na staveniště ze stavebnin STAVIVAN spol. s.r.o.  
v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a předpokládaná doba dopravy je  
10 minut. Keramické cihle budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Cihly musí být dopravovány a skladovány na zafóliovaných paletách. 
Skladovány musí být na rovném, nerozbřídavém a odvodněném podkladu. 
Podklad je nejvhodnější betonový, asfaltový nebo na jiné zpevněné ploše. 
Maximálně na sebe mohou být umístěny 4 palety. 

Tabulka 43: Stanovení m² cihel POROTHERM  44 EKO + PROFI

 

 

CELKEM M² SPOTŘEBA L/M² SPOTŘEBA CELKEM (L)
18,19 38 692

SPOTŘEBA CELKEM (L) L/1PYTEL CELKEM PYTLŮ HMOTNOST PYTLE (KG) CELKEM HMOTNOST KG
692 50 14 22,5 315

bez otvorů (4,8+6,25+0,7)x2,4 28,2
otvory a překlady (1x2,4)+(2x2,4) 7,2

21

Místnost 103

                Celkem

1.NP STANOVENÍ MNOŽSTVÍ (M²)
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Tabulka 44: Stanovení počtu palet a celkových hmotností 

 

 Pytle s maltou budou dopraveny na staveniště ze stavebnin STAVIVAN 
spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a předpokládaná doba 
dopravy je 10 minut. Pytle budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou).  

 Pytle s maltou jsou dodávány na zafóliovaných paletách, na kterých musí 
být i skladovány. Skladovány mohou být maximálně po dobu 6 měsíců od data 
uvedeného na obalu malty a v suchu. 

Tabulka 45: Stanovení množství malty POROTHERM TM 

 

Tabulka 46: Stanovení počet pytlů a celkové hmotnosti 

 

7.2.4 Cihla plná pálená na zdící maltu CEMIX M5 
 Pilíř obvodového zdiva v prvním nadzemním podlaží a v druhém 
nadzemním podlaží bude proveden z cihel plných pálených a bude vyzděn  
na maltu CEMIX M5. 

 

Obrázek 28:Cihla plná pálená o rozměru 290x140x65 mm 

 Cihly budou dopraveny na staveniště ze stavebnin STAVIVAN spol. s.r.o.  
v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9km a předpokládaná doba dopravy je  
10 minut. Cihle budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  26.414 
(tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Cihly se musí být dopravovány a skladovány na zafóliovaných paletách. 
Skladovány musí být na rovném, nerozbřídavém a odvodněném podkladu. 
Podklad je nejvhodnější betonový, asfaltový nebo na jiné zpevněné ploše. 

 

 

 

 

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ (M²) KS/M² CELKEM KS KS/PALETA POČET PALET VÁHA/PALETA CELKEM VÁHA
21 16 336 60 6 1075KG 6450KG

CELKEM M² SPOTŘEBA L/M² SPOTŘEBA CELKEM (L)
21 3,1 66

SPOTŘEBA CELKEM (L) L/1PYTEL CELKEM PYTLŮ HMOTNOST PYTLE (KG) CELKEM HMOTNOST KG
66 50 2 22,5 45
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Tabulka 47: Stanovení m² cihly plné pálené 

 

Tabulka 48: Stanovení počtu palet a celkových hmotností 

 

 Pytle s maltou budou dopraveny na staveniště ze stavebnin STAVIVAN 
spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a předpokládaná doba 
dopravy je 10 minut. Pytle budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou).  

 Pytle s maltou jsou dodávány na zafóliovaných paletách, na kterých musí 
být i skladovány. Skladovány mohou být maximálně po dobu 6 měsíců od data 
uvedeného na obalu malty a v suchu. 

Tabulka 49: Stanovení množství malty CEMIX M5 

 

Tabulka 50: Stanovení počet pytlů a celkové hmotnosti 

 

7.2.5 POROTHERM 30 PROFI na maltu CEMIX M5 
 Vnitřní nosné zdivo v prvním nadzemním podlaží a v druhém nadzemním 
podlaží bude provedeno z keramických broušených cihel PROROTHERM 30 
PROFI a bude vyzděno na maltu CEMIX M5. 

 

Obrázek 29: : Cihla POROTHERM 30 PROFI (celá, poloviční a rohová) 

 Cihly budou dopraveny na staveniště ze stavebnin STAVIVAN spol. s.r.o.  
v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9km a předpokládaná doba dopravy je  

0,3x0,3x2,75 0,248
2x(0,3x0,3x2,75) 0,495

0,743

2x(0,3x0,3x2,7) 0,486

0,486
1,23

Skladba S2
Skladba S3

                Celkem 2.NP

            Celkem 

Skladba S2
Skladba S3

                Celkem 1.NP

2.NP STANOVENÍ MNOŽSTVÍ (M²)

1.NP STANOVENÍ MNOŽSTVÍ (M²)

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ (M²) KS/M² CELKEM KS KS/PALETA POČET PALET VÁHA/PALETA CELKEM VÁHA
1,23 89 110 253 0,5 987KG 493,5KG

CELKEM M² SPOTŘEBA L/M² SPOTŘEBA CELKEM (L)
1,23 59 73

SPOTŘEBA CELKEM (L) L/1PYTEL CELKEM PYTLŮ HMOTNOST PYTLE (KG) CELKEM HMOTNOST KG
73 23 4 40 160
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10 minut. Keramické cihle budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Cihly musí být dopravovány a skladovány na zafóliovaných paletách. 
Skladovány musí být na rovném, nerozbřídavém a odvodněném podkladu. 
Podklad je nejvhodnější betonový, asfaltový nebo na jiné zpevněné ploše. 
Maximálně na sebe mohou být umístěny 3 palety. 

Tabulka 51: Stanovení m² cihel POROTHERM 30 PROFI 

 

Tabulka 52: Stanovení počtu palet a celkových hmotností 

 

 Pytle s maltou budou dopraveny na staveniště ze stavebnin STAVIVAN 
spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a předpokládaná doba 
dopravy je 10 minut. Pytle budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou).  

 Pytle s maltou jsou dodávány na zafóliovaných paletách, na kterých musí 
být i skladovány. Skladovány mohou být maximálně po dobu 6 měsíců od data 
uvedeného na obalu malty a v suchu. 

Tabulka 53: Stanovení množství malty CEMIX M5 

 

Tabulka 54: Stanovení počet pytlů a celkové hmotnosti 

 

7.2.6 Překlad POROTHERM 7 
 Nad okenními a dveřními otvory v obvodových stěnách v prvním 
nadzemním podlaží a druhém nadzemním podlaží a nad okenními a dveřními 
otvory v nosných vnitřních stěnách v prvním nadzemním podlaží a v druhém 
nadzemním podlaží budou použity překlady POROTHERM 7. 

bez otvorů (7,75+1,5+5,75+4,8)x2,9 57,42
otvory a překlady (2,1x2,05)+(2,75x0,25)+(3,3x2,43) 13,01

44,41

bez otvorů 6,75+3,78 25,52
otvory a překlady 1,2x2,43 2,91

22,61
67,02       Celkem 

Nosné zdivo

2.NP STANOVENÍ MNOŽSTVÍ (M²)

Nosné zdivo

1.NP STANOVENÍ MNOŽSTVÍ (M²)

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ (M²) KS/M² CELKEM KS KS/PALETA POČET PALET VÁHA/PALETA CELKEM VÁHA
67,02 16 1073 80 14 1290KG 18060KG

CELKEM M² SPOTŘEBA L/M² SPOTŘEBA CELKEM (L)
67,02 2,1 141

SPOTŘEBA CELKEM (L) L/1PYTEL CELKEM PYTLŮ HMOTNOST PYTLE (KG) CELKEM HMOTNOST KG
141 23 7 40 280
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Obrázek 30: Podélný a svislý řez překladem POROTHERM 7 

 Veškeré překlady budou dopraveny na staveniště ze stavebnin 
STAVIVAN spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a 
předpokládaná doba dopravy je 10 minut. Keramické překlady budou dopraveny 
pomocí nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Překlady POROTHERM se musí skladovat na rovném a nerozbřídavém a 
řádně odvodněném terénu. Při skladování musí být uloženy na dřevěných 
hranolcích tak, aby se vlastní tíhou nedeformovaly (tzn. hranoly nesmí být  
ve velké vzdálenosti od sebe nebo ve velké vzdálenosti od konců překladů) nebo 
na paletách od výrobce. Maximální výška stohy při skladování jsou 3 m.  
Při přepravě musí být překlady na vozidle zajištěny proti posunutí a mohou být 
přepravovány v maximální výšce bočnic. Překlady musí být chráněny proti 
povětrnostním vlivům. 
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Tabulka 55: Výpis překladů POROTHERM 7

 

7.2.7 Překlad POROTHERM PLOCHÝ 11,5 
 Nad okenními a dveřními otvory v nosných vnitřních stěnách v prvním 
nadzemním podlaží a v druhém nadzemním podlaží budou použity překlady 
POROTHERM PLOCHÝ 11,5. 

 

Obrázek 31: Příčný řez překladem POROTHERM PLOCHÝ 11,5 

 Veškeré překlady budou dopraveny na staveniště ze stavebnin 
STAVIVAN spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou vzdáleny 2,9 km a 
předpokládaná doba dopravy je 10 minut. Keramické překlady budou dopraveny 
pomocí nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Překlady POROTHERM se musí skladovat na rovném a nerozbřídavém a 
řádně odvodněném terénu. Při skladování musí být uloženy na dřevěných 
hranolcích tak, aby se vlastní tíhou nedeformovaly (tzn. hranoly nesmí být  
ve velké vzdálenosti od sebe nebo ve velké vzdálenosti od konců překladů) nebo 
na paletách od výrobce. Maximální výška stohy při skladování jsou 3 m.  
Při přepravě musí být překlady na vozidle zajištěny proti posunutí a mohou být 
přepravovány v maximální výšce bočnic. Překlady musí být chráněny proti 
povětrnostním vlivům. 

 

ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA
1.NP 5
2.NP 5
CELKEM 10
1.NP 5
2.NP 0
CELKEM 5
1.NP 4
2.NP 0
CELKEM 4
1.NP 5
2.NP 0
CELKEM 5
1.NP 0
2.NP 5
CELKEM 5
1.NP 4
2.NP 0
CELKEM 4
1.NP 5
2.NP 0
CELKEM 5
1.NP 10
2.NP 5
CELKEM 15

2433 KG

525

1845

  CELKEM: 53 KS

330

210

204

345

435

384B2

A5

A6, A7

OZN. 

A1

A2

B1

A3

A4

70

70

70

235

235

235

235

235

235

235

70 235

70

70

70

70

250

250

105

123

3000

3500

96

33

42

51

69

87

125

125

125

200

250

250

1000

1250

1500

2000

2500

2750

ROZMĚRY MM
CELKEM VÁHA (KG)KSULOŽENÍ (MM) VÁHA KG/KS
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Tabulka 56: Výpis překladů POROTHERM PLOCHÝ 11,5 

 

7.2.8 Tepelná izolace ISOVER EPS 100F  mezi p řeklady 
 Mezi překlady POROTHERM 7 u obvodových stěn v prvním nadzemním 
podlaží a v druhém nadzemním podlaží bude použita tepelná izolace ISOVER 
EPS 100F tloušťky 100 mm. 

 

Obrázek 32: Příklad příčného řezu skladbou překladů POROTHERM 7 

 Veškeré balení s izolací ISOVER EPS 100F bude dopraveno 
na staveniště ze stavebnin STAVIVAN spol. s.r.o. v Boskovicích, které jsou 
vzdáleny 2, 9km a předpokládaná doba dopravy je 10 minut. Keramické překlady 
budou dopraveny pomocí nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý valník  
s hydraulickou rukou). 

 Desky musí být skladovány a dopravovány tak, aby nedošlo k jejich 
znehodnocení v originálním obale z PE fólie a nesmí být dlouhodobě vystaveny 
přímému slunci. Desky jsou na bocích opatřeny 3 barevnými pruhy ( jejich pořadí 
je zelená, černá, zelená). 

Tabulka 57: Stanovení množství ISOVER EPS 100F 

 

Tabulka 58: Stanovení počet balení a kusů EPS 

 

7.2.9 Překlad z ocelových válcovaných nosník ů I a U 
 Nad okenními a dveřními otvory v obvodových stěnách v prvním 
nadzemním podlaží a druhém nadzemním podlaží a nad okenními a dveřními 
otvory v nosných vnitřních stěnách v prvním nadzemním podlaží a v druhém 

ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA
1.NP 5
2.NP 5
CELKEM 10
1.NP 5
2.NP 0
CELKEM 5
1.NP 4
2.NP 0
CELKEM 4

116C3 115 71 2000 200 29

175

C2 115 71 1750 125 25,5 127,5

C1 115 71 1250 125 17,5

OZN. 
ROZMĚRY MM

ULOŽENÍ (MM) VÁHA KG/KS KS CELKEM VÁHA (KG)

1.NP (1+1,25+2+3+3,25+3,25)x1,1x0,235 3,6
2.NP (1+2,5+3,5)x1,1x0,235 1,8

5,4

STANOVENÍ MNOŽSTVÍ (M²)

  CELKEM: 

CELKEM M² BAL./M² CELKEM BALENÍ (KS) BAL./KS EPS CELEKM KS EPS
5,4 2,5 3 5 15
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nadzemním podlaží budou použity překlady z ocelových válcovaných nosníků 
I180, I120 a U100. 

 Veškeré válcované nosníky budou dopraveny na staveniště z prodejny 
TRANSMARK spol. s.r.o. v Boskovicích, která je vzdálena 2,9 km a 
předpokládaná doba dopravy je 10 minut. Válcované nosníky budou dopraveny 
pomocí nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou). 

 Válcované profily budou skladovány na odvodněné a zpevněné ploše 
na dřevěných podkladcích. Válcované profily musí být rozděleny do skupin podle 
profilů a délek. 

Tabulka 59: Výpis překladů I180

 

Tabulka 60: Výpis překladů I120 

 

Tabulka 61: Výpis překladů U100 

 

7.3  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

7.3.1 Obecné pracovní podmínky 
 Veškeré práce na zděných  konstrukcích jsou prováděny na pozemku  
s parcelním číslem 4415/151 s celkovou výměrou 793m² (jedná se o pozemek, 

ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA
1.NP 4
2.NP 6
CELKEM 10
1.NP 7
2.NP 6
CELKEM 13
1.NP 0
2.NP 3
CELKEM 3
1.NP 0
2.NP 2
CELKEM 2

1388,5 KG  CELKEM: 28 KS

236,5

162,1

82 180

4             
I 180

3700 200 21,9

3             
I 180

3600 250 21,9

306,6

2             
I 180

2400 200 21,9 683,3

1             
I 180

1400 200 21,9

OZN. 
ROZMĚRY MM

ULOŽENÍ (MM) VÁHA KG/M KS CELKEM VÁHA (KG)

ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA
1.NP 2
2.NP 0
CELKEM 2

CELKEM VÁHA (KG)

5             
I 120

58 120 1600 200 11,1 35,5

OZN. 
ROZMĚRY MM

ULOŽENÍ (MM) VÁHA KG/M KS

ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA
1.NP 4
2.NP 0
CELKEM 4
1.NP 2
2.NP 0
CELKEM 2

209,9 KG

148,4

4               
U 100

2900 10,6 61,5

6 KS   CELKEM:

OZN. 
ROZMĚRY MM

VÁHA KG/M KS CELKEM VÁHA (KG)

3             
U 100

50 100

3500 10,6
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který je svažitý od severovýchodu k jihozápadu). Pracovní doba je stanovena 
od pondělí do pátku v době od 07:00 do 15:00. 

 Práce musí být prováděny za příznivých klimatických podmínek.  
V případě, že během prací bude pršet, musí být veškeré práce přerušeny  
na nezbytně nutnou dobu. Stávající zdi musí být před deštěm chráněny igelitem 
tak, aby nedošlo k zatečení vody do dutin zdiva. 

7.3.2 Připravenost staveništ ě 
 Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením HERAS M200 výšky 
2000mm proto, aby bylo zabráněno přístupu nepovolaných osob do tohoto 
prostoru. 

 Vjezd na staveniště je z jihozápadní strany ze stávající komunikace. 
Tento vjezd musí být dostatečně široký (tzn. tak aby veškerá technika 
bez jakýchkoliv problémů projela na staveniště). 

 Přístupová cesta na staveništi bude zpevněna železobetonovými 
prefabrikovanými dílci (kvůli pohybu těžké techniky po staveništi). 

 Základní hygienické požadavky budou zajištěny pomocí mobilního WC a 
umyvárny TOI TOI. Dále budou na staveništi buňky sloužící jako zázemí 
pracovníků. 

7.3.3 BOZP   
 Na staveništi musí být zajištěna maximální péče o ochranu veškerých 
osob zde zaměstnaných. Veškeré osoby, které se pohybují v tomto prostoru musí 
být proškoleny o BOZP. Dále zde musí být dodržovány veškeré pracovní 
postupy, předpisy, vyhlášky a normy. O veškerých informacích, které se týkají 
BOZP, musí být zaměstnanci neprodleně informováni svými nadřízenými. 

7.5  PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 Po skončení provádění hydroizolací a před zahájením provádění zdění 
musí být zkontrolováno: 

• zda rohy rodinného domu jsou v souladu s projektovou 
dokumentací 

• zda vyhovuje u základových konstrukcí rovinatost 

• zda povrch základových konstrukcí je čistý 

• zda základové konstrukce jsou provedeny podle platných norem 

• zda je správně provedena hydroizolace 

• zda je hydroizolace provedena podle platných norem 

• zda jsou provedeny veškeré prostupy podle projektové 
dokumentace 

• zda je pracoviště přístupné, ohraničené a zda je zde provedeno 
potřebné označení 
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• zda jsou přípojná místa inženýrských sítí podle projektové 
dokumentace 

• veškerá dokumentace, projektová dokumentace a stavební deník 

 U tohoto předání musí být přítomen stavbyvedoucí, technický dozor 
investora a vedoucí čety. 

 Podrobněji budou tyto body popsány v kapitole 7.8.1 VSTUPNÍ 
KONTROLA. 

 O tomto předání musí být proveden zápis ve stavebním deníku a musí být 
stvrzen podpisy.Vše musí být provedeno podle vyhlášky 499/2006 Sb. 
(O dokumentaci staveb). 

7.5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
• 1 stavbyvedoucí 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 

  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - kontrola projektové dokumentace 

  - dohlížet na počty pracovníků 

  - dohlížet na využití strojů na stavbě 

  - organizace práce na stavbě a zajištění plynulosti 

  - kontrola materiálu používaného na stavbě 

  - provádět kontrolu na stavbě dle kontrolního a zkušebního plánu 

  - evidence a psaní zpráv 

  - dohlížet na dodržování bezpečnosti na stavbě 

  - dohlížet na čistotu používaných komunikaci každý den  
  po skončení směny (čištění komunikací musí být vždy zapsáno  
  ve stavebním deníku) 

• 1 vedoucí čety 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 

  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - dohlížení na provádění zdění 
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  - dohlížet na technologické postupy 

  - dohlížet na množství spotřebovaného materiálu 

  - dohlížet na dodržování BOZP  

• 1 stavební mistr 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru 

  - 5 let praxe 

  - proškolen o první pomoci 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - řízení a organizace prací na stavbě 

  - dohled nad plněním úkolů a dodržování harmonogramu 

  - kontrola dodržování bezpečnosti práce 

  - kontrola technického stavu vybavení a strojů 

  - zaškolování pracovníků 

  - kontrola a vyhodnocování práce a výroby 

• 1 geodet 

� POŽADAVKY : 

  - středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřického  
    směru 

  - 3 roky praxe 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - vytyčení rohů stavby 

• 1 pomocník geodeta 

� POŽADAVKY:  

  - středoškolské vzdělání zeměměřičského směru 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - pomoc geodetovi s vytyčením rohů stavby  

• 1 řidi č nákladního automobilu MAN  26.414  

� POŽADAVKY: 

  - řidičský průkaz skupiny C 

  - profesní průkaz 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - dovoz materiálu ze stavebnin na stavbu a jeho složení 

  - dovoz výztuže z prodejny na stavbu a jeho složení 
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• 4 zedníci 

� POŽADAVKY: 

  - středoškolské vzdělání v oboru 

  - platné osvědčení o provádění izolatérských prací 

  - 3 roky praxe 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - provedení zděných konstrukcí 

• 2 pracovníci na obsluhu mícha čky 

� POŽADAVKY: 

  - střední vzdělání v oboru s výučním listem 

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - míchání malty 

• 2 pomocní pracovníci 

� POŽADAVKY:  

  - střední vzdělání v oboru s výučním listem 

  

� NÁPLŇ PRÁCE: 

  - pomocné práce při provádění zděných konstrukcí 

7.6  STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 Použité budou tyto stroje: 

• 1x nákladní automobil MAN  26.414 (tříosý valník  
 s hydraulickou rukou) 

• 1x stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

• 2x míchačka ALTRAD MK 165 l, 220 V 

 Vybavení pro zednické práce: 

• kalfasy 

• fanky 

• lopaty 

• zednické lžíce 

• kladívka  

• latě 

• vodováhy 

• metry  
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• olovnice 

• kýble 

• kolečka 

• zednická šňůra 

 Na změření délek: 

• ocelová cejchovaná pásma 

• nivelační přístroj PENTAX AP-201 

• měřičské latě 

• hranol 

• výtyčky 

• patky 

 Na stavbě bude dále potřeba: 

• světla a jejich stojany 

• prodlužovací kabely 

 Veškeré technické vlastnosti a parametry strojů a nástrojů, které jsou 
uvedeny v tomto technologickém předpise, budou popsány v kapitole 9. NÁVRH 
STROJNÍ SESTAVY. 

 Dále pro všechny pracovníky na staveništi je nutnost nosit ochrannou 
přilbu, určený pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, brýle a 
respirátor. 

7.7 VLASTNÍ POSTUP 

7.7.1 Postup zd ění v 1.NP 
 Na podkladním betonu, na kterém je již provedena i hydroizolace, 
provedeme vytyčení veškerých rohů stavby. Zaměření stavby bude provádět 
geodet s jeho pomocníkem pomocí nivelačního přístroje PENTAX AP-201.  

 Po dokončení zaměření stavby začneme s stavět a to tak, že nejprve 
založíme protilehlé rohy na vápenocementovou maltu (tepelněizolační malta se 
na tuto vrstvu nepoužívá kvůli vysoké nasákavosti). Tento krok musí být 
zkontrolován stavbyvedoucím, který musí vše zapsat do stavebního deníku. 
Stavbyvedoucí musí změřit všechny protilehlé rohy úhlopříčně. Všechny rozměry 
musí sedět s projektovou dokumentací.   

 Dále provedeme dozdění první vrstvy zdiva (obvodového i vnitřního 
nosného zdiva) na vápenocementovou maltu. K tomu použijeme zednickou 
šňůru, kterou vedeme vodorovně vnější stranou zdiva. Maltu ložné spáry 
nanášíme vždy v celé tloušťce zdiva a jednotlivé cihle pokládáme podél šňůry 
těsně vedle sebe. Vodorovnost zdiva kontrolujeme pomocí vodováhy a latě.  
Na úpravu nerovností použijeme gumovou paličky.   
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Obrázek 33: Vyzdění první vrstvy zdiva za pomocí zednické šňůry 

 Následuje vyzdění první výšky zdiva nejprve obvodového poté vnitřního 
nosného zdiva (tj. výška do 1,5 m). Tloušťka ložné spáry musí být 12 mm. Vždy 
než naneseme maltu, musíme v každé vrstvě navlhčit vrchní část cihel. Tato 
malta musí mít konzistenci takovou, aby nezatékala do svislých otvorů. Dále  
při zdění se musí dbát na to, aby malta v ložných spárách byla nanesena  
k oběma lícům stěny tak, aby nepřesahovala přes hrany cihel. Přebytečnou 
přetékající maltu vždy seškrábneme pomocí zednické lžíce. Na zdění používáme 
cihle POROTHERM, které se budou překrývat vždy o 1/2 délky cihle. Kapsy  
ve svislých spárách u cihel POROTHERM P+D, EKO+, PROFI a AKU se 
nemaltují. U ostatních typů cihel POROTHERM se kapsy ve svislých spárách 
maltují. Při napojování vnitřní nosné zdi na obvodovou zeď musí být v každé 
druhé vrstvě použity dvě ocelové kotvy. Každá provedená vrstva se musí 
kontrolovat pomocí vodováhy a latě. Vzniklé nerovnosti upravujeme gumovou 
paličkou. Nesmíme opomenout na vynechání okenních a dveřních otvorů. 

  

Obrázek 34: Postup při zdění dalších vrstev 

 Po dokončení vyzdění první výšky bude následovat vyzdění druhé výšky 
(tj. výška od 1,5m). Proto musí být provedena montáž pomocného lešení. Zásady 
a postupy pro zdění jsou zde stejné, jako u zdění první výšky zdiva. Dále se 
budou během vyzdívání osazovat překlady ve výškách daných projektovou 
dokumentací.  
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 Překlady POROTHERM 7 se osazují na výšku. Jejich rovná strana se 
uloží do lože z cementové malty a oblou stranou nahoru. U líce obou podpor se 
musí zafixovat pomocí měkkého rádlovacího drátu proti překlopení. Správné 
osazení překladu poznáme vždy tak, že na dolní straně je vidět nápis DOLNÍ 
STRANA. Uložení překladu musí být provedeno v souladu s projektovou 
dokumentací. 

  Dalším druhem použitého překladu je PLOCHÝ překlad POROTHERM 
11,5. Tento překlad má z boku vyraženy šipky s nápisy TOP. Při zabudování 
musí být tyto šipky směřovat vzhůru. Překlady musíme ukládat na výškově 
zarovnané zdivo do cementové malty tloušťky 10 mm. Uložení překladu musí být 
provedeno v souladu s projektovou dokumentací. Aby nedošlo k prohnutí a 
znehodnocení překladu, musíme překlad podepřít provizorními podporami  
před prováděním dalších zdících prací. Vzdálenosti jednotlivých podpor o sebe a 
podpor od zdí mohou být maximálně 1 m. 

 

Obrázek 35: Způsob podepření překladu 

 Posledním druhem překladů jsou překlady z ocelových válcovaných 
nosníků I (I180, I120) a U (U100). Tyto překlady se osazují tak, že je osadíme  
na podklad ve správné poloze do cementové malty a zajistíme jej proti překlopení 
pomocí cihel, které umístíme na spodní přírubu. Poté vyzdíme boky z cihel  
na cementovou maltu. Tyto boky musíme zajistit prkny nebo fošnami, které 
stáhneme ocelovým drátem a provedeme provizorní bednění. Vnitřní část 
překladu vybetonujeme. Po zatvrdnutí betonu toto provizorní bednění 
odstraníme. U obvodových zdí se nesmí zapomenout na tepelnou izolaci.  

 Po dokončení vyzdění druhé výšky zdiva bude proveden strop. Tento 
strop bude proveden jako železobetonová monolitická deska. Postup provedení 
již není předmětem řešení této bakalářské práce. 

7.7.2 Postup zd ění v 2.NP 
 Po zatvrdnutí železobetonové monolitické desky a železobetonového 
věnce se bude provádět zdivo ve druhém nadzemním podlaží. Toto zdivo se 
provádí obdobně jako zdivo v prvním nadzemním podlaží. Tedy nejprve bude 
vyzděna první výška zdiva, poté se postaví pomocné lešení a vyzdí se druhá 
výška zdiva a osadí překlady. Platí zde veškeré zásady, které platily v prvním 
nadzemním podlaží. Rovinnost zdění se musí opět kontrolovat pomocí vodováhy 
a latě a případné nerovnosti opravovat gumovou paličkou. 
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7.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

7.8.1 Vstupní kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrolu projektové dokumentace a jiných dokument ů (tzn. vlastnické 
listy k pozemkům staveniště, stavební povolení, stanoviska dotčených 
orgánů, podmínky k ochraně životního prostředí, nakládání s odpady, 
odvodu znečištěných a odpadních vod) a to, zda je přítomna kompletní 
projektová dokumentace, stavební deník. Tato dokumentace musí 
obsahovat výkresovou dokumentaci, technickou a průvodní zprávu. Dále 
musí být zohledněny připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí 
nacházejících se na staveništi a přilehlých pozemcích, kteří jsou stavbou 
dotčeni. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem 
investora. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola ohrani čení a označení pracovišt ě a to, zda oplocení 
pracoviště na hranici je souvislé a výšky minimálně 1,8 m, všechny vstupy 
a vjezdy na staveniště musí být uzamykatelné. Dále se kontroluje, zda je 
řádně provedeno označení hranic pracoviště, které musí být dobře 
rozpoznatelné i za snížených podmínek viditelnosti. Kontroluje se také, 
zda je vyznačen zákaz vstupu u všech vstupů, vjezdů a výjezdů  
na pracoviště. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora 
a mistr. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrolu p řístupnosti pracovišt ě a to, zda je zajištěna zpevněná 
přístupová a příjezdová cesta na pracoviště ze strany objednatele. Tuto 
kontrolu provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem. Kontrola 
se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden 
protokol a vše musí být zapsáno ve stavebním deníku. 

• Kontrola ve řejných sítí na staveništi a p řípojných míst  a to, zda 
prochází přes staveniště inženýrské sítě, dále se kontroluje trasa těchto 
sítí a to i na pozemcích přilehlých, které jsou dotčené stavbou kvůli 
plánování přesunu těchto sítí nebo jejich ochrany. Kontrolu provádí 
stavbyvedoucí, technický dozor investora a odpovědný geodet. Kontrola 
se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden protokol a vše musí být zapsáno do stavebního deníku. 

• Kontrola podkladu  a to, zda rovinnost podkladu odpovídá ±15 mm  
na 10 m délky. Dále se kontroluje čistota podkladu (zda je povrch  
bez prachu a ropných látek), zda vyzrálost podkladu odpovídá 70 % 
pevnosti. Kontroluje se také provedení hydroizolace a to, zda jsou pásy 
širší o 150 mm ± 10 mm než je stěna a zda je hydroizolace nepoškozená 
a zda jsou správně provedeny jednotlivé přesahy a napojení. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. 
Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku.  
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• Kontrola roh ů budovy  a to, zda jsou rohy budovy  vyměřeny pomocí 
stavebních laviček v souladu s projektovou dokumentací. Tuto kontrolu 
provádí stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. 
Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly 
musí být proveden protokol a vše musí být zapsáno do stavebního 
deníku. 

• Kontrola dodávky zdících prvk ů a to, zda druh a množství se shoduje  
s dodacím listem a s projektovou dokumentací. Dále se kontroluje 
nepoškozenost prvků a kvalita zdících prvků musí být prokázána 
certifikátem. Z každé dodávky vybereme náhodně několik prvků, které 
přeměříme a porovnáme s dodacím listem certifikátem. Vždy musí 
souhlasit jejich rozměr v tolerančních odchylkách. Tuto kontrolu provádí 
mistr společně s technickým dozorem investora. Kontrola se provádí 
každou dodávku a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola dodávky malty  a to, zda druh a množství se shoduje 
s dodacím listem a s projektovou dokumentací. Kontrolovat se musí také 
datum výroby a kvalita malty musí být prokázána platným certifikátem. 
Tuto kontrolu provádí mistr společně s technickým dozorem investora. 
Kontrola se provádí každou dodávku a to vizuálně. Z této kontroly musí 
být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola dodávky p řekladů a to, zda druh a množství se shoduje  
s dodacím listem a s projektovou dokumentací. Dále se kontroluje 
nepoškozenost překladů a kvalita překladů musí být prokázána 
certifikátem. Z každé dodávky vybereme náhodně několik prvků, které 
přeměříme a porovnáme s dodacím listem certifikátem. Vždy musí 
souhlasit jejich rozměr v tolerančních odchylkách. Tuto kontrolu provádí 
mistr společně s technickým dozorem investora. Kontrola se provádí 
každou dodávku a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola dodávky polystyrenu mezi p řeklady  a to, zda druh a množství 
se shoduje s dodacím listem a s projektovou dokumentací. Dále se 
kontroluje nepoškozenost polystyrenu a jeho kvalita musí být prokázána 
certifikátem. Tuto kontrolu provádí mistr společně s technickým dozorem 
investora. Kontrola se provádí každou dodávku a to vizuálně. Z této 
kontroly musí být proveden zápis ve stavebním deníku. 

• Kontrola skladování zdících prvk ů a to, zda jsou skladovány  
na zpevněném a odvodněném podkladu na nepoškozených zafóliovaných 
paletách. Dále se kontroluje maximální počet palet, které mohou bát 
umístěny na sobě. U cihel POROTHERM 50 HI PROFI mohou být  
na sobě maximálně 3 palety, u cihel POROTHERM 36,5 P+D maximálně 
3 palety, u cihel POROTHERM 44 EKO + PROFI maximálně 4 palety a  
u cihel POROTHERM 30 PROFI maximálně 3 palety. Vzdálenost mezi 
jednotlivými paletami musí být minimálně 0,6 m. Tuto kontrolu provádí 
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stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z 
této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola skladování malty  a to, zda je skladována na zafóliovaných 
paletách a v suchu, pytle s maltou by měly být tedy skladovány  
ve skladovacích kontejnerech nebo pod přístřeškem. Maximální doba 
délky skladování je 6 měsíců od data uvedeného na obale.Tuto kontrolu 
provádí stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí jednorázově a to 
vizuálně. Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola skladování p řekladů a to, zda jsou skladovány na zpevněném 
a odvodněném podkladu a chráněny vůči povětrnostním vlivům ochranou 
fólií, která musí být zajištěna proti odvátí. Dále se kontroluje, zda jsou 
skladovány na dřevěných hranolcích nebo na paletách od výrobce. 
Maximální povolená výška při skladování překladů POROTHERM jsou  
3 m. Vzdálenost mezi jednotlivými skupinkami překladů při skladování 
musí být minimálně 0,6 m. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr. 
Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola skladování polystyrenu mezi p řeklady  a to, zda jsou 
skladovány v nepoškozeném a originálním obale z PE fólie. Dále se 
kontroluje, zda polystyrenové desky nejsou dlouhodobě vystaveny 
přímému slunci, proto by měly být skladovány ve skladovacích 
kontejnerech nebo pod přístřeškem. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí 
a mistr. Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

7.8.2 Meziopera ční kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrola klimatických podmínek  a to, zda teplota při zdění, tuhnutí a 
tvrdnutí malty není nižší než 5 °C a vyšší než 30 °C. Dále při vyšších 
povětrnostních podmínkách musí být zajištěna ochrana malty z důvodu 
rychlejšího schnutí malty. Tuto ochranu musíme provádět taky při vyšší 
vzdušné vlhkosti (tzn. při dešti, mlze a sněžení). Na ochranu malty bude 
tedy použita fólie na zakrytí. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí. 
Kontrola se provádí denně a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí 
být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola zp ůsobilosti d ělníků a to, zda pracovníci byli seznámeni  
s pracovním postupem a byli proškoleni o BOZP na staveništi.  
U pracovníků, kteří vykonávají činnost vyžadující získání příslušného 
oprávnění, bude toto oprávnění deklarováno příslušným platným 
průkazem, certifikátem či jiným dokumentem opravňující vykonávat danou 
činnost. Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce. Tuto kontrolu 
provádí stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí denně a to vizuálně.  
Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola technického stavu stroj ů a zabezpečení a to, zda stroje jsou 
schopny vykonávat určené práce. Dále se kontroluje technický stav jako 
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je např. hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 
promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 
signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické 
přístroje neprobíjejí apod. Kontroluje se, zda jsou stroje po skončení 
práce uloženy na svá místa v suchu a bezpečí a uzamčeny. Těžká 
technika musí být zaparkována na vhodném předem určeném místě,  
ve stabilní a bezpečné poloze a opatřena nádobami na zachytávání olejů 
a jiných kapalin, zabrzděna a uzamčena. Tuto kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a mistr. Kontrola se provádí denně a to vizuálně. Z této 
kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola vyty čení polohy st ěn a to, zda jsou stěny v poloze shodné  
s projektovou dokumentací s maximálními povolenými odchylkami. Tyto 
odchylky jsou stanoveny nornou, která říká, že u vzdálenosti menší než  
2 m je odchylka ±12 mm u délky a šířky a ±1 2mm u úhlu dvou stěn. Dále 
u vzdálenosti od 25 m do 40 m je odchylka ±20 mm u délky a šířky a ±16 
mm u úhlu dvou stěn. A u vzdálenosti větší než 40 m  je odchylka 
±d/2000 u délky a šířky a ±d/2500 u úhlu dvou stěn. Tuto kontrolu provádí 
mistr a technický dozor investora. Kontrola se provádí jednorázově a to 
vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis  
do stavebního deníku.   

• Kontrola provád ění zdění a to, zda odchylky od rovinnosti a odchylky 
od svislosti odpovídají normě. Kontrolovat se také musí čistota podkladu a 
jeho rovinnost pomocí latě dlouhé 2 m. Kontroluje se osazení první vrstvy 
cihel do malty, její vodorovnost a svislost pomocí vodováhy. Stejně se 
kontroluje rovinnost a svislost zhruba u každé čtvrté vrstvy. Dovolená 
odchylka pro zděné konstrukce pro svislost je ±20 mm v rámci jednoho 
podlaží a ±50 mm v rámci celkové výšky budovy o třech a více podlaží. 
Dovolená odchylka pro zděné konstrukce pro vodorovnost je ±10 mm  
v délce kteréhokoliv metru a ±50 mm v délce 10 m. Dále se musí 
kontrolovat kotvení nosných stěn. U zdiva z keramických cihel 
POROTHERM musí být každá druhá ložná spára kotvena pomocí 
ocelových kotev. Kontroluje se také tloušťka ložné spáry, která musí být  
u modulu 250 mm 12 mm a vazba zdiva, která musí být provedena tak, že 
jednotlivé cihle ve dvou sousedních vrstvách musí být převázány 
minimálně o délku větší z hodnot 0,4 krát h (h=jmenovitá výška cihel) 
nebo 40 mm. Tuto kontrolu provádí mistr. Kontrola se provádí průběžně a 
to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být proveden zápis  
do stavebního deníku.   

• Kontrola otvor ů ve zdi  a to, zda provedené dveřní a okenní otvory 
odpovídají svými rozměry a polohou projektové dokumentaci. Dále se 
kontroluje rovinnost ve svislé a vodorovné ose jako u zdiva. Platí zde, že 
tolerance rovinnosti pro delší rozměr z plochy do 1 m je 6 mm, do 1-4 m 
je 12 mm, do 4-10 m je 15 mm, do 10-16 m je 20 mm a nad 16 m je  
25 mm. Dále musí být splněny mezní odchylky svislosti svislých 
konstrukcí s výškou konstrukce do 2, m je ±5 mm, nad 2,5 do 4 m je ±8 
mm a nad 4 m je ±12 mm. Kontrolují se také jmenovité rozměry 
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stavebního otvoru s neupraveným povrchem, kde a<3 m je ±12 mm a  
3 m<a<6 m je  ±16 mm a s neupraveným povrchem, kde a<3 m je ±10 
mm a 3 m<a<6 m je  ±12 mm. A nakonec se musí zkontrolovat tolerance 
úhlopříček, kde u otvorů s velikostí do 1 m je ±3 mm, s velikostí do 3 m je 
±4 mm a s velikostí do 6 m je ±6 mm. Tuto kontrolu provádí mistr. 
Kontrola se provádí průběžně a to vizuálně a měřením. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola p řekladů a to, zda je orientace osazeného překladu správná. 
Dále zda odpovídá typ a místo osazení překladu s projektovou 
dokumentací a zda jsou dodrženy minimální délky uložení. A to  
u překladů POROTHERM s délkou překladu do 1750 mm je délka uložení 
125 mm na každou stranu, s délkou překladu do 2250 mm je délka 
uložení 200 mm na každou stranu a s délkou překladu do 3500 mm je 
délka uložení 250 mm na každou stranu. U ocelových válcovaných profilů 
nesmí být délka uložení menší než 100 mm. Překlady nesmí být uloženy 
na dělené tvárnice, upravené oříznutím, odseknutím a na vyrovnávací 
cihle. V místě uložení překladu se mohou nacházet pouze tvárnice celé a 
poloviční, které byly přímo vyrobeny. Kontroluje se také tloušťka lože, zda 
je 10 mm. Kontrolovat se musí také správnost vložení tepelné izolace 
podle projektové dokumentace a její tloušťka. Tuto kontrolu provádí mistr. 
Kontrola se provádí průběžně a to vizuálně a měřením. Z této kontroly 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola lešení  a to, zda je lešení správně umístěné, stabilní a 
dostatečně vysoké. Dále se kontroluje výška zábradlí, která musí být 
minimálně 1,1 m a zarážka u podlahy, která musí být do výšky 0,15 m. 
Pokud podlaha lešení výše než 2 m nad úrovní terénu, musí být u lešení 
osazena střední tyč nebo jiná výplň. Šířka podlahy lešení musí být 
minimálně 0,6 m. Dále se musí kontrolovat veškeré výstupy na lešení 
(žebříky, lešeňové lávky). Kontroluje se jejich bezpečnost a u žebříků jeho 
minimální přesah nad podlahu, který je 1 m. Vzdálenost příčlí žebříku je 
maximálně 40 mm. U lešení se musí kontrolovat i jeho průběh výstavby a 
kotvení během výstavby. Stavba lešení může probíhat pouze za 
vhodných klimatických podmínek (tzn. nesmí být bouře, déšť, sníh a 
nesmí se tvořit námraza, dále silný vítr s rychlostí 11 m/s, dohlednost 
menší než 30 m, teplota nižší než -10 °C) . Při demontáži lešení se musí 
kontrolovat, že demontáž probíhá od hora směrem dolů. Tuto kontrolu 
provádí mistr. Kontrola se provádí průběžně a to vizuálně a měřením. 
Z této kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola ochrany konstrukcí p řed pov ětrnostními vlivy  a to, zda je 
dokončená stěna nebo rozestavěná stěna chráněna před navlhnutím. 
Kontroluje se, zda vnitřní povrch parapetů je přikryt nepropustným obalem 
a zajištěn proti ovadnutí. Tuto kontrolu provádí mistr. Kontrola se provádí 
jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být proveden zápis  
do stavebního deníku.  
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7.8.3 Výstupní kontrola 
Bude zahrnovat: 

• Kontrolu geometrické p řesnosti zdi  a to, zda se poloha a tloušťky 
provedených zdí shodují s projektovou dokumentací. Kontroluje se 
tloušťka, rovinnost a svislost konstrukce. Kontroluje se tedy tolerance 
místní rovinnosti, která je pro delší rozměr plochy do 1 m 6 mm, 1-4 m  
12 mm, 4-10 m 15 mm, 10-16 m 20 mm a nad 16 m 25 mm. Kontrolovat 
se musí mezní odchylky svislosti svislých konstrukcí, které jsou při výšce 
konstrukce do 2,5 m ±5 mm, nad 2,5 m do 4 m ±8 mm a nad 4 m  
±12 mm. Kontrolují se mezní odchylky rozměrů konstrukčních celku, které 
jsou pro délku při vzdálenosti do 4 m ±20 mm, nad 4 m a do 8 m ±25 mm, 
od 8 m do 16 m ±30 mm a více než 16 m ±40 mm. A pro výšku  
při vzdálenosti do 4 m ±25 mm, nad 4 m a do 8 m ±30 mm, nad 8 m a  
do 16 m ±40 mm a nad 16 m ±50 mm. Kontrolovat se musí také mezní 
odchylky protilehlých konstrukcí při vzdálenost do 4 m pro délku a šířku 
±15 mm a pro výšku ±20 mm, nad 4 m a do 8 m pro délku a šířku ±20 mm 
a pro výšku ±25 mm, nad 8 m a do 16 m pro délku a výšku ±25 mm a  
pro výšku ±30 mm, nad 16 m pro délku a šířku ±30 mm a pro výšku se 
nestanovují. Dále se kontrolují mezní odchylky celkové a místní přímosti 
přímých hran, kde celková přímost hran je 2 mm pro vzdálenost 1 m,  
5 mm pro vzdálenost od 1 m do 4 m, 8 mm pro vzdálenost nad 4 m do  
8 m a 12 mm pro vzdálenost nad 8 m. Tuto kontrolu provádí 
stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. Kontrola se 
provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku.  

• Kontrola geometrické p řesnosti otvor ů a to, zda jsou dodrženy 
velikosti otvorů a poloha otvorů. Vše musí být v souladu s projektovou 
dokumentací. Kontrolovat se musí jmenovité rozměry stavebního otvoru  
s neupraveným povrchem, kde a < 3 m je ±12 mm a 3 m < a  < 6 m je  
±16 mm a s neupraveným povrchem, kde a < 3 m je ±10 mm a  
3 m < a < 6 m je  ±12 mm. A nakonec se musí zkontrolovat tolerance 
úhlopříček, kde u otvorů s velikostí do 1 m je ±3 mm, s velikostí do 3 m je 
±4 mm a s velikostí do 6 m je ±6 mm. Tuto kontrolu provádí 
stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. Kontrola se 
provádí jednorázově a to vizuálně a měřením. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku. 

• Kontrola zapln ění spár  a to, zda jsou spára správně provedeny. U spár, 
u kterých malta přetekla, musí být přebytečná malta odstraněna a spáry, 
které naopak nejsou zcela zaplněné , musí být zaplněny PUR pěnou. 
Veškeré spára musí lícovat se zdivem. Tuto kontrolu provádí mistr. 
Kontrola se provádí jednorázově a to vizuálně. Z této kontroly musí být 
proveden zápis do stavebního deníku.   
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Č. PRÁCE POPIS DOKUMENT
KONTROLU 

PROVEDE

ČETNOST 

KONTROLY

ZPŮSOB 

KONTROLY

VÝSLEDEK 

KONTROLY

VYHOVUJE / 

NEVYHOVUJE

KONTROLU 

PROVEDL

KONTROLU 

PROVĚŘIL

KONTROLU 

PŘEVZAL

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN VUT FAST     

BrnoZDĚNÍ

1 Převzetí pracoviště 1.1 Kontrola PD a jiných dokumentů
ČSN, SD, TP, 

VL, TZ, POŽP
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

1.2
Kontrola ohraničení a označení 

pracoviště
PD, PLL HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

1.3 Kontrola přístupnosti pracoviště HSV, TDI Jednorázově Vizuálně
Zápis do SD, 

protokol

1.4
Kontrola veřejných sítí na 

pracovišti a přípojných míst
PD HSV, TDI, GD Jednorázově

Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

protokol

2 Kontrola podkladu 2.1
Kontrola rovinnosti, čistoty, 

vyzrálosti, provedení hydroizolace
ČSN, PD HSV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis dp SD

3 Kontrola rohů budovy 3.1 Kontrola polohy budovys PD ČSN, PD HSV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 

měřením

Zápis do SD, 

protokol

4
Kontrola dodávky 

materiálu
4.1 Kontrola dodávky zdících prvků DL, PD PSV, TDI

Každá 

dodávka

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

4.2 Kontrola dodávky malty DL, PD PSV, TDI
Každá 

dodávka

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

4.3 Kontrola dodávky překladů DL, PD PSV, TDI
Každá 

dodávka

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

4.4
Kontrola dodávky polystyrenu 

mezi překlady
DL, PD PSV, TDI

Každá 

dodávka

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

5
Kontrola skladování 

materiálu
5.1

Kontrola skladování zdících 

materiálů
TP, PV, ČSN HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

5.2 Kontrola skladování malty TP, PV, ČSN HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

5.3 Kontrola skladování překladů TP, PV, ČSN HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

5.4
Kontrola skladování polystyrenu 

mezi překlady
TP, PV, ČSN HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

V
ST

U
P

N
Í

T
abulka 62: K

ontrolní a zkušební plán zd
ění (vstupní kontrola) 
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Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

6 Klimatické podmínky 6.1
Kontrola vhodnosti klimatických 

podmínek
TP HSV Denně

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

7
Kontrola způsobilosti 

dělníků
7.1

Kontrola způsobilosti dělníků, 

doklady, certifiáty
TP HSV, PSV Denně Vizuálně Zápis do SD

8
Kontrola technického 

stavu strojů a zabezpečení
8.1

Kontrola způsobilosti  strojů, technický 

stav, opatření při  zaparkování
NV HSV, PSV Denně Vizuálně Zápis do SD

9
Kontrola vytyčení 

polohy
9.1 Kontrola vytyčení dle PD PD, ČSN PSV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

10
Kontrola provádění 

zdění
10.1

Kontrola rovinnosti, převázání, 

tloušťky spár a svislosti

PD, ČSN,    

ČSN EN
PSV Průběžně

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

11 Kontrola otvorů ve zdi 11.1
Dodržení rozměrů, otvorů a polohy 

dle PD a odchylky

PD, ČSN,    

ČSN EN
PSV Průběžně

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

12 Kontrola překladů 12.1
Kontrola vodorovnosti, tloušťky 

lože, délky uložení a izolace
PD, ČSN, TP PSV Průběžně

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

13 Kontrola lešení 13.1 Kontrola provedení lešení ČSN EN, V PSV Průběžně
Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

14
Kontrola  

povětrnostními vlivy
14.1 Ochrana stěn před deštěm TP PSV Průběžně Vizuálně Zápis do SD

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í

T
abulka 63: K

ontrolní a zkušební plán zd
ění (m

eziopera
ční kontrola) 
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Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

15
Kontrola geometrické 

přesnosti zdí
15.1

Shoda provedení s PD, tlošťky, 

rovinnosti a svislosti

PD, ČSN,    

ČSN EN
HSV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

16
Kontrola geometrické 

přesnosti otvorů
16.1

Kontrola polohy, přesnosti a 

kolmosti provedení otvorů
PD, ČSN HSV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

17 Kontrola zaplnění spár 17.1 Kontrola správnosti provedení spár TP, PD PSV Jednorázově
Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

V
Ý

ST
U

P
N

Í

T
abulka 64: K

ontrolní a zkušební plán zd
ění (výstupní kontrola) 
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7.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 Na staveništi musí být zajištěna maximální péče o ochranu veškerých 
osob zde zaměstnaných. Veškeré osoby, které se pohybují v tomto prostoru musí 
být proškoleny o BOZP. Dále zde musí být dodržovány veškeré pracovní 
postupy, předpisy, vyhlášky a normy. O veškerých informacích, které se týkají 
BOZP, musí být zaměstnanci neprodleně informováni svými nadřízenými. 

 Veškeré základové práce musí být prováděny s ohledem na: 

Předpis č. 591/2006 Sb. (Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích) 

 PŘÍLOHA Č. 1 - Požadavky na zajištění staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 

II. Zařízení pro rozvod energie 

 A to odstavce: (1), (2) 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 

 PŘÍLOHA Č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 A to odstavce: (1), (2), (3) 

III. Míchačky 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (6) 

XIII. Stavební výtahy 

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

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5)  

XV. Přeprava strojů 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) 

 PŘÍLOHA Č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  

I. Skladování a manipulace s materiálem 

 A to odstavce: (1), (3), (4), (5), (6), (8), (14), (16) 

X. Zednické práce 

 A to odstavce: (1), (3), (4), (6), (8) 

Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na pracovištích s nebezpe čím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
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I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5) 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (9) 

III. Používání žebříků 

 A to odstavce: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 A to odstavce: (1), (2), (3) 

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

 A to odstavce: (1), (2), (3)  

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

 A to odstavce: (1), (2) 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců   

ZÁKON Č. 309/2006 Sb. (kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví p ři práci v pracovn ěprávních vztazích a o zajišt ění 
bezpečnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn ěprávní vztahy (zákon o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a 
ochrany zdraví p ři práci)), i ze zm ěnou 362/2007 Sb. a se zm ěnou  
189/2008 Sb.  

7.10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 Veškeré vzniklé odpady na stavbě se budou řídit podle zákona  
č. 185/2001 Sb. - O odpadech 

 A to dle odstavců: 
  Zařazování odpadů: 
  §5 - zařazování odpadů podle Katalogu odpadů 
  §6 - zařazování odpadů podle kategorií 

  Odstraňování odpadů: 
  §20 - Společná ustanovení 
  §21 - Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů 

  Spalování odpadů: 
  §22 -  (1) Odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky  
   stanovené právními předpisy o ochraně ovzduší a  
   o hospodaření energií. 

   (2) Technické požadavky pro nakládání s odpady vzniklými 
   při spalování nebezpečného odpadu ve spalovnách stanoví 
   ministerstvo vyhláškou. 
  §23 - (1) Spalování odpadu ve spalovně komunálních odpadů,  
   která dosahuje vysokého stupně energetické účinnosti, se 
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   považuje za využívání odpadů způsobem uvedeným  
   pod kódem R1 v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Výše  
   požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet 
   je uveden v příloze č. 12 k tomuto zákonu. 

   (2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky  
   spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními  
   k odstraňování odpadů. 

  Přeprava odpadů: 
  §24 - Povinnosti při přepravě odpadů  

Předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního pr ost ředí, kterou 
se stanoví Katalog odpad ů, Seznam nebezpe čných odpad ů a seznamy 
odpad ů a států pro ú čely vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů a postup  
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad ů (Katalog 
odpad ů) 

 A to dle: 
  Přílohy č. 1 - Katalog odpadů 

 Stavba rodinného domu nebude mít negativní vliv na stav životního 
prostředí. Veškeré vzniklé odpady na stavbě jsou popsány v odstavci  
8.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
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8.1  OBECNÉ INFORMACE 

8.1.1 Identifika ční údaje stavby 
Název stavby  :  Rodinný dům Boskovice, Na Chmelnici,  
     p.č. 4415/151 

Místo stavby  :  p.č. 4415/151 - k.ú. Boskovice 
     vlastník: Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
        Mánesova 43/2205, 680 01  
        Boskovice (na základě smlouvy 
         s MěÚ Boskovice) 

Okres / kraj  :  Blansko / Jihomoravský 
Charakter stavby :  Novostavba   

8.1.2 Identifika ční údaje investora 
Jméno   :  Marta a Ing. Miroslav Horákovi 
Adresa   :  Mánesova 43/2205, 680 01 Boskovice 

8.1.3 Identifika ční údaje projektanta 
Generální projektant 

Název   :  Abras projektový ateliér s.r.o. 
Adresa   :  Dvorská 28, 678 01 Blansko 
IČO   :  60751151 
Telefon  :  516 417 531 - 2 

Stavební část 

Ing. Jaroslav Bránský ČKAIT 1001432 
Petra Švancarová 

Specialisté 

Požární bezpečnost - Ing. Jaroslav Bránský 

8.1.4 Popis staveništ ě 
 Jedná se novostavbu jednopodlažního nepodsklepeného rodinného domu  
s obytným podkrovím a volně stojícího zahradního altánu na p.č. 4415/151v k.ú. 
Boskovice (číslování dle oddělovacího geometrického plánu). Parcela je  
ve vlastnictví investora. Pozemek není v současné době oplocen a není využíván 
- ve schválené územně plánovací dokumentaci je určen k stavbě rodinného 
domu. Stavební pozemek je součástí lokality určené pro zástavbu rodinnými 
domy - Chmelnice II. 

 Novostavba rodinného domu má půdorysný tvar 3 obdélníků (rodinný dům 
a garáž pro stání osobního automobilu). Rodinný dům je zastřešen dvěma 
výškově posunutými pultovými střechami (jejich nosnou konstrukcí tvoří dřevěný 
krov), hřeben je rovnoběžný s předním průčelím, krytina střechy je navržena 
betonová Bramac Tegalit. Nad garáží se uvažuje se zelenou střechou  
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s extenzivním využíváním (tráva,...). Omítka rodinného domu bude hladká, okna 
jsou navržena plastová. 

 Hlavní vstup do objektu je situován z přilehlé projektované místní 
komunikace (jihozápadní strana) po zpevněné ploše. 

 Zahradní altán s krbem je samostatně stojící a přízemní. Je osazen  
ve vzdálenosti 2 m od jihovýchodní hranice a 1,5 m od severovýchodní hranice 
pozemku. Zastřešení je provedeno pultovou střechou a kratinou z asfaltových 
pásů. 

8.1.5 Základní koncepce za řízení staveništ ě 
 Staveniště se nachází v Boskovicích v části nazývané na Chmelnici  
na ulici Lipová 2474/22. 

 Na pozemku staveniště se nenachází žádné trvalé objekty a stromy. 

 Na pozemku staveniště se nenachází žádná ochranná pásma a 
nenachází se zde ani jiné zájmy státní správy. 

 Vjezd na staveniště bude řešen na jihozápadní straně ze stávající 
komunikace. Tento vjezd bude po skončení prací na stavbě odstraněn (v tomto 
místě je naprojektované budoucí oplocení pozemku).  

 Celé zařízení staveniště se musí vybudovat. Stavba je rozdělena na dvě 
etapy a to na první etapu spodní stavby a druhou etapu horní stavby. V první 
etapě se vybuduje zpevněná komunikace na staveništi, vjezd a výjezd  
na staveniště, oplocení staveniště, zpevněné plochy a uzamykatelný sklad  
pro skladování materiálu, staveništní přípojky, kontejnery na odpad a zázemí  
pro pracovníky (kancelář pro stavbyvedoucího, mistra a dozor, šatny pro dělníky, 
sprchy a WC). V druhé etapě bude k tomuto zařízení vybudováno ještě míchací 
centrum a zřízen stavební výtah.   

8.2  OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Na staveništi budou použity tyto objekty zařízení staveniště: 

• buňky sociálního zařízení (kancelář BK1 pro stavbyvedoucího, mistra a 
dozor stavby a šatna pro pracovníky BK1).  

• provizorní zařízení staveniště (jedná se o oplocení stavby, uzamykatelný 
sklad LK2, zpevněné skládky materiálu, skládka ornice a skládka zeminy, 
zpevněná komunikace pro pohyb aut po staveništi a jejich parkování, 
zpevněná komunikace pro pohyb pracovníků po staveništi, kontejnery a 
míchací centrum).  

• hygienické zařízení (buňky se sprchou a WC SK4).  
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8.2.1 Buňky sociálního za řízení 

8.2.1.1 Buňka BK1 

 Na staveništi se budou nacházet celkem 2 buňky. První buňka BK1 bude 
sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, mistra a dozoru na stavbě a druhá buňka 
bude sloužit jako šatna pro zaměstnance. 

 Buňky jsou umístěny na jihovýchodní straně staveniště. Přístup do buněk 
je umožněn ze zpevněné cesty z kameniva, vchod do buněk se nachází  
na severovýchodní straně. 

 Tyto buňky budou pronajaty od firmy TOI TOI, která zajistí dopravu buněk 
na staveniště a také její umístění na staveništi. Poloha buněk je zobrazena ve 
výkrese číslo 2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SPODNÍ STAVBA a ve výkrese ČÍSLO 
3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - HORNÍ STAVBA (poloha buněk v obou případech je 
stejná). 

TECHNICKÁ DATA:  

• šířka buňky: 2438 mm 

• délka buňky: 6058 mm 

• výška buňky: 2800 mm 

• elektrická přípojka: 380 V/32 A 

VYBAVENÍ BUŇKY SLOUŽÍCÍ JAKO KANCELÁŘ:  

• 2x stůl 

• 2x židle 

• 2x skříň 

• 1x věšák 

• 1x elektrické topidlo 

• 2x zásuvka 

VYBAVENÍ BUŇKY SLOUŽÍCÍ JAKO ŠATNA PRO PRACOVNÍKY: 

• 4x čtyřdílná skříňka pro zaměstnance 

• 2x lavička 

• 2x věšák 

• 1x elektrické topidlo 

• 2x zásuvka 
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Obrázek 36: Půdorys buňky BK1 

 

 

Obrázek 37: Pohled na buňku BK1 

8.2.2 Provizorní za řízení staveništ ě 

8.2.2.1 Oplocení stavby 

 Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením HERAS M200. Jedná 
se o oplocení s drátěnou výplní, která je vyrobeno ze zinkového drátu. Výplň je 
přivařena do obvodového rámu. Pro zabránění vidění přes plot na stavbu lze 
umístit na oplocení neprůhledné plachty. 

 Toto oplocení bude pronajato od firmy TOI TOI, která zajistí dopravu 
oplocení na staveniště a také jeho montáž. 

TECHNICKÁ DATA:   

• průměr trubky: 30 mm horizontálně a 42 mm vertikálně 

• rozměr pole: 3472 mm x 2000 mm 

• povrchová úprava: žárový zinek 
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Obrázek 38: Mobilní oplocení HERAS M200 

  

Obrázek 39: Příslušenství mobilního oplocení HERAS M200 

8.2.2.2 Uzamykatelný sklad LK2 

 Mobilní sklad LK2 bude složit na staveništi pro ukládání stavebního 
materiálu (např. polystyren, pytle s maltou,...) a nářadí.  

 Sklad bude umístěn na severovýchodní straně staveniště. Přístup  
do skladu je umožněn ze zpevněné cesty z kameniva, vchod do skladu se 
nachází ze západní strany. 

 Tento sklad bude pronajat od firmy TOI TOI, která zajistí dopravu skladu  
na staveniště a také jeho umístění na staveništi. Poloha skladu je zobrazena  
ve výkrese číslo 2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SPODNÍ STAVBA a ve výkrese 
ČÍSLO 3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - HORNÍ STAVBA (poloha buněk v obou 
případech je stejná). 

TECHNICKÁ DATA:   

• šířka skladu: 2438 mm 

• délka skladu: 3000 mm 

• výška skladu: 2591 mm 

• sklad má uzamykatelné dveře na celou šířku kontejneru 
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Obrázek 40: Půdorys skladu LK2 

 

Obrázek 41: Pohled na sklad LK2 

8.2.2.3 Zpevněná skládka materiálu 

 Na staveništi se bude v první fázi výstavby a v druhé fázi výstavby 
nacházet zpevněná skládka sloužící pro uložení materiálu. Tato skládka bude 
zpevněna pomocí betonového silničního panelu IZD.  

 Skládka materiálu bude umístěna na severovýchodní straně staveniště. 

 Betonové silniční panely budou na stavbu dodány od firmy PREFA Brno, 
která zajistí dopravu panelů na staveniště a také jejich umístění na staveništi. 
Poloha zpevněné skládky je zobrazena ve výkrese číslo 2 ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ - SPODNÍ STAVBA a ve výkrese číslo 3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
- HORNÍ STAVBA (poloha zpevněné skládky je v obou případech je stejná).  

TECHNICKÁ DATA: 

• rozměr panelu: 3000x2000x150 mm 

• hmotnost panelu: 2250 kg/ks 

• objem betonu: 0,900 m³ 

• potřebný spád pro odvodnění při ukládání v příčném směru: 3 % 

8.2.2.4 Skládka ornice a skládka zeminy 

 Na staveništi se bude v první fázi výstavby a v druhé fázi výstavby 
nacházet skládka ornice a v první fázi výstavby nacházet skládky zeminy. Ornice 
a zemina se může na těchto skládkách skladovat do výšky maximálně 1,5 m. 
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 Obě skládky se budou nacházet na severozápadní straně staveniště. 
Poloha skládky ornice je zobrazena na výkrese číslo 2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - 
SPODNÍ STAVBA a na výkrese číslo 3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - HORNÍ 
STAVBA (poloha zpevněné skládky je v obou případech je stejná). Poloha 
skládky zeminy je zobrazena na výkrese číslo 2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - 
SPODNÍ STAVBA.  

8.2.2.5 Zpevněná komunikace pro pohyb aut na staveništi a jejich 
parkování 

 Na staveništi se bude v první fázi výstavby a v druhé fázi výstavby 
nacházet zpevněná komunikace sloužící pro pohyb aut na staveništi a pro jejich 
parkování . Tato komunikace bude zpevněna pomocí betonového silničního 
panelu IZD. 

 Betonové silniční panely budou na stavbu dodány od firmy PREFA Brno, 
která zajistí dopravu panelů na staveniště a také jejich umístění na staveništi. 
Poloha zpevněné komunikace pro pohyb aut po staveništi a jejich parkování je 
zobrazena ve výkrese číslo 2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SPODNÍ STAVBA a  
ve výkrese číslo 3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - HORNÍ STAVBA (poloha zpevněné 
komunikace pro pohyb aut po staveništi a jejich parkování je v obou případech je 
stejná). 

TECHNICKÁ DATA: 

• rozměr panelu: 3000x2000x150 mm 

• hmotnost panelu: 2250 kg/ks 

• objem betonu: 0,900 m³ 

• maximální povolený sklon dočasné komunikace: 10 % 

8.2.2.6 Zpevněná komunikace pro osob po staveništi 

 Na staveništi se bude v první a v druhé fázi výstavby nacházet zpevněná 
komunikace sloužící pro pohyb pracovníků na staveništi. Tato komunikace bude 
spojovat jednotlivé buňky na staveništi. Zpevnění komunikace je zajištěno 
pomocí kameniva z frakce 16-32 mm. 

 Poloha zpevněné komunikace pro pohyb osob je zobrazena ve výkrese 
číslo 2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SPODNÍ STAVBA a ve výkrese číslo 3 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - HORNÍ STAVBA (poloha zpevněné komunikace pro 
pohyb osob je v obou případech je stejná). 

8.2.2.7 Kontejnery 

 Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístěny celkem dva 
kontejnery. První kontejner bude na staveništní suť a druhý kontejner bude na 
netříděný odpad. 

 Odvoz kontejnerů se stavební sutí i s netříděným odpadem bude 
zajišťovat firma SITA Boskovice. 
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 Poloha kontejnerů je zobrazena ve výkrese číslo 2 ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ - SPODNÍ STAVBA a ve výkrese číslo 3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
- HORNÍ STAVBA (kontejnerů je v obou případech je stejná). 

 Kontejner na stavební suť: 

TECHNICKÁ DATA: 

• délka: 3,4 m 

• šířka: 2,0 m 

• výška: 0,5 m 

• objem: 3 m³ 

 

Obrázek 42: Kontejner na stavební suť 

 Kontejner na netříděný odpad: 

TECHNICKÁ DATA: 

• délka: 3,4 m 

• šířka: 2,0 m 

• výška: 0,5 m 

• objem: 3 m³ 

 

Obrázek 43: Kontejner na netříděný odpad 

8.2.2.7 Míchací centrum 

 Na staveništi se bude nacházet v druhé fázi výstavby míchací centrum. 
Jedná se o plochu, která bude zpevněna pomocí silničního panelu IZD. Bude zde 
umístěna míchačka a další potřebný materiál pro výrobu malty. 

Míchací centrum bude umístěno na severozápadní straně staveniště. 
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 Betonové silniční panely budou na stavbu dodány od firmy PREFA Brno, 
která zajistí dopravu panelů na staveniště a také jejich umístění na staveništi. 
Poloha zpevněné skládky je zobrazena ve výkrese číslo 3 ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ - HORNÍ STAVBA. 

8.2.3 Hygienické za řízení 

8.2.3.6 Buňky SK4 

 Na staveništi se budou nacházet celkem 2 buňky sociálního zařízení SK4. 
Tyto buňky budou sloužit jako sociální zázemí pro pracovníky na stavbě. 

 Buňky jsou umístěny na jihovýchodní straně staveniště. Přístup do buněk 
je umožněn ze zpevněné cesty z kameniva, vchod do buněk se nachází  
na severozápadní straně. 

 Tyto buňky budou pronajaty od firmy TOI TOI, která zajistí dopravu buněk 
na staveniště a také její umístění na staveništi. Poloha buněk je zobrazena  
ve výkrese číslo 2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SPODNÍ STAVBA a ve výkrese 
číslo 3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - HORNÍ STAVBA (poloha buněk v obou 
případech je stejná). 

TECHNICKÁ DATA:  

• šířka buňky: 2438 mm 

• délka buňky: 3000 mm 

• výška buňky: 2800 mm 

• elektrická přípojka: 380 V/32 A 

• přívod vody: 3/4"  

• odpad: potrubí DN 100 

• možnost usazení buňky na fekální tank o objemu 4,5 m³  

VYBAVENÍ BUŇKY: 

• 1x elektrické topidlo 

• 1x sprchová kabina 

• 2x umývadlo 

• 1x toaleta 

• 1x pisoár 

• 1x boiler 80 litrů 
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Obrázek 44: Půdorys buňky SK4 

  

Obrázek 45: Pohled na buňku SK4 

8.3 NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJ Ů 
 Na stavbě budou potřeba tyto stroje: 

8.3.1 Stroje pot řebné pro zemní práce 
• 1x rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

• 1x nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 (6x6 třístranný 
 sklápěč) 

• 1x digitální teodolit PENTAX ETH 305 od firmy GP Brno 

8.3.2 Stroje pot řebné pro základy 
• 1x vozidlo Tatra 815 mix 

• 1x nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý valník s hydraulickou 
 rukou) 

• 1x rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

• 1x ruční ponorný vibrátor PERLES CMP - AM 28/35/42 

• 1x čerpadlo betonu PULSAR 2 (P2.400)  

• 1x vibrační deska Wacker Neuson VP 1340A 
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• 1x hladička betonu PT - PT 1200 

• 1x vibrační lišta QX H (2 m) 

• 1x digitální teodolit PENTAX ETH 305 od firmy GP Brno 

8.3.3 Stroje pot řebné pro provedení hydroizolací 
• 1x nákladní automobil MAN  26.414 (tříosý valník s hydraulickou 

 rukou) 

• 2x vrtačka (Vrtačka/míchadlo DWT BM-720 M) 

• 1x ruční hořák (hořák na PB 30 kWh s ventilem a hadicí 5 m 
 Rothenberger) 

8.3.4 Stroje pot řebné pro zd ění 
• 1x nákladní automobil MAN  26.414 (tříosý valník s hydraulickou 

 rukou) 

• 1x stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

• 2x míchačka ALTRAD MK 165 l, 220 V 

• 1x nivelační přístroj PENTAX AP-201 

 Veškeré technické parametry použitých strojů a přístrojů na stavbě budou 
pospány v kapitole číslo 9 - NÁVRH STROJNÍ SESTAVY. 

8.4 ZDROJE PRO STAVBU 

8.4.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 
 Největší předpokládaný příkon elektrické energie bude potřeba pro etapu 
zdění. Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro stavební provoz tedy 
bude: 

Tabulka 65: Maximální příkon elektrické energie pro stavební provoz 

 

 

Stavební výtah GEDA 500Z/ZP 5,5 1 5,5
Míchačka ALTRAD MK 165L, 220V 0,7 2 1,4

6,9

Kancelář BK1 stavbyvedoucího, mistra a dozoru 0,02 2x14,77 0,59
Šatny dělníků BK1 0,003 1x14,77 0,04
Sprchy a WC SK4 0,003 2x7,31 0,04

Uzamykatelný sklad LK2 0,006 1x7,31 0,04
0,71P2 – INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ

       P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ

P2 - OSVĚTLENÍ

PROSTOR Příkon[kW/m2] [m²] [kW]

P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ

Štítkový příkon[kW]

STAVEBNÍ STROJE

[ks] [kW]DRUH
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Nutný p říkon elektrické energie: 

P = 1,1 x {[( 0,5xP1+0,8xP2 ) 2 ] + [ (0,7xP1) 2 ]} 0,5 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 

P = 1,1 x {[( 0,5x6,9+0,8x0,71 )2 ] + [ (0,7x6,9)2 ]} 0,5 

P = 6,91 kVA 

Zajišt ění staveništ ě elektrickou energií: 

 Na staveniště bude dodávána elektrická energie z veřejné sítě. Elektrická 
energie bude napojena přes rozvaděč, který je umístěn na jižní straně pozemku. 
Přesná poloha rozvaděče je uvedena ve výkrese číslo 3 Zařízení staveniště 
spodní stavba a ve výkrese číslo 4 Zařízení staveniště - horní stavba (poloha  
v obou případech je stejná). 

8.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
 Potřeba vody pro staveništní účely: 

Tabulka 66: Potřeba vody pro staveništní účely 

 

Výpočet sekundové spot řeby vody: 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) 

Qn = (122*1,6 + 400*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600) 

Qn = 0,058 l/s 

=> návrh sv ětlosti vodovodního potrubí DN 15 

 

 

Výroba malty m3 0,607 200 122

122

Hygienické účely 1 osoba 10 40 400
400

umývání pracovních pomůcek
200

200

Potřeba vody

MEZISOUČET C

C - VODA PRO ÚDRŽBU
MEZISOUČET B

potřebné množství vody [l]

MEZISOUČET A
B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY

Potřeba vody měrná jednotka
počet 

měrných 
jednotek

střední 
norma 
(l/m.j.)

potřebné 
množství 
vody (l)

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

Potřeba vody měrná jednotka
počet 

měrných 
jednotek

střední 
norma 
(l/m.j.)

potřebné 
množství 
vody (l)
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Zajišt ění vody pro staveništ ě: 

 Voda na staveniště bude dovedena z veřejného vodovodu pomocí 
vodovodní přípojky. Dále pak k jednotlivým zařízením staveniště bude voda 
dovedena pomocí staveništní přípojky vody. Staveništní přípojka vody je 
navržena světlosti DN 15. 

8.5 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 
 Veškeré trasy dodávky materiálu na stavbu jsou řešeny v kapitole  
2. SITUACE SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS a dále pak ve výkrese 
číslo 1 KOORDINAČNÍ SITUACE BOSKOVICE, která zobrazuje dopravu 
vytěžené zeminy, čerstvého betonu, stavebního materiálu, betonářské oceli a 
lešení. 

 Na trase materiálu na staveniště nebo ze staveniště se nevyskytuje žádný 
kritický bod. 

8.6 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 Veškeré zařízení staveniště musí po skončení veškerých stavebních a 
montážních prací. Odstranění zařízení na staveništi bude mít na starosti firma, 
která zajišťovala stavbu. Dále tato firma musí zajistit, že vše bude odstraněno 
nejpozději 5 dní před kolaudací stavby. 

 Odstraněny musí být:  

• veškeré skládky, zpevněné plochy, sklady a kontejnery 

• veškeré staveništní přípojky 

• veškeré buňky 

• veškeré staveništní komunikace a parkovací plochy 

• veškeré oplocení 

• stavební výtah 

8.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 Na staveništi musí být zajištěna maximální péče o ochranu veškerých 
osob zde zaměstnaných. Veškeré osoby, které se pohybují v tomto prostoru musí 
být proškoleny o BOZP. Dále zde musí být dodržovány veškeré pracovní 
postupy, předpisy, vyhlášky a normy. O veškerých informacích, které se týkají 
BOZP, musí být zaměstnanci neprodleně informováni svými nadřízenými. 

Dodržovány musí být tyto předpisy: 

• Zákon 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci. 

• Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí.  
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• Nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví  
při práci na staveništích.  

• Zákon 378/2001 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví  
při nebezpečí pádu.  

 Body, které se musí dodržovat na staveništi jsou vždy uvedeny v každé 
kapitole technologického předpisu v odstavci 6 Bezpečnost a ochrana zdraví. 

8.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 O odvoz veškerých odpadů ze stavby se postará firma SITA Boskovice.  
Na staveništi se nachází dva kontejnery na odpad. Kontejner modré barvy bude 
sloužit na stavební suť a kontejner červené barvy bude sloužit na netříděný 
odpad. 

Dodržovány musí být tyto předpisy: 

• Zákon 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

• Vyhláška 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. 

• Vyhláška 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou 
se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup  
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 

• Nařízení vlády 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

• Zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny 

• Zákon 86/2002 O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  
na výrobky z hlediska emisí hluku 

Na stavbě vzniknou tyto odpady: 
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Tabulka 67: Tabulka vzniklých odpadů na stavbě 

 

8.9 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Tabulka 68: Tabulka telefonních čísel 

 

KÓD ODPADU DRUH ODPADU KATEGORIE ODPADU
15 01

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 03 Dřevěné obaly O
15 01 04 Kovové odpady O
15 01 05 Kompozitní obaly O
15 01 06 Směsné obaly O
15 01 09 Textilní obaly O

15 02

15 02 02

Absorbční činidla, filtrační materiál (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ocranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami

N

17 01
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O

17 02
17 02 01 Dřevo O
17 02 03 Plasty O

17 03
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N

17 04
17 04 05 Železo a ocel O

17 05

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N
17 08

17 08 01
Stavební odpady na bázi sádry znečištěné nebezpečnými 
látkami N

Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu

Kovy v četně jejich slitin

Zemina (v četně vyt ěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vyt ěžená 
hlušina

Stavební materiál na bázi sádry

ODPADNÍ OBALY, ABSORB ČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

Obaly (v četně odděleně sbíraného kompozitního obalového materiálu)

Absorb ční činidla, filtra ční materiál, čistící tkaniny a ochranné od ěvy

Stavební a demoli ční odpady
Beton, cihly, tašky a keramika

Dřevo, sklo a plasty

Policie ČR 158
Obecní (městská) policie 156
Zdravotnická záchranná služba 155
Hasičský záchranný sbor ČR 150
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
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9.1 STROJNÍ SESTAVA PRO ZEMNÍ PRÁCE 
Na zemní práce budou použity tyto stroje: 

• 1x rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

• 1x nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 (6x6 třístranný 
 sklápěč) 

• 1x digitální teodolit PENTAX ETH 305 od firmy GP Brno 

9.1.1 Rýpadlo-naklada č JCB 4CX ECO 

 

Obrázek 46: Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

 Jedná se o vysoce výkonný a všestranný stavební stroj. Stroj má 4 stejně 
velká kola, která zaručují dokonalou stabilitu, snadnou manipulaci a průchodnost. 
Vhodný do všech typů terénu. Kabina stroje umožňuje bezproblémový výhled  
do všech stran. JCB 4CX ECO umožňuje rychlý přesun mezi servisními místy. 
JCB rýpadlo - nakladač má hlavní rám vyrobený z jednoho kusu konstruovaný 
pro těžký provoz, dále má stavebnicovou poháněcí soustavu s plně uzavřeným 
motorovým prostorem.  

Maximální rychlost stroje: 38,1 km/h 
Počet rychlostních stupňů: 4 
Provozní hmotnost: 8660 kg 

ROZMĚRY RÝPADLO-NAKLADAČE 

 

Obrázek 47: Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO (rozměry I) 
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A Celková přepravní délka: 5,91 m 
B Rozvor náprav: 2,22 m 
C Střed otoče rýpadla ke středu zadní nápravy: 1,36 m 
D Světlá výška podpěr: 0,34 m 
E Světlá výška otoče rýpadla: 0,50 m 
F Výška ke středu volantu: 1,88 m 
G Výška po střechu kabiny: 3,03 m 
H Celková přepravní výška: 3,62 m 
J Šířka zadního rámu: 2,36 m 
K Šířka lopaty standart: 2,33 m 
K Šířka lopaty volitelná: 2,44 m  

 

Obrázek 48: Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO (rozměry II) 

Veškeré rozměry jsou uvedeny pro standardní lopatu 

M Výsypná výška: 2,69 m 
N Nakládací výška: 3,21 m 
O Výška čepu: 3,46 m 
P Vodorovný dosah k čepu lopaty: 0,41 m 
Q Vodorovný dosah (dno lopaty vodorovně): 1,42 m 
R Maximální vodorovný dosah v plné výšce: 1,21 m 
S Vodorovný dosah při maximální výsypné výšce: 0,82 m 
T Hloubka skrývky: 0,14 m 
U Úhel naklonění vzad: 45° 
V Výsypný úhel: 45° 

 

 

Obrázek 49: Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO (rozměry III) 
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A SAE maximální hloubka výkopu 
  Vytažená násada: 5,53 m 
  Zasunutá násada: 4,32 m 
 SAE ploché dno 
  Vytažená násada: 5,50 m 
  Zasunutá násada: 4,2 9m 
 Maximální hloubka kopání s lopatou 
  Vytažená násada: 5,88 m 
  Zasunutá násada: 4,67 m 
B Dosah v úrovni povrchu od osy zadních kol 
  Vytažená násada: 7,88 m 
  Zasunutá násada: 6,74 m 
C Dosah v plné výšce od osy otoče 
  Vytažená násada: 6,54 m 
  Zasunutá násada: 5,40 m 
D Dosah v plné výšce od osy otoče 
  Vytažená násada: 3,75 m 
  Zasunutá násada: 2,82 m 
E Boční dosah od osy stroje: 
  Vytažená násada: 7,16 m 
  Zasunutá násada: 6,02 m 
F SAE provozní výška 
  Vytažená násada: 6,26 m 
  Zasunutá násada: 5,45 m 
G Maximální nakládací výška 
  Vytažená násada: 4,73 m 
  Zasunutá násada: 3,84 m 
 SAE nakládací výška 
  Vytažená násada: 4,28 m 
  Zasunutá násada: 3,39 m 
H Celkový příčný posuv rýpadla: 1,16 m 
J Rotace lopaty: 201° 

PRŮCHODNOST STROJE 

 

Obrázek 50: Průchodnost rýpadlo-nakladače  JCB 4CX ECO 

A Nájezdový úhel svahu (vpředu): 74° 
B Úhel přejetí: 118° 
C Nájezdový úhel svahu (vzadu): 19° 
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MOTOR STROJE 

Motor:       Stage IIIb 
Sání:      Turbodmychadlo a mezichlazení 
Výtlak:      4,4 l 
Počet válců:     4 
Jmenovité otáčky motoru:   2200 ot/min 
Jmenovitý výkon:    81 kW 
Kroutící moment:    516 Nm 
Max. kroutící moment:   1300 ot/min 

PŘEDNÍ NÁPRAVA 

Typ:      JCB planetová redukce  
      s proporcionálním přenosem  
      kroutícího momentu 
Diferenciál s omezeným prokluzem:  volitelný 
Zatížení nápravy: 
 Statické zatížení:   25000 kg 
 Dynamické zatížení:   12500 kg 
Úhel výkyvu:     16° 
Válec řízení:     Dvojčinný hydraulický válec 

ZADNÍ NÁPRAVA 

Typ:      JCB planetová redukce  
      s proporcionálním přenosem  
      kroutícího momentu 
Diferenciál s omezeným prokluzem:  volitelný 
Zatížení nápravy: 
 Statické zatížení:   25000 kg 
 Dynamické zatížení:   12500 kg 

9.1.2 Tatra T815-231S25/340 

 

Obrázek 51: Tatra T815-231S25/340 
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 Jedná se o nákladní automobil, který se používá pro provoz  
na pozemních komunikacích a pro provoz v těžkých terénních podmínkách.  
Tatra T815 má třístrannou sklopnou korbu. Možnost tažení přívěsu. 

MOTOR 

Typ TATRA T3D-928-30 EURO V  
Počet válců:     8 
Vrtání/zdvih:     120/140 mm 
Zdvihový objem:    12 667 cm3  
Čistý výkon:     325  kW/1800 min-1  
Čistý točivý moment:    2100 Nm/1100 -1200 min-1  

SPOJKA 

Typ TATRA MFZ 1x430 jednolamelová 

PŘEVODOVÝ AGREGÁT 

Převodovka: 
 Typ TATRA 14TS 210L synchronizovaná 
 Počet stupňů vpřed   14 
 Počet stupňů vzad   2 
Přídavná převodovka: 
 Typ TATRA 2.30 TRS 2,9 (1,2) sestupná, dvoustupňová, řaditelná  
za jízdy, zvyšuje počet převodových stupňů v převodovce 

PŘEDNÍ NÁPRAVA 

Řízená, hnaná s výkyvnými polonápravami, zapinatelný pohon, osový diferenciál. 
Pérování zkrutnými tyčemi a teleskopickými tlumiči. 

ZADNÍ NÁPRAVA 

Hnané, s výkyvnými polonápravami, mezinápravový diferenciál a osové 
diferenciály. 
Pérováni vzduchovými vlnovcovými pružinami v kombinaci s vinutými pružinami a 
teleskopickými tlumiči. 

BRZDY 

Čtyři nezávislé brzdové systémy :provozní s ABS a AZR, nouzový, parkovací, 
odlehčovací. 

PNEUMATIKY A DISKY 

Pneumatiky      315/80 R22,5 
Disky       22,5x9,00 

KABINA ŘIDIČE 

Trambusová, krátká, sklopná, topná a klimatizační jednotka, nezávislé naftové 
topení, 2 sedadla.  

NÁDRŽ PALIVA 

320 litrů  + 67 litrů ADBlue 
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ROZMĚRY VOZIDLA 

 

Obrázek 52: Tatra T815-231S25/340 (rozměry) 

Šířka:      2550 mm 
Rozchod kol: 
 Přední kola:    1992 mm 
 Zadní kola    1774 mm 

HMOTNOST VOZIDLA: 

Provozní hmotnost vozidla:      12200 kg 
Užitečné zatížení:       16300 kg 
Největší technická přípustná hmotnost vozidla   28500 kg 
Největší technická přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy 68500 kg 
Největší technická přípustná hmotnost na přední nápravu:  8000 kg 
Největší technická přípustná hmotnost na zadní nápravy:  2x11500 kg 

KORBA 

Objem:     9 m³ 

9.1.3 Digitální teodolit PENTAX ETH 305 od firmy GP  Brno 
 Jedná se o elektronický teodolit řady ETH-300, který umožňuje měřit úhly 
ve stupních (360°) a v gradech (400 G). Teodolit má oboustranný dvouřádkový 
displej, na kterém se zobrazují měřené hodnoty (výškový a vodorovný úhel nebo 
sklon v % a vodorovný úhel). 

  Přístroj je napájen čtyřmi standardními tužkovými bateriemi, jejichž stav 
nabití je neustále zobrazován na displeji přístroje. 

 

Obrázek 53: Digitální teodolit PENTAX ETH 305 
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DALEKOHLED 

Obraz:      vzpřímený 
Průměr objektivu:    45 mm 
Zvětšení:     30 krát 
Zorné pole:     1°30´ 
Minimální zaostření:    1,35 m 

MĚŘENÍ ÚHLŮ 

Přesnost:     5´´ (15cc) 
Průměr kruhu:     78 mm 
Kompenzátor:     ano 
Komunikace s PC:    ne  

OPTICKÁ CENTRACE 

Zvětšení:     3 krát 
Minimální zaostření:    0,5 m 

NAPÁJENÍ 

Baterie:     4x1,5 V (AA) 
Provozní doba:    30 hodin 

CITLIVOST LIBELY 

Krabicová libela:    8´/2 mm 
Trubicová libela:    30´´/2 mm 

PROVOZNÍ TEPLOTA   -20 °C až +50 °C 

VÁHA      cca 4,6 kg 

ROZMĚRY:                                 330x168x158 mm    

9.2 STROJNÍ SESTAVA PRO ZÁKLADY 
Na provádění základů budou použity tyto stroje: 

• 1x vozidlo Tatra 815 mix 

• 1x nákladního automobilu MAN  26.414 (tříosý valník s 
 hydraulickou rukou) 

• 1x rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

• 1x ruční ponorný vibrátor PERLES CMP - AM 28/35/42 

• 1x čerpadlo betonu PULSAR 2 (P2.400)  

• 1x vibrační deska Wacker Neuson VP 1340A 

• 1x hladička betonu PT - PT 1200 

• 1x vibrační lišta QXH (2 m) 

• 1x digitální teodolit PENTAX ETH 305 od firmy GP Brno 
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9.2.1 Vozidlo TATRA 815 MIX 

 

Obrázek 54: TATRA 815 MIX 

 Jedná se o autodomíchávač, který je umístěn na podvozku T815 6x6. 
Vyprazdňování autodomíchávače probíhá změnou otáček bubnu, jeho 
naklopením a výsypného žlabu. TATRA 815 MIX slouží jako rychlý odvoz 
betonové směsi.  

 Buben autodomíchávače je poháněn čtyřválcovým motorem ZETOR 
6902.71, který je chlazený kapalinou. Míchací buben je tvořen z ocelových 
plechů a klenutého dna a je opatřen soustavou lopatek uspořádaných do tvaru 
dvouchodé šroubovice, která působí při míchání a vyprazdňování. Pohon 
míchacího bubnu je hydrostatický od pomocného pohonu podvozku.    

 

Obrázek 55: TATRA 815 MIX (rozměry) 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

Užitečný obsah:     6 m³ 
Užitečné zatížení:     11650 kg 
Rozsah otáček bubnu:    0-14 min-1 
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Čas na naplnění 1m³ suché směsi:   5-15 s 
Čas pro vyprázdnění 1m³ betonové směsi:  10-50 s 
Maximální šířka vozidla:    2500 mm 

9.2.2 Nákladního automobilu MAN  26.414 (t říosý valník  
s hydraulickou rukou) 

 

Obrázek 56: Nákladní automobil MAN 26.414 

 Jedná se o nákladní automobil, který slouží pro přepravu materiálu hlavně 
stavebního.  

HYDRAULICKÁ RUKA 

 

Obrázek 57: Specifikace hydraulické ruky 
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 Při stanovení nosnosti je nutné od výsledné hmotnosti odečíst hmotnost 
paletových kleští.  

ROZMĚRY VOZIDLA 

Celková tonáž:     10,7 t 
Celková tonáž včetně nákladu:   26 t 
Šířka vozidla:      2,58 m 
Délka vozidla:      10 m 
Délka ložné plochy:     6,54 m 
Šířka ložné plochy-.     2,48 m 
Minimální průjezdná výška:    4,05 m 

MOTOR 

Diesel, EURO 3 

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ 

Manuální 

NÁPRAVY 

Počet náprav:      3 
Konfigurace náprav:     6x2 

9.2.3 Rýpadlo-naklada č JCB 4CX ECO 
 Veškeré parametry a technické vlastnosti rýpadlo-nakladače JCB 4CX 
ECO jsou uvedeny v bodě 9.1.1 RÝPADLO-NAKLADAČ JCB 4CX ECO. 

9.2.4 Ruční ponorný vibrátor PERLES CMP - AM 28/35/42 

 

Obrázek 58: Ruční ponorný vibrátor PERLES CMP - AM 28/35/42 

 Při skladování musí být CMP jednotka čistá, suchá a na bezpečném 
místě. Dále při přepravě musí být CMP jednotka zabezpečena proti uklouznutí, 
převrácení nebo proti pádu. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Výkon:       2000 W 
Provozní hmotnost:     6 kg 
Otáčky:      16000 za minutu 
Průměr vibrační hlavice:    28 mm, 35 mm, 42 mm 
Délka hadice vibrátoru:    3 m, 4 m, 5 m 
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Rozměry:      320x130x220 mm 
Třída krytí:      IP44 
Třída izolace:      dvojitá izolace 
Napájecí kabel se zástrčkou:    H07RN-F 2x1,5 mm² 

MOTOR 

Univerzální jednofázový elektromotor 
Příkon:       2 kW 
Odběr proudu:     10 A 
Otáčky bez zatížení:     16000 za minutu 

OBSLUHA 

 

Obrázek 59: Připojení ohebného hřídele k poháněcí jednotce 

Princip:  

1) Slícujte vnější šestihran hřídele s vnitřním šestihranem poháněcí jednotky. 

2) Nasuňte koncovku hřídele do poháněcí jednotky a utáhněte šroub. 

9.2.5 Čerpadlo betonu PULSAR 2 (P2.400) 

 

Obrázek 60: Čerpadlo betonu PULSAR 2 (P2.400) 

 Jedná se o stacionární čerpadlo betonu, které se využívá nejen  
ve stavebnictví. Toto čerpadlo se používá k: čerpání transportbetonu, čerpání 
malt, čerpání lehčených betonů a anhydritových potěrů, čerpání cementových a 
bentonitových suspenzí a ke stříkání betonu mokrou cestou.   

POPIS ČERPADLA 

 Pracovní část čerpadla je tvořena čerpací jednotkou PULSAR 2. Násypka 
je vybavena sítem s oky o průměru 30 mm, míchadlem a vibrátorem. Výstup z 
násypky má rozměr 100 mm. Vysokotlaký hydraulický okruh Rexroth Hydromatik 
tvoří hydraulický akumulátor poháněný hlavním čerpadlem, nádrž na hydraulický 
olej, chladič hydraulického oleje. Pohon čerpadla je řešen buď dieselmotorem. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Čerpací jednotka:     PULSAR 2 
Výkon:       7 m³/h 
Tlak betonu:      50/70 bar 
Pohon E/D:      15 kW 
Zdvih/průměr plunžru:    400/120 mm 
Maximální zrnitost:     8 
Počet cyklů za minutu:    26 
Objem násypky:     250 l 
Rozměr výstupu:     100 mm 
Délka:       3200 mm 
Šířka:       1080 mm 
Výška:       1600 mm 
Hmotnost:      900 kg 

9.2.6 Vibrační deska Wacker Neuson VP 1340A 

 

Obrázek 61: Vibrační deska Wacker Neuson VP 1340A 

 Jedná se o jednosměrnou vibrační desku. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Rozměry:      1020x400x885 mm 
Nejnižší pracovní výška:    680 mm 
Velikost hutnící plochy:    590x400 mm 
Provozní hmotnost:     74 kg 
Zhutněná plocha:     až 550 m²/h 
Rychlost:      23 m/minuta 
Vibrační frekvence:     97 Hz 
Maximální hutnící síla:    13 kN 

MOTOR 

4-taktní jedno válec, benzínový motor 
Obsah:      169 cm³ 
Maximální vstupní výkon:    4,5 kW 
Objem palivové nádrže:    3,6 l 
Spotřeba paliva:     1,5 l/hodina 
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9.2.7 Hladi čka betonu PT - PT 1200 

 

Obrázek 62: Hladička betonu PT - PT 1200  

 Hladička betonu slouží ke konečné povrchové úpravě betonového 
povrchu. Díky hladičce se zlepšuje rovinnost povrchu a zvyšuje se pevnost 
povrchové vrstvy betonu. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Průměr rotoru:     1200 mm 
Počet listů:      4 
Rozměry:      2140x1230x1050 mm 
Převodovka:      bezúdržbová 1:19,5 
Spojka:      odstředivá 
Pracovní plocha:     0,97 m² 

MOTOR 

Honda GX 270 
Výkon motoru:     6,0 kW 
Otáčky motoru:     3600 za minutu 

9.2.8 Vibrační lišta QXH (2 m) 

 

Obrázek 63: Vibrační lišta QXH (2 m) 

 Jedná se o vibrační lištu, která má odnímatelnou rukojeť. Na rukojeti se 
nachází silentbloky redukující vibrace. Těleso lišty je vyrobeno z hliníkové slitiny. 
Vibrační lišty jsou určeny ke zhutňování a dokončování vodorovných ploch 
z betonové směsi. 
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TECHNICKÉ PARAMETRY 

Hmotnost:      13,5 kg 
Délka:       2 m 
Odstředivá síla:     150 kN 
Frekvence:      až 9500 vibrací za minutu 

MOTOR 

Honda GX-25 
Objem:      25 cm³ 
Výkon:       0,72 kW 
Otáčky motoru:     7000 za minutu 
Palivo:       benzín 
Objem nádrže:     0,5 l  

9.2.9 Digitální teodolit PENTAX ETH 305 od firmy GP  Brno 
 Veškeré parametry a technické vlastnosti digitálního teodolitu PENTAX 
ETH 305 jsou uvedeny v bodě 9.1.3 DIGITÁLNÍ TEODOLIT PENTAX ETH 305 
OD FIRMY GP BRNO. 

9.3 STROJNÍ SESTAVA HYDROIZOLACE 
Na provádění hydroizolací budou použity tyto stroje: 

• 1x nákladní automobil MAN  26.414 (tříosý valník  
 s hydraulickou rukou) 

• 2x vrtačka (Vrtačka/míchadlo DWT BM-720 M) 

• 1x ruční hořák (hořák na PB 30 kWh s ventilem a hadicí 5 m 
Rothenberger) 

9.3.1 Nákladní automobil MAN  26.414 (t říosý valník  
s hydraulickou rukou) 
 Veškeré parametry a technické vlastnosti nákladního automobilu MAN 
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou) jsou uvedeny v bodě 9.2.2 
NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU MAN  26.414 (TŘÍOSÝ VALNÍK  
S HYDRAULICKOU RUKOU). 
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9.3.2 Vrtačka (Vrta čka/míchadlo DWT BM-720 M) 

 

Obrázek 64: Vrtačka/míchadlo DWT BM-720 M 

 Jedná se o vrtačku, která má silný motor (720W), robustní zubové 
sklíčidlo, kvalitní převodovku a kryt převodu ze slitiny magnezia a vysoký točivý 
moment (např. na míchání stavebních materiálů bez ohledu na viskozitu). Dále 
má možnost přepnutí na pravý chod a levý chod, mód vrtání do dřeva, plastu a 
kovu. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Motor:       230V/50 Hz 
Příkon:       720 W 
Počet otáček:      550 za minutu 
Zubové sklíčidlo:     1,5-13 mm 
Maximální kapacita vrtání: 
 Dřevo:      40 mm 
 Ocel:      13 mm 

9.3.3 Ruční ho řák (ho řák na PB 30 kWh s ventilem a hadicí 
5 m Rothenberger) 

 

Obrázek 65: Hořák na PB 30 kWh s ventilem a hadicí 5 m Rothenberger 

 Jedná se o plynový hořák, který se používá pro pokrývačské a asfaltovací 
práce. Na rukojeti je umístěn ventil, díky kterému můžeme regulovat plyn. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Průměr hořáku:     60 cm 
Délka hadice:      5 m 
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Redukční ventil na PB:    4 bar 
Výkon:       30 KWh 

9.4 STROJNÍ SESTAVA PRO ZDĚNÍ 
Na provádění obvodových zdí a vnitřních nosných zdí budou použity tyto stroje: 

• 1x nákladní automobil MAN  26.414 (tříosý valník  
 s hydraulickou rukou) 

• 1x stavební výtah GEDA 500Z/ZP 

• 2x míchačka ALTRAD MK 165 l, 220 V 

• 1x nivelační přístroj PENTAX AP-201 

9.4.1 Nákladní automobil MAN  26.414 (t říosý valník  
s hydraulickou rukou) 
 Veškeré parametry a technické vlastnosti nákladního automobilu MAN 
26.414 (tříosý valník s hydraulickou rukou) jsou uvedeny v bodě 9.2.2 
NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU MAN  26.414 (TŘÍOSÝ VALNÍK  
S HYDRAULICKOU RUKOU). 

9.4.2 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

 

Obrázek 66: Stavební výtah GEDA 500Z/ZP  

 Jedná se o stavební výtah, který se používá je stavbě lešení, dopravu 
materiálu a dopravu maximálně 3 osob.Do výtahu se vlezou 2 velká kolečka 
nebo dvě velké palety. Maximální přepravní hmotnost výtahu je omezena  
na 500 kg. 

 Stavební výtah musí být umístěn na vodorovný a nosný podklad. Pokud to 
není možné, musí se použít podložení kvůli rozdělení zatížení. Výtah je nutné 
kotvit k budově nebo k lešení, pokud výtah bude kotven k lešení, musí být toto 
lešení upraveno pro dodatečné zatížení. 

 Po dokončení montáže a před uvedením výtahu do provozu musí být 
zkontrolováno, aby:  
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• ozubená tyč byla dostatečně namazaná 

• byly provedeny veškeré předepsané zkoušky 

• byl doplněn olej v motoru 

• odpovídal směr otáčení motoru 

• byla dostatečná délka vlečného kabelu 

• nebezpečný prostor okolo výtahu byl uzavřen 

• byla provedena s plošinou zkušební jízda s maximální zátěží  
500 kg. 

• byly přezkoušeny funkce brzdy 

• byla přezkoušena správná funkce ovládání ze země i z plošiny 

• byl vlečný kabel, přívodní kabel a ovládací kabely bez vady. 

• byla přezkoušena funkce záchytného zařízení  

 

Obrázek 67: Pohled na výtah GEDA 500 Z/ZP  

1 Patní díl a základ stožáru 
2 Kabelový buben 
3 Plošina 
4 Velká nakládací klapka 
5 Malá nakládací klapka 
6 Montážní ochrana 
7 Kotvení stožáru 
8 Vedení vlečného kabelu 
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9 Prodloužení stožáru 
10 Etážové zařízení 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Nosnost 
 Osoby:      500 kg 
 Náklad:     850 kg 
Rychlost zdvihu 
 Osoby:      12 m/min 
 Náklad:     24 m/min 
Maximální výška:     100 m 
Napájení:      400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice:      16 A (pětikolík) 
Rozměr klece:      160x140x110 cm 
Zastavěná plocha:     2x2,5 m 
Přeprava osob:     ANO 

9.4.3 Míchačka ALTRAD MK 165 l, 220 V 

 

Obrázek 68: Míchačka ALTRAD MK 165 l 

 Jedná se o míchačku na maltu, beton a zvláštní směsi s litinovým 
věncem. Míchačka má sklopný mechanismus s kolečkem a nožní brzdou.  

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Objem suché směsi:     96 l 
Objem mokré směsi:     120 l 
Hmotnost:      65 kg 
Obsah bubnu:      160 l 
Výkon:       500 W 
Napětí:      230 V 
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9.4.4 Nivela ční přístroj PENTAX AP-201 

 

Obrázek 69: Nivelační přístroj PENTAX AP-201 

 Jedná se o nivelační přístroj, který je odolný vůči prachu a povětrnostním 
vlivům a je určen pro práci ve stavební výrobě. PENTAX AP-201 zaostřuje cíl již 
od 40 cm. 

 Nivelační přístroj má dalekohled s dvacetinásobným zvětšením. 
Vodorovný kruh přístroje je volně nastavitelný do základního směru. Jemná 
ustanovka zajišťuje nekonečný posun ve vodorovném směru. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 

Obraz v dalekohledu:     vzpřímený 
Zvětšení dalekohledu:    24 krát 
Zorné pole ve 100m:     2,3 m 
Minimální zaostření:     0,4 m 
Násobná konstanta:     100 
Standardní odchylka na 1km:   ±2,0 mm 
Rozsah automatického kompenzátoru:  ±15 mm 
Typ automatického kompenzátoru:   magnetický 
Citlivost krabicové libely:    10´/2 mm 
Nejmenší dílek vodorovného kruhu:   1 grad 
Urovnání přístroje:     3 stavěcí šrouby 
Délka přístroje:     200 mm 
Šířka přístroje:     140 mm 
Výška přístroje:     130 mm 
Váha přístroje:     1,3kg 
Vodotěsnost:      IPX4 
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Závěr: 

 V mé bakalářské práci jsem se zabývala realizací spodní stavby a 
realizací části horní stavby rodinného domu v Boskovicích Na Chmelnici. 

 V práci jsem se snažila navrhnout nejekonomičtější, nejrychlejší a 
nejvhodnější postup prací při provádění zemních prací, základů, hydroizolací a 
zdění. Dále jsem u každé etapy stanovila množství potřebného materiálu, 
podmínky za kterých může být daný materiál dopravován a skladován, pracovní 
podmínky, počty pracovníků, použité stroje, nářadí a pomůcky, kontrolní a 
zkušební plány, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a způsob nakládání  
s odpady vzniklými na stavbě. 

 Součástí práce je také položkový rozpočet, který jsem zpracovala  
v programu BUILD POWER a časové plány, které jsem zpracovala v programu 
CONTEC. Díky zpracování bakalářské práce jsem si osvojila práci s těmito 
programy. 

 Zpracování bakalářské práce mě dalo to, že jsem se dozvěděla spoustu 
nových a užitečných informací v oblasti realizace staveb. Musím říci, že 
zpracování bakalářské práce bylo pro mě velice přínosné. 
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Seznam použitých zdroj ů:  

www.sita.cz 

www.stavivan.cz 

www.deas-boskovice.cz 

www.mapy.cz 

http://nahlizenidokn.cz 

www.hutnimaterial-boskovice.cz 

www.dektrade.cz 

www.best.info 

www.wienerberger.cz 

www.cemix.cz 

www.cihelna.hrabcuk.cz 

www.toitoi.cz 

www.prefa.cz 

www.terramet.cz 

www.tatra.cz 

www.gpprague.cz 

www.tatratech.cz 

www.mantruckandbus.cz 

www.ramirent.cz 

www.filamos.cz 

www.vibracni-desky.cz 

www.naradi-brno.cz 

www.namir.cz 

www.svp.cz 

www.peddy.cz 

www.geopen.cz 
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Seznam použitých norem, zákon ů a vyhlášek: 

ČSN 736133  Návrh a provádění zemního tělesa, 2010 

ČSN 730420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky, 
   2002 

ČSN 730420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky, 
   2002 

ČSN 730205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování   
   geometrické přesnosti., 1995 

ČSN 839061  Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
   porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, 2006  

ČSN 730601  Ochrana staveb proti radonu v podloží, 2006 

ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
   Část 1: Přesnost osazení, 1992 

ČSN 721006  Kontrola zhutnění zemin a sypanin, 1998 

ČSN 730600  Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, 2000 

ČSN 730606  Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní  
   ustanovení, 2000 
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ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov. Část 3: Návrhové hodnoty veličin, 
   2005 
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