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Abstrakt 
Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového 
domu ve Stráţnici. Jedná se o studii realizace hlavních technologických etap 
objektu SO- 01 Bytový dŧm, projektu zařízení staveniště, návrhu strojní 
sestavy, dopravního řešení, technologického postupu provádění zemních prací, 
základových konstrukcí, pilot CFA a ţelezobetonové stropní konstrukce. Práce 
obsahuje dále objektový časový plán, finanční plán, podrobný časový plán 
výstavby bytového domu, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnostní 
rizika na staveništi při provádění spodní stavby objektu a tepelně technické 
posouzení vybraných konstrukcí.  
  
Klíčová slova 

Bytový dŧm, výkopy, základy, piloty, staveniště, výztuţ, ţelezobeton, rypadlo, 
nákladní automobil, stropní konstrukce, technologický předpis, stavební stroj, 
doprava materiálu, harmonogram.  
  
  
  
Abstract 
The theme of my diploma thesis is Building and Technological Project for a 
residential building in Stráţnice. This is a study of the implementation of major 
technological stages of object SO- 01 residential building, the project 
concerning the construction site installation, design the mechanical assembly, 
traffic solutions, technological process earthworks, foundation structures, piles 
CFA and reinforced concrete ceiling construction. The work includes further 
object schedule, financial plan, a detailed timetable for construction of 
residential building, the budget, the inspection and the test plan, safety hazards 
on a construction site in the implementation of the substructure object and 
thermal technical assessment of selected structures.  
  
Keywords 

Residential building, excavation, foundations, piles, construction sites, 
reinforcement, concrete, excavator, truck, ceiling construction, technological 
specification, construction machine, material transport, schedule.  



  

Bibliografická citace VŠKP 

  

Bc. Jakub Rozumek Stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici. Brno, 

2015. 185 s., 18 příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Yvetta 

Diaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

  

Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a ţe jsem uvedl všechny 

pouţité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 15.1.2015  

  

   

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Bc. Jakub Rozumek  



  

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 

FORMY VŠKP 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Prohlášení: 

  

Prohlašuji, ţe elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou 

listinnou formou. 

  

  

 

V Brně dne 15.1.2015 

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Bc. Jakub Rozumek  



  

 

 

 



  

PODĚKOVÁNÍ 

Rád bych poděkoval zejména vedoucí mé diplomové práce paní Ing. Yvettě 

Diaz za její vedení, odborné rady, připomínky a konzultace při vypracovávání. Dále 

bych chtěl poděkovat panu Ing. arch. Radku Pavlackému, vedoucímu projektu, za 

poskytnutí projektové dokumentace pro zpracování práce. 

V neposlední řadě patří mŧj velký dík mé manţelce, rodině a všem, kteří mě během 

celého studia podporovali.   

  



  

OBSAH DIPLOMOVÉ PRÁCE: 

TEXTOVÁ ČÁST 

B. PŘÍLOHY 

C. VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

 

 



  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

   

TEXTOVÁ ČÁST 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. JAKUB ROZUMEK  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. YVETTA DIAZ 
SUPERVISOR 

BRNO 2015



  

 

OBSAH: 

ÚVOD ......................................................................................................................... 14 

A. PRŦVODNÍ ZPRÁVA ............................................................................................. 15 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ...................................................................... 25 

STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP OBJEKTU SO- 01 ... 47 

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ........................................................ 63 

NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŦ A PRACOVNÍCH POMŦCEK ............... 89 

ŘEŠENÍ DOPRAVY MATERIÁLŦ ............................................................................. 109 

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZAKLÁDÁNÍ ..................................................... 114 

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ ŢELEZOBETONOVÉ 

MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1NP............................................... 149 

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA NA STAVENIŠTI PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A 

ZÁKLADŦ - NÁVRH JEJICH ŘEŠENÍ ...................................................................... 171 

ZÁVĚR ..................................................................................................................... 178 

SEZNAM POUŢITÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY: ......................................................... 179 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK: ........................................................................... 179 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A ZDROJŦ: ........................................................ 179 

SEZNAM OBRÁZKŦ: ............................................................................................... 182 

SEZNAM TABULEK: ................................................................................................ 184 

SEZNAM PŘÍLOH: ................................................................................................... 185 



14 
 

ÚVOD 

Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolil Stavebně technologický projekt 

bytového domu ve Stráţnici. Tento bytový dŧm ve Stráţnici mě zaujal svou polohou a 

zajímavým zpŧsobem zaloţení. Nachází se v centru města Stráţnice, na místě 

zbořeniště v proluce. Dŧm má tři nadzemní podlaţí, je nepodsklepený. Ve své práci 

jsem řešil hlavně uspořádání zařízení staveniště a technologický postup pro zaloţení 

objektu. Součástí diplomové práce je rovněţ prŧvodní a souhrnná technická zpráva dle 

vyhlášky č. 62/2013 o dokumentaci staveb, studie realizace hlavních technologických 

etap objektu SO- 01, návrh hlavních stavebních strojŧ. Dále jsem řešil zásobovací 

místa hlavních materiálŧ pro stavbu a odvoz vytěţené zeminy. V neposlední řadě jsem 

řešil bezpečnostní rizika na staveništi při provádění zemních prací a základŧ. V příloze 

diplomové práce je kontrolní a zkušební plán pro dané etapy, propočet stavby dle THU, 

poloţkový rozpočet, časové plány, výkresy staveniště, schema postupŧ provádění pilot 

aj. Jako specializovaný projekt jsem si zvolil tepelně technické posouzení vybraných 

konstrukcí a toto posouzení jsem provedl pomocí softwaru Teplo 2011. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Bytový dŧm Škodák 

b) Místo stavby: Stráţnice, křiţovatka ulice Veselská a ulice Újezd, parc. č. 665, 

666/1,  k.ú. Stráţnice na Moravě 

A.1.2 Údaje o ţadateli / stavebníkovi 

a) Helena Škodáková 

Tasov č.p. 86 

696 63 Hroznová Lhota  

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) 

Ing. arch. Radko Pavlacký 

Projektová kancelář 

Nám. 3. května 1605 

765 02 Otrokovice 

tel., fax. 577 938 192, 602 708 905 

IČO : 14636611  

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektŧ nebo 

Českou komorou autorizovaných inţenýrŧ a technikŧ činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace: 

Ing. arch. Radko Pavlacký, autorizovaný architekt  

tel: 577 938 192 

ČKA 00375 
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c) Jména a příjmení projektantŧ jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně, čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektŧ nebo Českou komorou autorizovaných inţenýrŧ 

a technikŧ  činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace:  

Hlavní projektant : Ing. arch. Radko Pavlacký 

Stavební část : Ing. Michal Nájemník 

Statická část :  Ing. Jiří Handl       

Poţární ochrana :  Ing. Zbyněk Pospíšil 

ZT, úprava ÚT :  Ing. Jaroslav Mikerásek 

Elektroinstalace: Karel Malý 

Vzt, klimatizace : Roman Hanáček 

Přípojky IS :  Ing. Jaroslav Mikerásek 

Plynofikace  :  Ing. Jaroslav Mikerásek 

Rozpočet :   Eliška Babíková 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Přiloţená projektová dokumentace je pro stavební povolení a realizaci stavby 

dle vyhlášky 62/2013 sb. Při návrhu Bytového domu Škodák ve Stráţnici bylo 

vycházeno z Obecně technických podmínek pro výstavbu dle vyhl. 268/2009 sb. 

A z vyhlášky č. 398/2009 sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 

bezbariérové uţívání staveb. Dodrţeny jsou zejména ustanovení o světlých výškách 

prostor, minimálních plošných výměrách, šířkách únikových cest apod. Navrhované 

konstrukční řešení bytového domu Škodák vyplývá především z dispozičních 

poţadavkŧ a poţárně bezpečnostního řešení stavby.  

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ  

a) Rozsah řešeného území:  

Jedná se o novostavbu bytového domu s prodejnami a byty, která se nachází 

ve Stráţnici na pozemcích parc. č. 665, 666/1, k.ú. Stráţnice na Moravě. Pozemky pod 

stavbou jsou v majetku paní Heleny Škodákové. Jedná se o zástavbu rohové proluky 

ve městě Stáţnice nacházející se na křiţovatce ulice Veselská a ulice Újezd. 
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b) Dosavadní vyuţití a zastavěnost území:  

V místě stavby se v minulosti nacházela městská stará zástavba, která byla na 

přelomu 80. a 90. let zbourána a místo ní byly postaveny v polovině 90. let objekty 

nové. Předmětný rohový pozemek (parc. č. 665, 666/1) zŧstal jako jediný nezastavěný 

a investor zamýšlí uvedený pozemek zastavět. V současné době je pozemek pouţíván 

jako parkoviště. V místě stavby se nenachází ţádné stavební objekty ani ţádná zeleň. 

Navrhovaný objekt bytového domu ve Stráţnici bude postaven v rohové proluce 

vedle stávajících bytových domŧ č.p. 36, parc. č. st. 666/2 (z jihovýchodní strany), který 

je ve vlastnictví pana Ivo Lţičaře a domu č.p. 438, parc. č. st. 664 (ze severovýchodní 

strany), který je ve vlastnictví Milana a Hany Hejdových. 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisŧ (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.):  

Stavba se nenachází v ţádné památkové rezervaci, ani v ţádném chráněném nebo 

záplavovém území. 

d) Údaje o odtokových poměrech:  

Napojení objektu na rozvody inţenýrských sítí jsou provedeny novými přípojkami z 

městských sítí technické infrastruktury, které jsou v dosahu. Zaústění splaškové 

gravitační kanalizace z objektu a zpevněných ploch bude do stávající veřejné 

kanalizace v ulici Újezd.  

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování:  

Na stavbu bytového domu bylo vydáno územní rozhodnutí. Stavba bytového domu 

není v rozporu s územním plánem, stavba se nachází na pozemcích parc. č. 665, 

666/1, k.ú. Stráţnice na Moravě. Stavba i pozemek se nachází v intravilánu města 

Stráţnice. Územní plán města Stráţnice zařazuje předmětné pozemky mezi plochy 

bydlení integrované s občanským vybavením. V sousedství stavby se nachází domy 

obdobného charakteru jako navrhovaný objekt bytového domu s prodejnami v 1. NP 

a byty ve 2.NP a 3.NP. Stavba, její umístění, návrh i technické řešení všech jejích 

dílčích částí jsou navrţeny tak, aby byly v souladu s příslušnými obecnými technickými 

poţadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. a obecnými poţadavky na vyuţití 

území dle vyhlášky č. 269/2009  Sb. 
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Základní poţadavky, které musí stavba splnit, jsou tyto:  

 mechanická odolnost a stabilita 

 poţární bezpečnost 

 ochrana zdraví, zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí  

 ochrana proti hluku 

 bezpečnost při uţívání  

 úspora energie a ochrana tepla.  

 

V návrhu stavby je zohledněno splnění všech těchto poţadavkŧ podle jednotlivých 

ustanovení nadepsaných vyhlášek. Oba výše jmenované právní předpisy pak cílí na 

celou řadu technických norem, ze kterých přebírají tzv. normové hodnoty či poţadavky, 

čímţ je pak nutno i tyto normy, jinak obecně nezávazné, při návrhu pouţít. Dle těchto 

předpisŧ byla provedena projektová dokumentace. 

f) Údaje o dodrţení obecných poţadavkŧ na vyuţití území:  

Územní plán města Stráţnice zařazuje předmětné pozemky mezi plochy bydlení 

integrované s občanským vybavením. Poţadavky jsou dodrţeny dle vyhlášky 501/2006 

Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území. 

g) Údaje o splnění poţadavkŧ dotčených orgánŧ:  

Na stavbu bytového domu bylo vydáno stavebním úřadem města Stráţnice územní 

rozhodnutí. Vznesené námitky a připomínky dotčených orgánŧ státní správy a správcŧ 

inţenýrských sítí vyplývající z vydaného územního rozhodnutí byly zapracovány do 

projektové dokumentace stavby bytového domu ve Stráţnici. Projektová dokumentace 

respektuje stavební zákon č. 350/2012 Sb. v aktuálním znění včetně vyhlášek. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení:  

V rámci výstavby objektu bytového domu budou provedeny, před samotným 

zahájením stavby, přípojky vodovodní, kanalizační a plynová. Tyto přípojky se nachází 

v místě veřejného pozemku města Stráţnice, konkrétně na ulici Újezd.  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:  

Nevyskytují se.  
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j) Seznam pozemkŧ a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí):  

parc. č.: 664   SJM Hejda Milan a Hejdová Hana, Újezd 438, 69662 

Stráţnice 

parc. č.: 666/2   Lţičař Ivo, Radějovská 1306, 69662 Stráţnice 

parc. č.: 643/1   Město Stráţnice, náměstí Svobody 503, 69662 Stráţnice 

parc. č.: 812/1   Město Stráţnice, náměstí Svobody 503, 69662 Stráţnice  

A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:  

Novostavba bytového domu ve Stráţnici. 

b) Účel uţívání stavby:  

Navrhovaný bytový dŧm bude třípodlaţní. V 1. nadzemním podlaţí budou umístěny 

4 prodejny a vstupní prostory do objektu včetně domovního vybavení (kolárna, úklidová 

komora). Ve 2. nadzemním podlaţí objektu se bude nacházet 6 bytových jednotek (1 

b.j. velikostní kategorie 2+KK a 5 garsoniér) se zázemím (plynová kotelna). Ve 3. 

nadzemním podlaţí se bude nacházet 5 bytových jednotek (z toho 2 b.j. velikostní 

kategorie 2+KK a 3 garsoniery se zázemím bytového domu (sklepní kóje). Celkem se 

tedy bude v bytovém domě nacházet 4 prodejny a 11 bytových jednotek. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba:  

Jedná se o trvalou stavbu bytového domu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisŧ (kulturní památka 

apod.):  

Není součástí. 

e) Údaje o dodrţení technických poţadavkŧ na stavby a obecných technických 

poţadavkŧ zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb:  

Stavba je navrţena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 

poţadavcích na stavby a s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb.  
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f) Údaje o splnění poţadavkŧ dotčených orgánŧ a poţadavkŧ vyplývajících z 

jiných právních předpisŧ:  

Na stavbu bytového domu bylo vydáno územní rozhodnutí (vydáno MÚ Stráţnice, 

Stavební úřad, nám. Svobody 503, 696 62 Stráţnice). Vznesené námitky a připomínky 

dotčených orgánŧ státní správy a správcŧ inţenýrských sítí vyplývající z vydaného 

územního rozhodnutí byly zapracovány do projektové dokumentace stavby bytového 

domu ve Stráţnici. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:  

Před zahájením stavby bytového domu budou provedeny přípojky vodovodní, 

kanalizační a plynová. Tyto přípojky se nachází v místě veřejného pozemku města 

Stráţnice, konkrétně na ulici Újezd. Zde bude proveden dočasný zábor komunikace. 

h) Navrhované  kapacity  stavby(zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  uţitná  

plocha,  počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uţivatelŧ/ pracovníkŧ 

apod.):  

Zastavěná plocha bytového domu:    454 m2 

Obestavěný prostor bytového domu:   4120 m3 

4 nebytové jednotky – uţitná plocha :   356 m2 

(2 prodejny do 100 m2 , dvě prodejny nad 100 m2 ) 

 

Počet bytových jednotek:     11 

Celková uţitná plocha BJ:     417 m2 

Byty 1+KK :       8     

Byty 2 + KK :       3 

Orientační náklady bez DPH cca :    22 mil.Kč 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované mnoţství a druhy odpadŧ a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.): 

Potřeby jsou zaznamenány v technické zprávě zařízení staveniště v bodě 3.5. 

Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury.  

Dešťové vody budou svedeny do vsakovací studny pod domem.  
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Odhadované mnoţství základních odpadŧ: 

Tabulka 1- Odhadované mnoţství odpadů 

KÓD NÁZEV KAT. MNOŢSTVÍ 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03  

O 600 m3 

17 02 01 Dřevo O 10 m3 

17 02 02 Sklo O 100 kg 

17 02 03 Plasty O 150 kg 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 150 kg 

17 04 07 Směsné kovy O 50 kg 

17 01 01 Beton O 5 m3 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 50 kg 

15 01 02 Plastové obaly O 75 kg 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 500 kg 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 500 kg 

 

Třída energetické náročnosti budovy je B. Klasifikační ukazatel Cl= 0,589. Prŧměrný 

součinitel prostupu tepla obálky budovy je Uem= 0,316 W/(m2.K).  

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy):  

Předpokládaný datum zahájení:   2.3.2015  

Předpokládaný datum ukončení:   5.5.2016  

Členění na etapy: 

 1NP obchodní plochy 

 2NP-3NP byty 

k) Orientační náklady stavby:  

Předpokládaná cena stavby včetně DPH je 22,6 mil. Kč.  
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A.5  ČLENENÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ  

Stavební objekty:  

SO - 01 BYTOVÝ DŮM 

SO - 02 DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO - 03 PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 

SO - 04 NÍZKOTLAKÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA  

SO - 05 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO - 06 KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN 

SO - 07 ZPEVNĚNÉ PLOCHY- CHODNÍKY 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemky určené ke stavbě bytového domu se nachází v centru města Stráţnice, 

u křiţovatky ulice Veselská a Újezd. Parcely jsou rovinaté, situované v proluce mezi 

domy č.p. 36 a č.p. 438, které nejsou památkově chráněny. Na pozemcích se 

nenachází ţádné objekty ani zeleň. Okolní zástavba je stejného charakteru jako 

navrhovaná stavba. 

b) Výčet a závěry provedených prŧzkumŧ a rozborŧ/geologický prŧzkum, 

hydrogeologický prŧzkum, stavebně historický prŧzkum apod. 

V rámci přípravných prací byl proveden inţenýrskogeologický prŧzkum staveniště 

a měření objemové aktivity radonu (firma Zlíngeo, Náves 86, 760 01 Zlín, ing. Matějka). 

Dle výsledkŧ prŧzkumu se v místě stavby nacházejí naváţky mocnosti cca 1,0 m, 

zaloţení stavby pak musí být provedeno do únosných vrstev podloţí. Na pozemku byl 

zjištěn nízký radonový index, bez nutnosti provádět opatření pro sníţení radiační 

zátěţe z geologického podloţí objektu.  

Pro stanovení pŧdorysného tvaru objektu bylo vycházeno z hranic pozemkŧ 

předaných v elektronické podobě geodetickou kanceláří. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Stavba se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Městem protéká pouze Baťŧv kanál- slepé rameno řeky Morava. Pozemek se 

nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  

poměry v území: 

Navrhovaná novostavba bytového domu ve Stráţnici si vyţádá pro realizaci 

dočasné zábory pozemkŧ v majetku města Stráţnice (pro umístění lešení, mobilní 

buňka, mobilní WC, skladovací a manipulační plochy apod.) a dočasné omezení 

provozu na místních silničních komunikacích a komunikacích pro pěší, v bezprostřední 
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blízkosti stavby. Dočasné zábory pozemkŧ jsou zakresleny ve výkresech č. C1 

Koordinační situace stavby a č. C2 Zařízení staveniště.  

Po dokončení stavby bytové ho domu nedojde ke zhoršení dopadŧ provozu 

na okolní obytnou zástavbu. 

f) Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Nevyskytují se. 

g) Poţadavky na maximální zábory zemědělského pŧdního fondu nebo pozemkŧ 

určených k plnění funkce lesa /dočasné / trvalé: 

Během výstavby nedojde k ţádnému záboru zemědělského pŧdního fondu ani 

pozemkŧ určených k plnění funkci lesa. 

h) Územně technické podmínky /zejména moţnost napojení na stávající  

dopravní a technickou infrastrukturu: 

Bytový dŧm Škodák ve Stráţnici je dopravně napojen na místní silniční asfaltové 

komunikace ve Stráţnici. Dŧm bude postaven v rohové proluce nacházející se na 

křiţovatce ulic Veselská a Újezd. Stavební pozemek v proluce bude 100% zastavěn. 

Investor stavby, paní Helena Škodáková, má s městem Stráţnice uzavřenou dohodu 

o moţnosti vyuţívání parkovacích míst v okolí stavby pro účely bytového domu.  V 

rámci výstavby bytového domu nebudou nová parkovací místa budována (pozemkové 

poměry v území stavby a nutnost 100% zastavět stavební proluku toto neumoţňují).  

Stávající silniční komunikace před objektem jsou šířky 6m (ul. Újezd) a 9 m (ul. 

Veselská) a umoţňuje příjezd poţární techniky k objektu. Z místní komunikace ul. 

Újezd je navrhováno zásobování prodejen a odvoz domovního odpadu.  

Bytový dŧm Škodák ve Stráţnici bude napojen na inţenýrské sítě nacházející se 

v místě stavby: vodovod, elektrickou energii, zemní kabelovou přípojkou ze stávajícího 

podzemního vedení NN, nízkotlaký plynovod a jednotnou kanalizaci.  

Nízkotlaká plynovodní přípojka DN 32 mm (SO 04) bude provedena nově, a to 

z řádu NTL plynovodního potrubí DN 150 mm vedoucího v ulici Újezd.  

Splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizace DN 400 mm vedoucí v ulici 

Újezd zaústěné na ČOV ve Stráţnici. Přípojka jednotné kanalizace DN 200 mm (SO 

03) bude rekonstruována ve stávající trase kanalizační přípojky.  
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Stávající přípojka vody DN 25 mm z řádu DN 90 mm v ulici Újezd na pozemek 

investora parc. č. 665 bude rekonstruována v trase stávající přípojky (bude provedena 

výměna staré vodovodní přípojky za novou přípojku DN 50 mm).  

Dešťové vody ze střech navrhovaného objektu bytového domu budou svedeny 

do vsakovací studny dešťových vod  (SO 02) ze skruţí prŧměru 1 m umístěné pod 

objektem na pozemku parc. č. 666/1. Ze vsakovací studny bude proveden 

bezpečnostní přepad dešťové kanalizace zaústěný do šachty jednotné kanalizace 

umístěné na pozemku parc. č. 643/1 ze SZ strany navrhovaného bytového domu.  

Přípojka NN k navrhovanému bytovému domu bude provedena rozpojením 

a nasvorkováním stávajícího zemního kabelu NN vedoucího ze SZ strany objektu 

se zataţením do elektroměrové skříně osazené na fasádě bytového domu.  

Veškeré opravované i nové přípojky inţenýrských sítí budou trasovány po pozemku 

parc. č. 643/1, který je v majetku města Stráţnice. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Navrhovaná stavba nemá ţádné věcné a časové vazby na okolní stavby 

a pozemky. S navrţenými pracemi nejsou spojeny podmiňující, vyvolané a související 

investice. 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Navrhovaný bytový dŧm bude třípodlaţní. V 1. nadzemním podlaţí budou 

umístěny 4 prodejny a vstupní prostory do objektu včetně domovního vybavení 

(kolárna, úklidová komora). Ve 2. nadzemním podlaţí objektu se bude nacházet 6 

bytových jednotek (1 b.j. velikostní kategorie 2+KK a 5 garsoniér) se zázemím (plynová 

kotelna). Ve 3. nadzemním podlaţí se bude nacházet 5 bytových jednotek (z toho 2 b.j. 

velikostní kategorie 2+KK a 3 garsoniery se zázemím bytového domu (sklepní kóje). 

Celkem se tedy bude v bytovém domě nacházet 4 prodejny a 11 bytových jednotek. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Objekt Bytového domu Škodák je umístěn v intravilánu města Stráţnice 

v oblasti zástavby obytných domŧ a staveb občanské vybavenosti. Prostorově je objekt 

umístěn v rohové proluce. 
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b) Architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné  

řešení: 

Architektonický ráz navrhovaného objektu koresponduje se stávajícími 

sousedními objekty. Jedná se o členitou stavbu sestávající z jednopodlaţní 

a třípodlaţní části. Třípodlaţní část objektu je zastřešena šikmou sedlovou střechou 

s keramickou taškovou krytinou cihlově červené barvy, jednopodlaţní atriová část pak 

plochou jednoplášťovou střechou. Vnější vzhled objektu je přizpŧsoben umístění 

v městské památkové zóně. Hmota objektu je členěna vystupujícím zaobleným 

nároţím a vstupním rizalitem. Fasáda je členěna výrazným horizontálním pásováním 

a je navrţena ve světlých pastelových barvách. Plastová okna budou opatřena 

venkovní fólií imitující přírodní dřevo. Z uliční strany bude výškově novostavba 

bytového domu navazovat na stávající sousední objekt (výška hřebene, výška okapu 

atd.) 

Sousední objekty č.p. 36 a č.p. 438, postavené v polovině 90. let,  nejsou 

památkově chráněny. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V 1. nadzemním podlaţí se budou nacházet 4 prodejny o celkové uţitné ploše 

356m2. Ve 2. nadzemním podlaţí objektu se bude nacházet 6 bytových jednotek 

s technickým zázemím (plynová kotelna). Ve 3. nadzemním podlaţí se bude nacházet 

5 bytových jednotek se zázemím bytového domu (sklepní kóje). 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

Při návrhu bytového domu bylo vycházeno z poţadavkŧ vyhl. 398/2009 sb. 

o obecných technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

Objekt bude v majetku soukromého investora, který jej bude pronajímat třetím osobám. 

Vstupy do prodejen pro veřejnost jsou řešeny bezbariérově z úrovně přilehlých 

komunikací pro pěší. 

B.2.4 Bezpečnost při uţívání stavby 

V PD jsou navrţeny materiály a konstrukce, které zajistí bezpečný provoz 

objektu. Jedná se o materiály, které např. nevylučují škodlivé látky, nezávadné nátěry, 

protiskluzné povrchy u dlaţeb a jiných typŧ podlah apod. Navrţené konstrukce 

a materiály zajišťují bezpečnost svou pevností a tvarem (výšky parapetŧ otvorŧ, výšky 

zábradlí apod.).  Uţívání dokončené stavby se bude z hlediska bezpečnosti osob řídit 
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běţnými poţadavky, obvyklými pro daný typ stavby. Například se jedná o ochranu před 

úrazem elektrickým proudem od zabudovaných zařízení vnitřní elektroinstalace, která 

se bude řídit příslušnými elektrotechnickými předpisy. Veškeré prostory budou 

vybaveny příslušným bezpečnostním poţárním značením. Technická zařízení budovy 

budou obsluhovat pouze osoby s příslušným oprávněním. Po dobu realizace stavby 

budou dŧsledně dodrţována veškerá ustanovení právních předpisŧ na úseku BOZP, 

tedy zákona č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a na něj navazujícího prováděcího nařízení vlády č. 591/2006  Sb., 

O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, 

které bylo vydáno k provedení tohoto paragrafu. Dále pak nařízení vlády č. 362/2005 

Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení: 

Objekt SO 01- Bytový dŧm bude postaven na pravidelném obdélníkovém pŧdorysu 

o délce uliční SZ strany 25,65 m a délce uliční JZ strany 17,78 m. 2. a 3. NP bytového 

domu má tvar písmena „L“. Výška hřebene střechy bude + 12,70 m (měřeno od +-

0,000) a bude přiměřeně navazovat na stávající sousední objekty.   

Objekt není podsklepený. V 1. NP se budou nacházet prodejny a vstupní prostory 

do objektu včetně domovního vybavení (kolárna, úklidová komora). V dalších podlaţích 

budou byty se zázemím (sklepní kóje) a technické zázemí. Zastřešení nad 

jednopodlaţní atriovou částí je jednoplášťovou plochou střechou a nad 3.NP je pak 

sedlová střecha.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

Konstrukční systém nově navrhovaného Bytového domu Škodák ve Stráţnici je 

tvořen zděným stěnovým konstrukčním systémem s nosnými obvodovými a středními 

nosnými stěnami. Objekt bude zaloţen na základových pasech, lokálně rozšířenými na 

patky, část navazující na stávající sousední podsklepené objekty bude zaloţena 

z konstrukčních dŧvodŧ na pilotách. Stropní konstrukce v objektu budou 

ţelezobetonové monolitické. Příčky v objektu budou vyzdívané z pórobetonových 

příčkovek Porfix , podhledy lehké montované sádrokartonové. Hlavní schodiště 

v objektu bude ţelezobetonové monolitické. Objekt bytového domu bude zastřešen 
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šikmou sedlovou střechou s keramickou taškovou krytinou cihlově červené barvy 

a plochou jednoplášťovou nevětranou střechou. 

Vnější zpevněné plochy kolem bytového domu (chodníky), budou provedeny jako 

rozebíratelné z betonových zámkových dlaţeb. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Objekt je částečně třípodlaţní a částečně jednopodlaţní, objekt nebude 

podsklepen. Do nosných konstrukcí stávajícího sousedních objektŧ č.p. 36 a č.p. 438 

nebude zasahováno. Sousední objekty jsou podsklepeny, coţ vyvolá nutnost zaloţit 

obvodové zdivo navrhovaného bytového domu sousedící se stávajícími podsklepenými 

objekty na hlubinných základech – pilotách. Pata pilot musí zasahovat na úroveň 

základové spáry sousedních podsklepených objektŧ (z dŧvodu vyloučení bočních tlakŧ 

nových základových konstrukcí na stávající suterénní zdivo sousedních objektŧ).  

Bylo provedeno nadimenzování a posouzení základových konstrukcí, nových 

ţelezobetonových stropních konstrukcí nad 1. NP a 2. NP a doplňujících konstrukčních 

ocelových prvkŧ zabezpečujících statiku objektu. Součástí statické části je i statický 

výpočet prokazující únosnost všech nosných konstrukčních prvkŧ navrhovaného 

bytového domu ve Stráţnici. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Dešťová kanalizace 

Dešťové vody ze šikmých střech objektu budou odváděny pomocí ţlabŧ a dešťových 

svodŧ. Dešťové vody z plochých střech objektu budou odváděny pomocí třech tepelně 

izolovaných střešních vtokŧ. Vtoky budou vybaveny elektrickým ohřevem. Veškeré 

dešťové vody budou svedeny pod objekt a zaústěny do vsakovací studny (SO 02). 

Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace v objektu odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětŧ, 

podlahové vpusti, kondenzát z odkouření kotle, kondenzát od potrubí VZT a odpady od 

pojišťovacích ventilŧ. Splaškové odpadní vody jsou z objektu vyvedeny jednou větví, 

která vně objektu navazuje na venkovní kanalizaci. 

Přípojky kanalizace 

Připojovací potrubí, stejně jako potrubí odpadní i odvětrací, jsou navrţena z trub 

plastových odpadních – HT systém (PP). Potrubí (od dimenze DN 100), procházející 

přes poţárně dělicí konstrukce, bude utěsněno protipoţárními manţetami – např. fy 



33 
 

HILTI. Potrubí vedená v zemi jsou navrţena z trub plastových odpadních – KG systém 

(PVC). 

Studená pitná voda 

Přípojka studené vody pitné DN 50, bude přivedena do objektu z veřejného 

vodovodního řádu a zakončena v nice pod schodištěm v místnosti č. 102. Samotná 

přípojka je dodávkou SO 05. 

Poţární voda 

Potrubí poţárního rozvodu je navrţeno z trub ocelových závitových pozinkovaných, 

spojovaných závitovými fitinky. 

Ohřev TV  

Teplá voda bude připravována centrálně v nepřímotopném zásobníkovém ohřívači 

teplé vody o objemu 292 litrŧ – OKC 300 NTRR. Jde o zásobník umístěný vedle 

kaskády plynových kotlŧ v místnosti č. 202. Ohřev teplé vody zajišťuje řízený kotel 

kaskády, který je nastaven na přednostní ohřev teplé vody před vytápěním. 

Plynovod 

Nízkotlaká plynovodní přípojka DN 32 mm (SO 04) bude provedena nově, a to z řádu 

NTL plynovodního potrubí DN 150 mm vedoucího v ulici Újezd. 

Přípojka elektro 

Přípojka NN k navrhovanému bytovýmu domu bude provedena rozpojením 

a nasvorkováním stávajícího zemního kabelu NN vedoucího ze SZ strany objektu se 

zataţením do elektroměrové skříně osazené na fasádě bytového domu. 0 

Silnoproud 

Rozvody v objektu budou provedeny kabely CYKY pod omítkou s příslušenstvím 

zapuštěným.  

Slaboproud 

Kabelové trasy slaboproudých rozvodŧ v objektu budou vedeny v PVC trubkách pod 

omítkou. Protahovací krabice budou osazeny podle potřeby. 

Vzduchotechnika 

Návrh větrání vychází ze stavebních dispozic, poţadavkŧ na pohodu prostředí 

a technologických poţadavkŧ zadaných uţivatelem. 
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Popis jednotlivých zařízení: 

Zařízení č. 1 – Větrání hygienických zařízení prodejen a úklidové komory v 1. np 

 Větrání těchto místností budou zajišťovat pět kusŧ malých radiálních ventilátorŧ 

umístěných na stropech nebo stěnách větraných místností. Znehodnocený vzduch 

bude odváděn pomocí ventilátorŧ, ohebných hadic, vzduchotechnického potrubí 

a výfukové hlavice nad střechu budovy do volné atmosféry.  Doplnění odsátého 

vzduchu bude přes dveřní mříţky. Systém větrání – podtlakový.  Spouštění ventilátorŧ 

bude pomocí tlačítek u vstupŧ a časových doběhŧ – dodávka elektro.  Jmenovitý 

vzduchový výkon: V = 5 x 100 m3/h. 

Zařízení č. 2 – Větrání hygienických zařízení bytů ve 2. a 3. NP 

 Větrání těchto místností bude zajišťovat šest kusŧ malých radiálních a jednoho 

axiálního ventilátoru, které jsou umístěny v podhledech větraných místností. 

Znehodnocený vzduch bude odváděn pomocí ventilátorŧ, vzduchotechnických potrubí 

a výfukových hlavic vţdy nad střechu budovy do volné atmosféry. Doplnění odsátého 

vzduchu bude přes dveřní mříţky. Systém větrání – podtlakový. Spouštění ventilátorŧ 

bude pomocí tlačítek u vstupŧ a časových doběhŧ – dodávka elektro. Jmenovitý 

vzduchový výkon: V = 7 x 100 m3/h. 

B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 

Je součástí samostatné přílohy projektové dokumentace, vypracováno specializovanou 

firmou. 

Řešení je navrţeno na základě norem: 

ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804 Poţární bezpečnost staveb- Výrobní objekty 

ČSN 73 0810 Poţární bezpečnost staveb- Společná ustanovení 

ČSN 73 0818 Poţární bezpečnost staveb- Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0821 Poţární bezpečnost staveb- Poţární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0873 Poţární bezpečnost staveb- Zásobování poţární vodou 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Navrţené nové obvodové konstrukce objektu navrhovaného bytového domu, 

podlaha a střešní plášť jsou navrţeny tak, aby objekt splňoval doporučené hodnoty 

současně platné normy ČSN 730540-2/Z3 – Tepelná ochrana budov. 
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b) Posouzení vyuţití alternativních zdrojŧ energií: 

Alternativní zdroje energií nebyly vyuţity. 

B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby /větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů ap. / a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

/vibrace, hluk, prašnost ap. 

Umístění a uspořádání stavby, uspořádání provozŧ a sociálních zařízení, 

prostorové poměry, stavební provedení, větrání, vytápění a osvětlení jsou navrţeny 

v souladu s poţadavky zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a NV č. 361/2007 Sb. (podmínky ochrany 

zdraví při práci). 

 

Ochrana proti hluku 

Provoz bytového domu s prodejnami a byty svým charakterem není zdrojem 

nadměrného hluku. Prodejny nebudou provozovány v nočních hodinách. 

 Objekt bytového domu neovlivní negativně hlukově okolní obytnou zástavbu. 

U bytŧ je navrţeno zasklení oken pro sníţení hlukové zátěţe z přilehlé komunikace dle 

závěrŧ hlukové studie (Rw min. 35 dB). 

Při provádění stavebních prací a v místech stavebních mechanismŧ je 

přístupná ekvivalentní hladina hluku do 60 dB (A) dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  

Stavební práce budou prováděny v době mezi 7:00 – 21:00 hod, tj. mimo dobu nočního  

klidu. V době realizace stavebních úprav mŧţe být ovlivněno okolí stavby. Dodavatel 

stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivŧ stavby na ţivotní 

prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním poţadavkŧ na pouţívání 

moderních a progresivních postupŧ výstavby (s vyuţitím méně hlučných a ţivotnímu 

prostředí šetrných technologií). 

B.2.11  Ochrana  stavby  před  negativními  účinky  vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloţí: 

Podloţí pod objektem je dle geologického prŧzkumu klasifikováno do kategorie 

nízkého radonového rizika a není tudíţ třeba provádět opatření proti úniku radonu 

z podloţí. 
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b) Ochrana před bludnými proudy: 

Ochrana stavby před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením 

elektroinstalací. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Pozemek pro stavbu se nenachází dle ČSN EN 1998-1/Z2 (73 0036) v oblasti 

seismicity. 

 

d) Ochrana před hlukem: 

Při výstavbě bude zdrojem hluku provoz strojŧ a stavebních mechanizmŧ 

provádějících stavbu a hluk ze související dopravy.  

V bytovém domě se nebudou vyskytovat po dokončení výstavby ţádné stroje 

a zařízení se zvýšenou hladinou hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu prostředí 

a vyţadovaly speciální opatření. 

 

e) Protipovodňová opatření: 

Stavba se nachází mimo záplavové území vodních tokŧ. Protipovodňová opatření 

nejsou vyţadována. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): 

Dle databáze ČGS-Geofondu území není v současnosti poddolováno ani se zde 

nevyskytují stará dŧlní díla. Nejedná se o území s výstupem dŧlních plynŧ. 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Bytový dŧm Škodák ve Stráţnici bude napojen na inţenýrské sítě nacházející se 

v místě stavby: vodovod, elektrickou energii zemní kabelovou přípojkou ze stávajícího 

podzemního vedení NN a nízkotlaký plynovod a jednotnou kanalizaci na ulici Újezd. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 

Přípojka vody 

Vodovodní přípojka je navrţena z vysokohustotního polyetylénu PE 100 SDR 11 

 

Profil vodovodní přípojky je DN 50. 
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Přípojka kanalizace 

Přípojka kanalizace je navrţena z kanalizačního PVC DN 200 dl. 5,0 m. Do kanalizace 

jsou svedeny splaškové odpadní vody z objektu Bytového domu a přepad ze vsakovací 

studny dešťových vod, umístěné pod objektem na pozemku parc. č.666/1. Přípojka 

bude napojena do stávající jednotné kanalizace DN 400. Přípojka bude vedena 

ve trase stávající - rušené kanalizační přípojky. 

 

Přípojka plynu 

Přípojka bude zhotovena z materiálu LPE s ochranným pláštěm a signalizačním 

vodičem 2,5 mm2. Přípojka o prŧměru 40x3,7mm bude vysazena z NTL plynovodu. 

Veškeré potrubí bude spojované svařováním. Část přípojky bude vedena v chráničce 

Ø63x3mm. Přípojka končí hlavním uzávěrem plynu DN 32 (uzávěr je součástí 

domovního plynovodu). 

 

Přípojka elektro 

Ve fasádě bude osazena přípojková skříň připojená na distribuční rozvody NN. 

Navrţený objekt bude připojen z této přípojkové skříně z pojistek 125A kabelem CYKY-

J 3x70+35 do elektroměrového rozvaděče RE1, osazeného ve fasádě, na místě trvale 

přístupném z veřejného prostranství. 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení: 

Komunikace se neřeší. Zastavěný celý pozemek.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Bytový dŧm Škodák ve Stráţnici je dopravně napojen na silniční asfaltové 

komunikace ve Stráţnici. Bytový dŧm se nachází na křiţovatce silnice I/55 (ulice 

Veselská) a místní komunikace (ul. Újezd). V rámci navrhované stavby nebude 

zřizován nový sjezd z komunikace. Dopravní napojení stavby je stávající, nové 

komunikace nebudou v rámci předkládané stavby bytového domu navrhovány. 
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c) Doprava v klidu: 

V rámci výstavby bytového domu nebudou nová parkovací místa budována 

(pozemkové poměry v území stavby a nutnost 100% zastavět stavební proluku toto 

neumoţňují). 

 

d) Pěší a cyklistické stezky:  

Po dokončení stavby budou kolem bytového domu na pozemcích města Stráţnice 

provedeny nové a opraveny stávající chodníky ze zámkových dlaţeb. Ţádné cyklistické 

stezky nejsou navrhovány. 

B.5  ŘEŠENÍ  VEGETACE  A  SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy: 

Z dŧvodu 100% zastavěnosti projekt neřeší terénní úpravy. 

 

b) Pouţité vegetační prvky: 

Z dŧvodu 100% zastavěnosti projekt neřeší vegetační prvky. 

 

c) Biotechnická opatření:  

Na pozemku se nevyskytují ţádná biotechnická opatření. 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pŧda: 

 

Ovzduší: 

Zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby budou zejména emise poletavého 

prachu na ploše odpovídající výměře staveniště. Tyto emise budou vznikat provozem 

stavebních mechanismŧ zvláště při zemních pracích. Prašnost je projevem kaţdé 

stavební činnosti. Prašnost související se stavební činností je nepravidelná, krátkodobá 

a z hlediska imisních koncentrací nahodilá.  Pŧsobení zdroje prašnosti bude 

přechodné. Rozsah stavební činnosti při přípravě území není významného rázu, bude 

časově omezen na dobu vlastní realizace stavby. Prašnost se mŧţe projevit především 

za nepříznivých klimatických podmínek a při špatné organizaci práce. Organizace 

práce bude významným faktorem eliminace moţných vlivŧ. Při zemních pracích je 

nutné objekty a terén v době sucha skrápět vodou tak, aby se prašnost eliminovala. 
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Hluk: 

Hluková zátěţ sledovaných objektŧ nebude vlivem stavebních prací 

v zájmovém území 

v chráněném venkovním prostoru překračovat povolené hodnoty pro den LAeq,T = 

65dB.  

 

Voda: 

Dešťové vody ze šikmých střech objektu budou odváděny pomocí ţlabŧ 

a dešťových svodŧ – dodávka stavby. Dodávka zdravotních instalací začíná na úrovni 

upraveného terénu osazením lapačŧ střešních splavenin s košem pro zachytávání 

nečistot a se suchou a nezámrznou klapkou proti zápachu – HL 660/2, v místech 

vnějších střešních svodŧ. 

Odpady od pojišťovacích ventilŧ ohřevu teplé vody a vytápění, stejně jako kondenzát 

z odkouření kotlŧ, jsou zaústěny do vtokŧ se zápachovou uzávěrkou s přídavným 

uzávěrem proti zápachu pro suchý stav – HL21. Veškeré tyto odpadní vody jsou pak 

odvedeny do stoupačky splaškové kanalizace. 

 

Odpady: 

Při výstavbě budou vznikat odpady z pouţitých stavebních materiálŧ, z jejich 

obalŧ, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat 

klasické odpady podobné komunálním odpadŧm a odpady z mobilních sociálních 

zařízení. Mnoţství odpadŧ produkovaných při výstavbě technické infrastruktury nelze 

stanovit, protoţe je do určité míry ovlivněno stavebně-technickými a technologickými 

podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a montáţních firem. Odhad 

mnoţství základních odpadŧ je v bodě A.4 i) prŧvodní zprávy. Povinností pŧvodce 

odpadŧ je kromě správného nakládání s odpady dle poţadavkŧ zákona o odpadech 

a jeho prováděcích předpisŧ především jejich minimalizace. V následující tabulce jsou 

uvedeny druhy odpadŧ s očíslováním dle Katalogu odpadŧ (vyhláška MŢP ČR 

č. 381/2001 Sb.): 
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Katalog odpadŧ: 

Tabulka 2- Katalog odpadů 

KÓD NÁZEV KATEGORIE 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod 

číslem 08 04 09 

O 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal   O 

13 08 02 Jiné emulze N 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 06  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobkŧ  obsahující nebezpečné látky 

O 

17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 03 02   Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01   O 

17 04 11   Kabely neuvedené pod 17 04 10   O 

17 05 06   Vytěţená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05   O 

17 08 02   Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 

08 01 

O 
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17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   

O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky   O 

 

 

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č. 383/2008 Sb, kterým se mění 

zákon 

č.185/2001  Sb., o odpadech a dle jeho prováděcích předpisŧ, především dle Katalogu  

odpadŧ vydaného vyhláškou č.381/2001  Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, zajištěno odstranění všech odpadŧ 

a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 383/2008 Sb., 

o odpadech. Zhotovitelská firma bude dle povinností uvedených v zák.č. 383/2008 Sb.:  

− odpady třídit podle jejich druhŧ a kategorií stanovených v Katalogu odpadŧ,  

− vzniklé odpady, které nemŧţe sám vyuţít (např. vytěţenou zeminu apod.), trvale 

nabízet k vyuţití jiné právnické nebo fyzické osobě k moţnému vyuţití,  

− nelze-li odpady vyuţít, zajistit jejich zneškodnění,  

− kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadŧ a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností,  

− shromaţďovat utříděné podle druhŧ a kategorií,  

− zabezpečit je před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

ohroţujícím ţivotní prostředí. 

 

Pŧda: 

Stavbou nebude dotčen zemědělský pŧdní fond ani pŧda určená k plnění funkce 

lesa. 
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu /ochrana dřevin, ochrana památných stromŧ, 

ochrana rostlin a ţivočichŧ ap. / zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině: 

 

Územní systémy ekologické stability  

Stavba je situována mimo prvky územních systémŧ ekologické stability, 

v dostatečné odstupové vzdálenosti. 

  

Chráněná území  

Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zákona České 

národní rady o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992. 

 

Významné krajinné prvky  

Zájmové území nezahrnuje registrovaný významný krajinný prvek ani prvek 

vymezený dle zák. č.114/1992 Sb. v platném znění.  

 

Ochranná pásma zdrojŧ vody  

V lokalitě stavby a v jejím okolí není takovýto zdroj. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Předmětné území není situováno ani neleţí v blízkosti lokality, která by byla 

zařazena do programu Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

Nebylo provedeno ţádné zjišťovací řízení ani stanovisko EIA, nebyly tedy vydány 

ţádné podmínky. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisŧ: 

Ochranná pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou stanovena 

zákonem č. 274/2001 a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na kaţdou stranu:  

a) u vodovodních řadŧ a kanalizačních stok do prŧměru 500mm včetně:1,5 m;  

b) u vodovodních řadŧ a kanalizačních stok na prŧměr 500mm: 2,5 m;  
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c) u vodovodních řadŧ nebo kanalizačních stok o prŧměru nad 200 mm, jejichţ dno je 

uloţeno v hloubce  větší neţ  2,5  m  pod  upraveným  povrchem,  se  vzdálenosti 

podle písmene a nebo b od vnějšího líce zvyšují o 1 m.  

Ochranné pásmo nadzemního vedení – v okolí objektu se nenachází nadzemní 

vedení. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV 

včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního 

kabelu;  u podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního 

kabelu. Ochranné pásmo NTL plynovodu a přípojky plynu – 1 m od líce potrubí na 

kaţdou stranu. 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vlastní navrhovaná novostavba bytového domu ve Stráţnici svou polohou 

a umístěním a charakterem provozu (prodejny, byty) neohroţuje okolní obyvatelstvo. 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Potřeby jsou zaznamenány v technické zprávě zařízení staveniště v bodě 3.5. 

Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury. Vodovodní přípojka je jiţ na 

pozemek investora dovedena, avšak v předstihu bude její část zrekonstruována. 

V rámci stavby bude zrekonstruována ve stávající trase v celé délce a pouţívána jako 

zdroj vody pro výstavbu. Přípojka elektrické energie bude provedena v předstihu 

a zakončena provizorním staveništním rozvaděčem u plotu zábory pozemku, dle 

výkresu č. C2 Zařízení staveniště. Odtud bude brána elektrická energie pro potřeby 

stavby. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Během výstavby neuvaţujeme s výkopovými pracemi s přítomností vody. 

V případě vydatných dešťŧ a potřeby zbavit se vody, vodu odčerpáme čerpadlem 

a odvedeme do vsakovací studny popř. do uliční vpusti na ulici Veselská. Z betonových 

panelŧ, které budou poloţeny na stávajících chodnících, bude voda samovolně odtékat 

ve spádu stávajícího chodníku do uličních vpustí na ulicích Veselská a Újezd. 

Neuvaţuje se výskyt ropných látek v místě silničních panelŧ, po domluvě lze však 

osadit do uliční vpusti lapač ropných látek. 

 

  



44 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Přístup ke stavbě: 

Příjezd na staveniště je z ulice Újezd. Jako vjezd slouţí rozebíratelné mobilní 

oplocení, které je na koncích opatřeno kolečky pro plynulé otevírání. Vchod pro 

pracovníky je z ulice Veselská, taktéţ brankou z rozebíratelného mobilního oplocení. 

 

Zařízení staveniště: 

Vzhledem k povaze pozemku investora, tj. 100% zastavěnost pozemku, budou 

provedeny částečné zábory chodníkŧ na ulici Újezd a Veselská, na základě dohody 

s městem Stráţnice a dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 města Stráţnice, 

o místních poplatcích, bude tento zábor zpoplatněn. Zařízení staveniště bude 

obsahovat jen základní vybavení jako je šatna, kancelář stavbyvedoucího, sklad, 

mobilní wc a umývárnu. Budou zde ještě menší plochy pro skladování materiálu. Proto 

bude potřeba všechny práce řádně naplánovat, převáţně tak, aby se zpracoval 

materiál, který je dovezen na stavbu. V místě záboru chodníku budou, pro jeho 

ochranu, poloţeny betonové silniční panely. Po dokončení stavby budou chodníky 

uvedeny do pŧvodního stavu.  

 

Voda: 

Voda pro stavbu bude odebírána ze stávající přípojky. 

 

Kanalizace: 

Po dobu provádění spodní stavby bude na stavbě mobilní wc a mobilní 

umývarna, tudíţ nebude potřeba odvod splaškových vod. Dešťové vody budou 

odváděny do vsakovací studny.  

 

Elektřina 

Napojení staveniště na elektrickou síť bude z provizorního staveništního 

rozvaděče umístěného u plotu záboru staveniště. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Viz. bod B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY e)Vliv stavby na okolní stavby 

a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území. 
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e) Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Viz. bod B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY e)Vliv stavby na okolní stavby 

a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území. Demolice projekt 

neobsahuje. Kácení dřevin neproběhne, jelikoţ se na staveništi nenachází ţádné 

dřeviny. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/ trvalé) 

Během výstavby dojde k záboru komunikace v ulici Újezd, po dohodě s městem 

Stráţnice, na jejichţ pozemku se nachází přípojná místa vodovodu, kanalizace a plynu. 

Zábor bude v době od 2.3.2015- 5.3.2015. A také k záboru přilehlých chodníkŧ po 

dobu výstavby. To je od 2.3.2015- 5.5.2016. 

 

g) maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadŧ a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Viz. B.6 POPIS VLIVŦ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA- a)Vliv stavby na ţivotní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a pŧda: 

odpady. Mnoţství odpadŧ je v odhadované v bodě A.4 i) prŧvodní zprávy. 

 

h) Bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Výkop jámy, základových pasŧ a patek a zemina z pilot:   666,2m3 

Deponie zemin na staveništi nebude z dŧvodu 100% zastavěnosti pozemku. 

 

i) Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě: 

Viz. B.6  POPIS VLIVŦ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisŧ: 

Dle zákona č. 309/2006 Sb. § 15 se posoudí potřeba koordinátora bezpečnosti 

na stavbě. 

Pokud bude více jak 30 pracovních dní pracovat současně více jak 20 

pracovníkŧ po dobu delší neţ 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací 

a činností bude během realizace díla větší jak 500 pracovních dnŧ v přepočtu na 1 
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pracovníka. Bytový dŧm Škodák splňuje druhou podmínku, z čehoţ vyplývá potřeba 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterého určí zadavatel stavby. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb: 

 

Viz. B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby. 

 

l) Zásady pro dopravní inţenýrské opatření 

Umístění dopravních značek je řešeno v příloze č. C3 a C4. Informační cedule 

je umístěna při vstupu a vjezdu na staveniště. Viz. technická zpráva zařízení 

staveniště. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkŧm vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nebude realizována za speciálních podmínek.  Stavba nevyţaduje 

ţádné zvláštní opatření proti účinkŧm vnějšího prostředí při výstavbě. Stavba se 

nenachází v ţádném areálu s provozem. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Podrobný postup prací je zpracován v harmonogramu stavby v příloze C13- ČASOVÝ 

PLÁN OBJEKTU SO- 01 BYTOVÝ DŦM.  

Plán kontrolních prohlídek: 

Kontrolní prohlídka zaloţení stavby a prostorového osazení do terénu  

Kontrolní prohlídka po provedení hrubé stavby  

Kontrolní prohlídka – dokončení stavby – kolaudace 

 

Rozhodující termíny:  

Zahájení výstavby      02.03.2015 

Ukončení výstavby     05.05.2016 
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ZEMNÍ PRÁCE 

Výkopy 

Výkopy na staveništi budou hloubeny převáţně ve staré naváţce (aţ na úroveň 

cca -1,200m), zbytek bude v zeminách zařazených do 3. třídy těţitelnosti. Při 

výkopových pracích nebude dosaţena hladina podzemní vody. Sondy byly provedeny 

do hloubky 4,0 m a hladina podzemní vody nebyla zastiţena, v archivních sondách 

zasaţena v hloubce 5,4 m. 

Nejprve se vykope rypadlo- nakladačem stavební jáma o velikosti pŧdorysu 

budoucího objektu aţ na úroveň staré naváţky v cca -1,200 m a udělá se sjezd do 

jámy, který se zhutní vibračním pěchem. V místech přilehlých ke stávajícím objektŧm 

se prohloubí rýha 1m široká na pilotovací úroveň -1,300m. Rypadlo- nakladačem 

se bude zemina ihned nakládat na nákladní automobil Tatra T158 a bude odváţena na 

místní skládku. Zde budou zemní práce přerušeny z dŧvodu dopravy vrtné soupravy po 

staveništi, na provádění pilot. 

Po provedení pilot CFA budou pokračovat výkopy stavebních rýh a patek.  

Rypadlo- nakladač vykope pomocí drapáku šachtu pro vsakovací studnu a dále 

pak lopatou vykope stavební rýhy pro uloţení a zhutnění štěrkového podsypu. 

Poslední úsek u sjezdu do stavební jámy z ulice Újezd vykope rýhy pásové rypadlo 

Caterpillar 301.4C a pomocní pracovníci dokopou a dočistí základovou spáru. 

V prŧběhu zakládání stavby je nutné, aby základová spára před zhutněním i po 

něm byla suchá, nepromrzlá a řádně očištěná. Je vhodné, aby její stav před zhutněním 

i po něm byl odsouhlasen geologem zápisem do stavebního deníku. 

Výměra: 

Výkop stavební jámy:        574,6 m3 

Výkop stavebních rýh:       66,1 m3 

Zásypy 

 Po vybetonování základových pasŧ, jejich odbednění a poloţení leţaté 

kanalizace, se na stavbu doveze nákladním automobilem zemina na zasypání stavení 

jámy. Pomocí rypadlo- nakladače bude zemina po celém staveništi dopravena 

a pomocí vibračního válce zhutněna. 
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Výměra: 

Zásyp stavební jámy:        187,5 m3 

    

Stroje  

- Rypadlo- nakladač  

- Pásové „mini“ rypadlo 

- nákladní automobily 

Pracovní skupina  

Tabulka 3- Studie- četa zemní práce 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

1 
vedoucí pracovní 

čety 

oprávnění, poučení 

a proškolení 

kontrola polohy a 

hloubky výkopu, 

navigace obsluhy 

rypadla 

1 

řidič nákladního 

automobilu Tatra 

T158 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 
odvoz zeminy 

1 
řidič rypadlo- 

nakladače 

řidičský prŧkaz C 

nebo T, strojnický 

prŧkaz 

hloubení rýh, 

naloţení zeminy na 

nákladní automobil 

2 pomocný dělník poučení 
ruční dokopávky, 

čištění strojŧ 

 

BOZP 

 

Rizika: 

- poškození a narušení podzemních  vedení  (zasaţení  el. proudem při 

poškození  el.  kabelŧ,  výbuch  při narušení  a  poškození  plynových potrubí  

s následným únikem zemního  plynu  do  uzavřených prostor přilehlých objektŧ, 

kdy mŧţe dojít k iniciaci vytvořené výbušné směsi; 

ohroţení aţ ztrát stability objektŧ, základŧ apod. v blízkosti výkopŧ; 
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- pád zaměstnancŧ, pracovníkŧ stavby, osob do hloubky na staveništi, kde je 

zamezen vstup nepovolaným osobám 

- pád a převrácení stroje do výkopu po utrţení hrany výkopu při provozu stroje 

a zatíţení volného okraje výkopu; 

- pád osoby (občana) pohybující se po staveništi; 

- přiraţeni nebo přitlačení osoby vozidlem či pojízdným stavebním strojem na 

stavbě; 

- přejetí vozidlem 

ZÁKLADY 

Objekt bude zaloţen na plošných základech – základových pasech a patkách. 

Pod obvodovými a středními nosnými stěnami budou provedeny základové pásy 

z monolitického ţelezobetonu C 20/25. Základové pasy budou provedeny jako 

dvoustupňové, oba stupně budou vybedněné. Dolní stupeň bude mít šířku 800 - 900 

mm a tento stupeň výšky 400 mm bude proveden z prostého betonu. Horní stupeň 

bude mít šířku 500 mm a výšku 650 mm a tento bude vyztuţen ocelovou výztuţí. Horní 

armovaný základový stupeň bude proveden ve dvou konstrukčních variantách: 

 a) Části základŧ, které bezprostředně nesousedí se stávajícími sousedními 

objekty, budou provedeny z betonových bednících dílcŧ ztraceného bednění 

500/400/250 mm. Po zatvrdnutí betonu 1. stupně pasŧ se osadí na základ 1. řada 

betonových dílcŧ výšky 250 mm a navrtají se díry do stávajícího základu a vloţí se 

svislá výztuţ, podle poţadavkŧ statika (moţnost i na chemickou kotvu, dle domluvy). 

Dále se poloţí vodorovná výztuţ a postaví se 2. řada ze ztraceného bednění. Kari sítě 

podkladního betonu se přetáhnou nad základy z bednících dílcŧ a provede se 

zmonolitnění celé konstrukce včetně děr ve ztraceném bednění. 

 b) Části základŧ, které bezprostředně sousedící se stávajícími sousedními 

objekty, budou provedeny kompletně z monolitického betonu s armovací výztuţí, 

betonované do klasického bednění. Bednění bude provedeno na spodní stupeň 

základu výšky 400 mm z prostého betonu.  

Zálivka nosníku bude provedena ve dvou etapách. Nejdříve se zalije dolní část nosníku 

na výšku 500 mm, následně se kari sítě podkladního betonu se přetáhnou nad základy 

a provede se dobetonování vrchní části nosníku současně se zálivkou podkladního 

betonu. 
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Základová spára je navrţena na kótě –1,300 (-1,500) m. Pod základy 

v základové spáře bude proveden hutněný podsyp z drceného kameniva tl. 200 mm 

(bude –li nutno, dle výsledkŧ prŧzkumu i více) 

Jsou také navrţeny piloty prŧměru 900 mm. Je navrţena technologie vrtaných 

pilot, betonáţ pilot bude prováděna bezprostředně po vyvrtání a vytahování vrtáku, aby 

nedošlo k sesunutí nesoudrţných písčitých zemních vrstev. 

Před betonáţí základŧ nutno uloţit do vykopaných rýh po obvodě stavby 

zemnící pásek FeZn 30/4 mm vč. vývodŧ nad upravený terén. Uzemňovací soustavu 

provést dle ČSN 33 2050. 

 

Výměra: 

Piloty DN 900mm:        32,8 m  

Beton do pilot tř. C 20/25:       20,86 m3 

Výztuţ do pilot:        0,87 t 

Základové pásy z betonu tř. C 20/25:     63,31 m3 

Základové patky z betonu tř. C 20/25:     7,84 m3 

Výztuţ základových pásŧ betonářskou ocelí    2,42 t  

Tvárnice ztraceného bednění 500/400/250 mm    57 m2 

Beton C 20/25 do tvárnic (57*8*0,0347)     16 m3 

Pěnový polystyren tl. 20mm       38 m2 

Pěnový polystyren tl. 50mm       19 m2 

Zemnící pásek FeZn 30x4+ svorky      125 m 

Ţelezobeton podkl. beton. desky C 16/20     68,02 m3 

 

Stroje  

 autodomíchávač betonu 

 autočerpadlo betonu 

 vrtná souprava pro provedení pilot CFA 

 čerpadlo betonu k vrtné soupravě 
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Pracovní skupina  

 

Tabulka 4- Studie – četa základy 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

4 tesař 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

příprava bednění 

pro betonáţ 

základŧ 

4 ţelezář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 
vázání výztuţe 

4 betonář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 
betonování základŧ 

4 zedník 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

zdění tvárnic 

ztraceného bednění 

3 pomocný dělník poučení pomocné práce 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Obvodový plášť bytového domu Škodák tvoří keramické tvárnice Porotherm 

P+D tl. 375 mm P10 vyzdívané na vápennocementovou maltu MVC 2,5 s kontaktním 

zateplovacím systémem s polystyrénem tl. 70 mm ( u min. = 0,25 W/m2K). Ostění 

a nadpraţí oken bude opatřeno polystyrénem tl. min. 30 mm. V místě poţárních pásŧ 

(dle PBŘ) bude tepelná izolace provedena z minerální vlny. Nové střední nosné zdivo 

objektu bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm P+D tl. 300 mm a 250 mm 

P15 vyzdívané na vápennocementovou maltu MVC 2,5. Střední nosné zdivo, 

mezibytové stěny a chodbové stěny 2. NP a 3. NP budou provedeny z dŧvodu zvukové 

neprŧzvučnosti jako protihlukové tl. 250 mm a 300 mm z blokŧ Porotherm Aku MK P15 

na vápennocementovou maltu MVC 2,5, s hlukovým útlumem Rw = 56 dB. 

V prodejnách m.č. 107 a m.č. 116 budou ţb prŧvlaky stropu podporovány 2 

ţelezobetonovými monolitickými sloupy 300/750 a 300/600 mm, krytí hlavní výztuţe 

sloupŧ 38 mm. Ţb sloupy budou provedeny i v obvodových stěnách 1. NP. Obvodové 

a střední nosné zdivo 1. NP bude zaizolováno izolací 2x Foalbit.  Hydroizolace bude na 

zdivo 1. NP vytaţena 150 mm nad úroveň terénu. Prostupy hydroizolací budou zality 

asfaltovou zálivkou. Příčky 1. NP, 2. NP a 3. NP bytového domu budou vyzděny 

z příčkovek Porfix tl. 150 mm a 100 mm vyzdívané na tmel Porfix.   
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Výkaz výměr  

SO01- Bytový dům Škodák 

Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl. 300 mm pevnosti P 10 na MVC 43,79 m2 

Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl. 300 mm pevnosti P 15 na MVC 171,31 m2 

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl. 250 mm  

pevnosti P 15 na MVC      166,42 m2 

Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl. 300 mm  

pevnosti P 15 na MVC      129,11 m2 

Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 365 mm pevnosti P 10 na MC 351,11 m2 

Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 365 mm pevnosti P 15 na MC 184,40 m2 

Příčky tl. 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC m2 14,10 m2 

Příčky tl. 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek m2  14,92 m2 

Příčky tl. 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek m2  110,42 m2 

Příčky tl. 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek m2  258,66 m2 

Přizdívky izolační tl. 140 mm z cihel dl. 290 mm pev. P 20 na MC 10 17,73 m2 

Sloupy z ŢB tř. C20/25       5,69 m3 

Pracovní skupina 

Tabulka 5- Studie- četa svislé nosné konstrukce 

Počet pracovníků Název Kvalifikace Úkol 

1 vedoucí čety  
řídí a rozděluje 

práce 

6 zedník 
oprávnění, poučení 

a proškolení 
zdění 

4 ţelezář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

montáţ výztuţe 

sloupŧ 

2 betonář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

bednění a betonáţ 

sloupŧ 

2 pomocný dělník poučení pomocné práce 
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Nové stropní konstrukce bytového domu nad 1. NP i 2. NP jsou navrţeny jako 

ţelezobetonové monolitické deskové. Desky jsou navrţeny v tl. 200 mm. Součástí ţb 

desek budou i ţelezobetonové prŧvlaky a ztuţující věnce. Věnce a prŧvlaky budou 

tvořit místy i překlady nad dveřními a okenními otvory. Vnější líc věncŧ bude opatřeno 

polystyrénem  tl. 50 mm (+ zateplovací systém z polystyrénu tl. 70 mm, celková tl. 

izolantu bude tedy 120 mm). Tepelně izolační desky budou kotveny do betonových 

konstrukcí pomocí plastových talířových hmoţdinek po max. vzdálenosti 500 mm. 

Ve stropních deskách je nutno vynechat otvory pro prostupy instalačního vedení. 

Prostupy menší neţ 150/150 mm pro kabely elektro silnoproudu i slaboproudu 

a rozvody ZT a ÚT budou v deskách dodatečně vyvrtány dle skutečné potřeby vrtacím 

kladivem. Výkresy tvarŧ a výztuţe ţb stropních desek viz statická část dokumentace. 

Stropní konstrukce jsou nadimenzovány na uţitné zatíţení 150 kg/m2. Překlady budou 

v obvodových stěnách prefabrikované Porotherm a v příčkách RZP. 

Výkaz výměr  

Stropy: 

Stropy deskové ze ŢB tř. C 20/25      149,87 m3 

Překlady: 

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm    30 ks 

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm    58 ks 

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm    12 ks 

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm    8 ks 

Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm    4 ks 

Překlad ţelezobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm    13 ks 

  



56 
 

Pracovní skupina  

Tabulka 6- Studie- četa vodorovné konstrukce 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

1 vedoucí čety  
řídí a rozděluje 

práce 

10 betonář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 
betonování stropŧ 

2 zedník 
oprávnění, poučení 

a proškolení 
osazení překladŧ 

4 ţelezář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 
výztuţ stropnu 

1 pomocný dělník poučení pomocné práce 

 

STŘECHA 

Zastřešení bytového domu Škodák bude provedeno nad třípodlaţní částí 

šikmou střechou sedlového tvaru, nad jednopodlaţní částí pak plochou jednoplášťovou 

nevětranou střechou. Třípodlaţní část bytového domu bude zastřešena šikmou 

střechou sedlového tvaru o sklonu střešních rovin 30° a 40°. Výška hřebene střechy 

bude +12,700 m. Okapy střech budou v rŧzných výškových úrovních (+7,300 

a +11,500). Zastřešení je tvořeno dřevěným krovem vaznicové soustavy. Střecha bude 

pokryta skládanou keramickou taškovou krytinou Tondach, barvy cihlově červené. 

Jedná se o jednoduchou konstrukci, kdy krokve spočívají na pozednicích ukotvených 

po 1000 mm pomocí pásové oceli do ţelezobetonového věnce pod pozednicemi 

a středních vaznicích, které budou podporovány ocelovými vaznicemi svařenými ze 

dvou ocelových U-profilŧ do krabice 2x U č. 240 mm uloţených na štítových a středně 

nosných zdech. Dřevěné vaznice budou k ocelovým vaznicím kotveny pomocí 

navařené pásové oceli po 500 mm s prošroubováním svorníky. Krokve jsou ztuţeny 

oboustrannými kleštinami, které zachytávají vodorovné síly konstrukce krovu. Veškeré 

dřevěné prvky krovu budou naimpregnovány nátěrem proti plísním a dřevokazným 

houbám, nátěrem budou opatřeny i řezné plochy po montáţi konstrukce krovu. Přesah 

střechy je 400 - 1800 mm přes líc zdiva. Venkovní podbití střechy bude provedeno 
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dřevěnými palubkami, popř. bude přesah střechy proveden deskami Cetris tl. 12 mm 

s nalepeným polystyrénem tl. 30 mm s povrchovou úpravou omítkovina na perlince. 

Veškeré viditelné dřevěné prvky zastřešení budou opatřeny z venkovní strany 

lazurovacím nátěrem. 

Jako střešní krytina bude pouţito kompletní systémové řešení keramické krytiny 

Tondach, budou pouţity veškeré originální střešní doplňky Tondach (větrací tašky, 

sněhové zachytávače, prostupovací tvarovky, hřebenáče atd.) Střecha bude 

provedena dle technologických předpisŧ pro pokládku střech střešního systému 

Tondach. 

Klempířské konstrukce střechy budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6 

mm. 

 V části vytápěných bytŧ 3. NP bude konstrukce krovu zaizolována tepelnou 

izolací z minerální vlny celkové tl. 280 mm. Minerální vlna v tl. 160 mm bude vkládána 

mezi krokve krovu a minerální vlna tl. 2x 60 mm bude umístěna pod krokve krovu mezi 

kříţový dřevěný rošt z hranolkŧ 50/60 mm. SDK strop nad byty 3. NP, který bude 

vynášen kleštinami 80/180 mm, bude zaizolován izolací z minerální vlny tl. 300 mm.  

Minerální vlna tl. 180 mm bude vkládána mezi kleštiny krovu, na ni pak bude poloţena 

přídavná izolace z minerální vlny tl. 120 mm. 

Výkaz výměr  

Řezivo potřebné ke konstrukci krovu     37,80 m3 

Pracovní skupina  

Tabulka 7- Studie- četa střecha 

Počet pracovníků Název Kvalifikace Úkol 

1 vedoucí čety- tesař oprávnění 
řídí a rozděluje 

práce 

8 tesař 
oprávnění, poučení 

a proškolení 
výstavba krovu 

4 zedník 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

montáţ tepelné 

izolace 

2 pomocný dělník poučení pomocné práce 
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SCHODIŠTĚ 

Hlavní domovní schodiště v objektu, které komunikačně spojuje prostory 1. NP 

aţ 3.NP, bude provedeno jako ţelezobetonové monolitické deskové s obkladem 

stupňŧ keramickými dlaţdicemi. Schodiště bude přímé, dvouramenné, pravotočivé. 

Schodiště je vykresleno ve statické části dokumentace. Konstrukce zábradlí na 

hlavním domovním schodišti bude provedeno z nerezových trubek DN 32 mm a 25 

mm, výška zábradlí 1000 mm. Zábradlí na hlavním domovním schodišti bude mít svislé 

členění s mezerami zábradelní výplně max. 120 mm. Zábradlí bude kotveno shora 

schodnic. 

Výkaz výměr  

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŢB tř. C 20/25    5,470 m3  

Pracovní skupina  

Tabulka 8- Studie- četa schodiště 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

1 vedoucí čety  
řídí a rozděluje 

práce 

2 betonář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

betonování 

schodiště 

2 ţelezář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 
vázání výztuţe 

2 pomocný dělník poučení pomocné práce 

 

DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Výplně otvorů 

Výplně okenních otvorŧ a vstupních dveřních otvorŧ a výkladce bytového domu 

budou provedeny jako plastové bílé se zasklením sklem Ditherm (hodnota u = 1,10). 

Plastové výplně otvorŧ budou z venkovní strany opatřeny fólií imitující přírodní dřevo. 

Dle výsledkŧ hlukové studie, zpracované CSI Zlín, budou okna do bytŧ 2. NP a 3. NP 

osazena se zvýšenou neprŧzvučností Rw min. 35 dB, zasklení min. 8-16-4 mm. 
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Dveře a výkladce budou opatřeny sklopnými nadsvětlíky umoţňujícími 

provětrávání vnitřních prostor prodejen a schodiště. Vchodové dveře budou opatřeny 

bezpečnostními zámky. Hlavní vstupní dveře do objektu i druhé vnitřní plastové dveře 

na únikové cestě budou opatřeny kováním zabezpečujícím trvalé otevření dveří při 

úniku při poţáru. Vstupní dveře budou dále opatřeny elektrickým vrátným.  

Vnitřní dveře 1. NP, 2. NP a 3. NP jsou plné typizované dřevěné fóliové 

osazované do ocelových lisovaných zárubní. Dveře do odvětrávaných sociálních 

zařízeních bez oken budou při své dolní a horní hraně opatřeny větracími mříţkami 

o rozměrech 400/80 mm. Další dveřní mříţky budou do dveřních otvorŧ osazovány dle 

poţadavku profese VZT. 

Dle poţadavkŧ poţárně bezpečnostního řešení stavby budou dveře na 

nechráněné únikové cestě (tvořící schodištěm a komunikačními chodbami) osazeny 

s poţární odolností EW 30 DP3 – C (samozavírač). Vstupní dveře do bytŧ osazeny 

s poţární odolností EW 30 DP3 (bez samozavírače). 

Ve střeše v mezonetových bytech bude osazeno 8 ks kyvných střešních oken 

Velux GGU 0060 GR (bílé bezúdrţbové okno s dřevěným jádrem) o rozměru 780/1180 

mm s ventilační klapkou a roletkou. 

Výkaz výměr  

Plastové výkladce         8 ks 

Plastové okna          31 ks 

Plastové dveře         9 ks 

Střešní okna          8 ks 

Vnitřní dveře          40 ks 
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Pracovní skupina  

Tabulka 9- Studie- četa výplně otvorů 

Počet pracovníků Název Kvalifikace Úkol 

1 vedoucí čety montáţník 
řídí a rozděluje 

práce, montuje 

3 montáţník 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

montáţ výplní 

otvorŧ 

1 pomocný dělník poučení pomocné práce 

Podlahy 

Podlahy 1. NP na terénu v prodejnách a schodišti v bytovém domě ve Stráţnici 

jsou uvaţovány v minimální tl. 250 mm. V místech u vstupu do prodejen budou na 

částech pŧdorysu prodejen tl. podlah zvýšeny na 350-630 mm. V těchto částech pak 

bude konstrukce podlahy podbetonována lehčeným betonem na skladebnou tl. 250 

mm. Tyto úpravy jsou navrţeny z toho dŧvodu, aby se výškově podlahy navázaly na 

venkovní zpevněné dláţděné plochy (vstupy do objektu a prodejen musí být 

bezbariérové s výškovým rozdílem max. 20 mm). V podlahách nebude podlahové 

vytápění. Nášlapnou vrstvu podlah 1. NP tvoří keramická dlaţba. Do podlah na terénu 

bude vloţena tepelná izolace Styrodur tl. 120 mm. Od svislých konstrukcí budou 

všechny podlahy oddilatovány páskem polystyrénu tl. 10 mm. Podlaha v kolárně 1. NP 

bude provedena pouze v tl. 50 mm (pouze nášlapná vrstva s vyrovnávacím potěrem 

bez tepelné izolace. Nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v legendě místností 

v pŧdorysu 1. NP.  

 Podlahy 2. NP a 3. NP budou provedeny v tl. 150 mm a nášlapné vrstvy budou 

provedeny z podlahového PVC, popř. plovoucího lamina a z keramických dlaţeb. 

V podlahách nebude podlahové vytápění. Do podlah 2. NP a 3. NP  bude do 

konstrukce vloţena tepelná izolace styrodur tl. 80 mm. Od svislých konstrukcí budou 

všechny podlahy oddilatovány páskem polystyrénu tl. 10 mm. Nášlapné vrstvy podlah 

jsou uvedeny v legendě místností pŧdorysŧ 2. NP a 3. NP. 

 Balkony 3. NP budou mít povrchovou úpravu z keramických mrazuvzdorných 

dlaţeb. Balkonová konzolová deska bude „obalena“ po celém svém obvodě 
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polystyrénem tl. min. 50 mm. Pod mrazuvzdornými keramickými dlaţbami budou 

provedeny hydroizolační stěrky.  

 

Výkaz výměr  

Keramická dlaţba        525,65 m2  

Podlaha vlysová        301,00 m2  

Podlaha PVC         78,60 m2  

Pracovní skupina  

Tabulka 10- Studie- četa podlahy 

Počet pracovníků Název Kvalifikace Úkol 

1 vedoucí čety 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

řídí a rozděluje 

práce, montuje 

6 podlahář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 
montáţ podlah 

2 pomocný dělník poučení pomocné práce 
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Vnitřní a venkovní a omítky 

Vnitřní omítky budou vápenné štukové dvouvrstvé, plstí hlazené, na něţ se 

provede interiérová malba. V sociálních zařízeních objektu se provedou bělninové 

obklady, výška obkladŧ dle projektové dokumentace. Stěny a podlahy sprchových 

koutŧ budou opatřeny hydroizolačními stěrkami (tekutou hydroizolací).  

 Venkovní omítky budou fasádní strukturální na zateplovacím systému 

s polystyrénem tl. 70 mm (120 mm např. v místě věncŧ) ukotveným do zdiva 

Porotherm vyztuţené perlinkou zamezující praskání omítky a opatřené fasádní 

omyvatelnou světlou pastelovou barvou. 

 

Pracovní skupina  

Tabulka 11- Studie- četa vnitřní a venkovní a omítky 

Počet pracovníků Název Kvalifikace Úkol 

1 vedoucí čety 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

řídí a rozděluje 

práce 

8 omítkář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 
montáţ omítek 

2 pomocný dělník poučení pomocné práce 

 

Výkaz výměr  

Vnitřní omítka stropŧ         607,99 m2 

Vnitřní omítka zdiva         2409,40 m2 

Vnitřní omítka pilířŧ a sloupŧ       22,50 m2 

Fasáda         cca 800 m2 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1. Identifikace stavby  

 

Název stavby:   Bytový dŧm Škodák 

Místo stavby: Stráţnice, křiţovatka ulice Veselská a ulice Újezd, parc. 

č. 665, 666/1,  k.ú. Stráţnice na Moravě 

Investor:   Helena Škodáková 

Tasov č.p. 86 

696 63 Hroznová Lhota 

Projektant:   Ing. arch. Radko Pavlacký 

Projektová kancelář 

Nám. 3. května 1605 

765 02 Otrokovice 

Zodpovědný projektant:  Ing. arch. Radko Pavlacký, autorizovaný architekt  

tel: 577 938 192 

ČKA 00375 

Termín výstavby:  02.03.2015- 05.05.2016 

Předpokládaná cena:  22,6 mil. kč 

1.2. Základní parametry stavby 

Zastavěná plocha bytového domu:     454 m2 

Obestavěný prostor bytového domu:    4120 m3 

4 nebytové jednotky – uţitná plocha :    356 m2 

(2 prodejny do 100 m2 , dvě prodejny nad 100 m2 ) 

 

Počet bytových jednotek:      11 

Celková uţitná plocha BJ:      417 m2 

Byty 1+KK :        8    

Byty 2 + KK :        3 

Orientační náklady bez DPH cca :     22,6 mil. Kč 
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1.3. Popis realizovaného objektu 

Viz. B Souhrnná technická zpráva, B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity 

funkčních jednotek. 

1.4. Řešení objektu 

Obecné řešení celého objektu: 

Viz. B Souhrnná technická zpráva, bod B.2.6 Základní charakteristika objektŧ. 

1.5. Obecná charakteristika procesu 

Budou prováděny jednotlivé stavební činnosti za účelem vybudování 

novostavby bytového domu. Povrch prostoru staveniště pod budoucím objektem je 

stávající zemina o únosnosti > 45MPa a pod buňkami, na stávajícím chodníku, budou 

poloţeny betonové panely viz. výkres  č. C2 Zařízení staveniště. Vzhledem k tomu ţe 

je objekt nepodsklepený, zakládání je nad hladinou podzemní vody, která zde nebyla 

objevena. Staveniště bude vybudováno před zahájením stavby a bude zkontrolováno 

dle PD a KZP. Po dohodě s městem Stráţnice bude proveden zábor části pozemkŧ 

města Stráţnice dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2012 o místních poplatcích, kvŧli 

100% zastavěnosti pozemku. Vše bude prováděno dle příslušných platných norem, 

stavebního zákonu, vyhlášek, bezpečnostních předpisŧ, projektové dokumentace 

a technologického postupu. 

2. CHARAKTERISTIKA A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Návrh a koncepce celého staveniště a jeho zařízení vyplývá ze situačního 

umístění stavby v proluce, na rohu ulic Újezd a Veselská. V současné době se v místě 

staveniště nachází parkoviště na zhutněné zemině. 

2.1. Charakteristika staveniště 

 Staveniště je vymezeno pozemkem investora, na kterém se nachází. Oplocení 

je pouţito mobilní, vysoké 2m. Branka pro vstup pracovníkŧ je tvořena speciálním 

dílem mobilního oplocení o šířce 1,2 m. Brána pro vjezd mechanizace je tvořena 

z mobilního oplocení, opatřeného na koncích svislých sloupkŧ kolečky. Oplocení 

staveniště v celém jeho rozsahu bude pokryto neprŧhlednou tkaninou a bude opatřeno 

informační cedulí vstup na staveniště zakázán viz. níţe. Podrobně je vše ohledně 

staveniště zakresleno a popsáno v příloze, ve výkresu č. C2 Zařízení staveniště, které 

je specifické svým vnitřním buňkovým vybavením a uspořádáním dle jednotlivých 
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hlavních technologických etap a hlavně tím, ţe je v proluce a dochází k 100% 

zastavěnosti. Při vstupu a vjezdu na staveniště budou osoby informovány o zákazech 

a pravidlech staveništního provozu. 

2.2. Předání staveniště 

Stavebník je povinen min. 10 dní před předáním staveniště zhotoviteli tuto 

událost oznámit oblastnímu inspektorátu práce. Před zahájením prací bude určena 

osoba koordinace a bezpečnosti (viz. bod  B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, 

část j) a bude zhotoven plán BOZP a plán rizik.  

Předání staveniště proběhne v domluvený termín, který si obě strany (investor 

a dodavatel) schválí min. jeden pracovní týden dopředu. Předání staveniště proběhne 

mezi investorem a dodavatelem a toto bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu 

oběma stranami. Předávací protokol staveniště bude obsahovat: 

- Identifikační údaje smluvních stran 

- Předání stavebního povolení, projektové dokumentace, technické a prŧvodní 

zprávy 

- Dokumentaci přípojek inţenýrských sítí 

- Označení veřejných sítí 

- Určení min. 2 polohové body a 1 výškový bod 

- Dodání elektrické energie a vody 

- Geologický prŧzkum 

- Popis staveniště (stav a vybavení) 

3. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Koncepce pojednává o staveništi obecně, bez zaměření na jednotlivé stavební 

práce. Dané řešení jednotlivých změn staveniště od konceptu bude podrobně popsáno 

v kapitole 4. Řešení staveniště. Jelikoţ je staveniště podstatně malé, bude se jednat 

prakticky jen o změnu vyuţití skladovacích ploch. Vstup, vjezd a povrch staveniště 

bude shodný v kaţdé etapě výstavby. 

3.1. Vstup a vjezd na staveniště 

Bytový dŧm Škodák ve Stráţnici je dopravně napojen na místní silniční 

asfaltové komunikace ve Stráţnici. Dŧm bude postaven v rohové proluce nacházející 

se na křiţovatce ulic Veselská a Újezd. Stavební pozemek v proluce bude 100% 

zastavěn. Investor stavby, paní Helena Škodáková, má s městem Stráţnice uzavřenou 
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dohodu o moţnosti vyuţívání parkovacích míst v okolí stavby pro účely bytového 

domu. Nejbliţší se nachází ve vzdálenosti od 35 metrŧ do 150 metrŧ. Více v příloze 

č. C7 Parkovací místa pro stavbu. V rámci výstavby bytového domu nebudou nová 

parkovací místa budována (pozemkové poměry v území stavby a nutnost 100% 

zastavět stavební proluku toto neumoţňují).  

Stávající silniční komunikace před objektem jsou šířky 6m (ul. Újezd) a 9 m 

(ul. Veselská) a umoţňuje příjezd poţární techniky k objektu. Z místní komunikace ul. 

Újezd je navrhováno zásobování prodejen a odvoz domovního odpadu pro budoucí 

stavbu.  

Branka pro vstup pracovníkŧ je tvořena speciálním dílem mobilního oplocení 

o šířce 1,2 m. Brána pro vjezd mechanizace je tvořena z mobilního oplocení (1 díl= 3,5 

m šířka), opatřeného na koncích svislých sloupkŧ kolečky. Oplocení je potaţeno v celé 

délce neprŧhlednou PVC tkaninou. Kaţdý návštěvník bude hned u brány informován 

o situaci a chování na staveništi informační cedulí a nesmí bez proškolení provozního 

řádu a BOZP vstoupit na staveniště.  Kaţdý návštěvník se musí nejprve ohlásit 

stavbyvedoucímu nebo vedoucímu pracovníkovi, který je zrovna přítomen na stavbě. 

Bez nahlášení nesmí vstoupit na staveniště, i kdyţ byl někdy proškolen. Vstupem na 

staveniště vstupující souhlasí s místním provozním řádem a dodrţování BOZP a řádu 

staveniště. 

3.2. Doprava na staveništi 

Horizontální doprava bude probíhat po stávající zemině s únosností >45 Mpa. 

Při jízdě po staveništi je nutné respektovat umístění inţenýrských staveništních sítí 

zejména tak elektrických kabelŧ a vody. Při přejezdu chráničky se sítí, musí řidič jízdu 

uzpŧsobit, tak aby vše proběhlo bez problému, při jakékoli pochybnosti nejprve před 

přejezdem upozorní vedení stavby. Při pohybu vozidel po staveništi jej musí 

doprovázet a navigovat alespoň jedna osoba seznámená s aktuálním provozem 

staveniště.  

Vertikální dopravu na staveništi bude zajišťovat autojeřáb Tatra AD 20. 

3.3. Povrch staveniště 

Místo stavby je rovinaté bez větších terénních nerovností. V místě uvaţované 

stavby bytového domu se nenachází ţádná vzrostlá zeleň, jedná se o zbořeniště. 

V současné době vyuţívané jako parkovací plocha. Dle výkresu č. C2 Zařízení 

staveniště budou na staveništi poloţeny betonové panely. Tyto budou prakticky po 
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celém staveništi, kromě místa budoucí stavby. Panely budou poloţeny na stávajícím 

chodníku, aby nedošlo k jeho poškození. Schéma rozmístění panelŧ viz. příloha č. C8. 

Chodník bude po dokončení stavby uveden do pŧvodního stavu. 

Silniční betonový panel 

silniční panel IZD 300/150/15 JP, OP 20 tun 

silniční panel IZD 300/200/15 OP 20 tun 

 

Obrázek 1– Silniční betonový panel 

Technické informace: 

 Rozměry panelŧ  3000x2000 mm- 11 ks (9x20t +2x40t) 

3000x1500 mm- 13 ks 

+ nepravidelné tvary dodělané z neúplných dílcŧ 

 Hmotnost   3000x2000 mm- 2250 kg 

3000x1500 mm- 1688 kg 

 Únosnost   3000x2000 mm- 20 t (2 ks- 40t) 

3000x1500 mm- 20 t 

 

Panely jsou majetkem zhotovitele stavby.  

3.4. Skladování materiálu 

Materiál bude skladován dle své povahy, pokynŧ výrobce a pokynŧ uvedených 

v technologických předpisech. Na staveništi jsou připraveny skladovací plochy a řádně 

označeny. Sypký materiál bude umístěn na určené plochy a ocelový materiál má také 

svou určenou plochu. Umístění, rozměr a informace o skladovacích plochách 

viz výkres č. C2 Zařízení staveniště. Na staveništi bude umístěn jeden uzamykatelný 

sklad pro drobný materiál a nářadí. Vzhledem k povaze staveniště, zejména jeho 
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velikosti, nebude k dispozici mnoho místa na skladování. V ideálním případě by měl být 

dovezený materiál ihned zabudován. 

3.5. Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury 

3.5.1 Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka je jiţ na pozemek investora v předstihu dovedena a je 

ukončena ve vodoměrné šachtě v úrovni stávajícího chodníku. Tato bude slouţit jako 

zdroj vody pro potřeby stavby. V rámci stavby bude stávající vodovodní přípojka 

prodlouţena dle projektové dokumentace. Na přípojku se nesmí pokládat ţádné těţké 

předměty a bez pevné chránící konstrukce př. dvě desky z kaţdé strany se nesmí 

přejíţdět.  

Dimenzování staveništní přípojky vody: 

Tabulka 12- Přípojka vody 

Voda na provozní účely: 

ÚČEL: m.j. 
Počet m.j. 

/den 

Střední 

hodnota (l) 
Celkem (l) 

a) Zdění 
m3 15 200 3000 

b) Malta 
m3 1 170 170 

b) Mytí nářadí 
ks 1 200 200 

Celkem pro provozní účely: 3370 l 

 Voda na sociální účely: 

c) Hygiena 
osoba 12 35 420 

Celkem pro sociální účely: 420 l 

Celková potřeba vody: 3790 l 

Qn spotřeba vody v l/s 

Pn  spotřeba vody v l/den 

Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu 

t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 

Výpočet spotřeby vody: 

Qn= (ΣPn x Kn) / (t x 3600) 

Qn= (a x 1,5 + b x 1,6 + c x 2,7) / (t x 3600)  

Qn= (3000 x 1,5 + 370 x 1,6 + 420 x 2,7) / (8 x 3600) 

Qn= 0,22 l/s 
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Návrh přípojky vody:  DN= 25mm 

Pro účely poţární vody se na ulici Újezd (cca 9m od rohu budoucího objektu) nachází 

hydrant. 

3.5.2 Kanalizační přípojka 

Pro potřeby stavby nebude zřízena kanalizační přípojka. WC bude chemické 

a umývárna mobilní, napojená pouze na zdroj vody. 

3.5.3 Přípojka elektrické energie 

V předstihu před zahájením stavby bude provedena i kabelová přípojka NN pro 

bytový dŧm, která bude ukončena v provizorním staveništním rozvaděči na hranici 

staveniště a bude slouţit jako zdroj NN pro potřeby stavby. Odtud pŧjde přípojka do 

skladu a dále pak do kanceláře stavbyvedoucího. Přípojka bude hned u rozvodné 

skříně opatřena elektroměrem a povede ve staveništní chráničce červené barvy řádně 

označené, ţe se jedná o elektřinu. Toto vedení bude po mobilním oplocení ve výšce 

cca 1 m připevněné vazačským drátem. Rozvaděč je umístěn na betonových panelech 

po pravé straně od vjezdu na staveniště. Přípojka bude dočasná. Po skončení 

výstavby bude přípojka odstraněna a prodlouţena do bytového rozvaděče v obvodové 

zdi nového objektu. Veškeré zařízení staveniště a stroje budou operativně napojovány 

na staveništní rozvaděč nebo při potřebě na zásuvku 220V ve skladu, kdy toto 

napojení musí být schváleno vedením stavby. Dimenze přípojky pro bytový dŧm 

Škodák viz níţe. 
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Dimenzování staveništní přípojky elektrické energie: 

Tabulka 13- Přípojka elektrické energie 

Druh stroje Typ stroje Příkon [kW] Počet 
Příkon celkem 

[kW] 

Stroje a zařízení 

Pila na tvárnice 
Norton Jumbo 

900 
7,5 1 7,5 

Svářečka Power plus 5 1 5 

Míchačka 
Atika Patriot 

250 
1,1 1 1,1 

Ponorný 

vibrátor 
Enar AVMU 2,3 1 2,3 

Úhlová bruska Makita 9566CR 1,4 2 2,8 

Míchadlo Makita UT1401 1,3 1 1,3 

Bourací kladivo 
Makita HM 

1307C 
1,51 2 3,02 

Celkem za stroje: 23,02 kW 

Osvětlení staveništních buněk 

Kancelář stavbyvedoucího 13 W/m2 13,42m2 0,175 kW 

Šatna 6 W/m2 13,42m2 0,081 kW 

Sklad 6 W/m2 13,42m2 0,081 kW 

Celkem za osvětlení buněk: 0,34 kW 

    

Přímotopy buněk 

Buňky 1,5 kW 2 3 kW 

Celkem za přímotopy buněk:   3 kW 

Osvětlení staveniště a 

chodníků: 

   

Metalhalogenidový reflektor 0,25 kW 6 1,5 kW 

Celkem za osvětlení staveniště:   1,5 kW 

Celkem spotřeba energie: 27,86 kW 

Celkový elektrický výkon pro stavbu: 

S= (K/cos ų) x (ß1 x ΣP1 + ß2 x ΣP2+ ß3x ΣP3) [kVA] 

S= (1,1/0,75) x (0,7 x 23,02 + 0,8 x 0,34 + 4,5)  
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S= 30,63 kVA 

3.6 Objekty zařízení staveniště 

3.6.1. Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště bude mobilní, výšky 2m pokryté neprŧhlednou PVC 

tkaninou. Oplocení bude budováno ihned po předání staveniště. Poloha, rozsah 

a přesně umístění a rozmístění je vyznačeno v příloze, ve výkresu č. C2 Zařízení 

staveniště. Na oplocení jsou rozmístěny informační cedule a to na vstupu a vjezdu na 

staveniště. 

Informační cedule: 

Na tabuli bude kromě zákazŧ a nařízení ještě uveden kontakt na zodpovědnou 

osobu za stavbu a identifikační údaje o stavbě.  

 

Obrázek 2- Informační cedule 

 

Na severní straně v mobilním oplocení je uvaţován vjezd na staveniště z ulice 

Újezd. Vjezd je tvořen taktéţ z mobilního oplocení, na konci svislého sloupu 
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opatřeného kolečkem. Šířka je dle potřeby (1 díl= 3,5 m). Brána bude slouţit k vjezdu 

a výjezdu mechanizace ze staveniště a bude uzamykatelná řetězem se zámkem. 

Informace o hlavním vjezdu viz výše kapitola 3.1. Vstup a příjezd na staveniště. Mobilní 

oplocení je dočasné. Po skončení výstavby bude oplocení odstraněno. 

Mobilní panel F2 3500/2000 mm ZN 

Technické informace: 

 Velikost oka   100x300 mm 

 Prŧměr drátu   3,5 mm svislý/4 mm vodorovný 

 Prŧměr trubky   42 mm 

 Rozměr panelu  3500/2000 mm 

 Hmotnost   28 kg 

Pronájem                                                                            

 Délka oplocení  52,5 m (15 polí)      

 Cena pronájmu 1 pole 18 kč/den (bez DPH) 

Mobilní branka F2 1200/2000 mm ZN 

Technické informace: 

 Velikost oka   100x300 mm 

 Prŧměr drátu   3,5 mm svislý/ 4 mm 

vodorovný 

 Prŧměr trubky   41,5 mm svislá/ 27 

mm vodorovná 

 Rozměr panelu  1200/2000 mm 

Pronájem                                                                            

 Délka oplocení  1,2 m (1 pole)      

 Cena pronájmu 1 pole 30 kč/den (bez DPH) 

Obrázek 3- Mobilní oplocení 

Obrázek 4- Branka mobilního 
oplocení 
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K mobilnímu oplocení budou dodány betonové patky, pro postavení dílcŧ do svislé 

polohy a pro stabilitu oplocení. 

Neprůhledná tkanina 

Technické informace: 

 Šířka    2 m 

 Délka    52,5 m 

 Stínění   cca 90 % 

Cena                                                                           

 Plocha   105 m2 

 Cena za 1m2  20 Kč (bez DPH) 

3.6.2. Staveništní buňky, hygienická zařízení 

Zázemí staveniště tvořené pro pracovníky, mistry, vedení stavby a návštěvy 

bude tvořeno z mobilních stavebních buněk. Jednotlivé buňky budou mít zpŧsob vyuţití 

jako kancelář, šatna a sklad. Mimo buněk, zde bude ještě umístěno mobilní WC 

a mobilní umývárna. Buňky jsou osazeny před realizací oplocení a upravení 

staveništních ploch pomocí hydraulické ruky na nákladním automobilu, přepravující 

dané buňky. Sestavení bude dvoupatrové z dŧvodu minimálních ploch staveniště. 

Horní kontejner bude odsazený o 850 mm. Z venku bude osazeno provizorní schodiště 

do patra, do kanceláře stavbyvedoucího. Rozmístění je zakresleno v příloze, 

ve výkresu č. C2 Zařízení staveniště. Buňky budou dle výkresu osazeny na stávající 

chodník ve stejné výšce vţdy na betonový panel, který bude na chodník umístěn 

v předstihu. Maximální odchylka základové konstrukce buněk od horizontální roviny je 

+/-10 mm. Počet buněk na staveništi se odvíjí od počtu pracovníkŧ, který se v etapách 

liší. 

 

Dimenzování počtu buněk a hygienických zařízení: 

Šatna: 

1 pracovník potřebuje:     1,25 m2 

1 kontejner:      13,42m2 

Maximální počet pracovníkŧ na stavbě:   10 

 

13,42/1,25= 10,74 => Návrh 1 staveništního kontejneru jako šatny. V měsících srpnu a 

září 2015 dojde na stavbě ke zvýšenému počtu pracovníkŧ. Toto bude řešeno 

Obrázek 5- Neprůhledná tkanina 
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provizorním zázemím (šatnou) v objektu SO- 01 Bytový dŧm, v místnosti č. 110. Zde 

budou dovezeny lavice, stŧl a skříně. Plocha místnosti je cca 69 m2. 

Kancelář: 

Poţadavky na administrativu:   10- 12 m2 

1 kontejner:      13,42m2 

 

13,42>12 => Návrh 1 staveništního kontejneru jako kancelář. 

 

WC 

Poţadavky:  - 1 sedadlo/10 ţen, 2 sedadla/11-30 

ţen, na kaţdých dalších 10 ţen 1 

sedadlo 

- 1 sedadlo/10 muţŧ, 2 sedadla/11-

50 muţŧ, 3 sedadla/51-100 muţŧ, 

na kaţdých dalších 50 muţŧ 1 

sedadlo navíc 

Počty pisoáru totoţné s počty 

sedadel. 

Maximální počet pracovníkŧ na stavbě:   10 

 

Návrh:     Mobilní WC TOITOI Fresh- 1 sedadlo + 1 pisoár. 

V měsících srpnu a září 2015 dojde na stavbě ke zvýšenému počtu pracovníkŧ. Toto 

bude řešeno dovezením druhého mobilního wc na stavbu. Pro 16 pracovníkŧ budou 2 

wc dostačující, viz. návrh. 

 

 

Umývárna 

Poţadavky:      1 umyvadlo/ 5 osob 

Maximální počet pracovníkŧ na stavbě:   10 

 

10/ 5= 2 ks  =>   Mobilní umývárna VOŠBOULE- 2 umyvadla. 

Z dŧvodu malé velikosti staveniště se zde nebude nacházet sprcha.  
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a) Šatna a kancelář 

Zázemí staveniště tvořené pro pracovníky, mistry, vedení stavby a návštěvy 

bude tvořeno z mobilních stavebních kontejnerŧ – OK01. Buňky jsou vybaveny 

osvětlením, zásuvkami a topením. Dále budou buňky vybaveny dle vyuţití. 

Na staveništi se budou nacházet tyto stavební buňky: kancelář pro stavbyvedoucího 

1ks, šatny pro pracovníky 1ks, dle předchozího návrhu. 

Buňka – OK01 

 

Technické parametry:  

 Rozměr   6055x2435x2820 mm 

 Výbava   elektroinstalace vč. zásuvek, osvětlení a topení 

 Okno    1200x1200 mm 

 Dveře - vnější   810x1970 mm 

 Manipulace   manipulační oka – hydraulická ruka 

 Přeprava   na korbě nákladního automobilu 

Pronájem 

 Cena za pronájem  3000 kč/měsíc/ks 

Vybavení – kancelář pro stavbyvedoucího 

- Pracovní stŧl   1 ks 

- Ţidle    3 ks 

Obrázek 6- Buňka – OK01 
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- Šatní skříň   1 ks 

- Knihovna   1 ks 

- Tabule   1 ks  

- Nástěnka   1 ks 

- Notebook+ tiskárna  1 ks  

Vybavení – šatna pro pracovníky 

- stŧl    2 ks 

- ţidle    5 ks 

- lavice    2 ks 

- šatní skříň   5 ks  

 

b) Hygienická zařízení 

Z dŧvodu velikosti staveniště a počtu pracovníkŧ bude na stavbě pouze mobilní 

WC TOITOI Fresh s mytím rukou a mobilní umývárna VOŠBOULE.  

 

TOI TOI FRESH s mytím rukou 

 

Technické parametry: 

 Rozměr   1200x1200x2300 mm 

 Hmotnost   85 kg 

 Fekální nádrţ   250 l 

 Manipulace   manipulační oka 

 Vybavení   pisoár, toaleta, 

umyvadlo, dávkovač mýdla, zrcadlo  

Pronájem 

 Cena    3000 kč/měsíc 

 

Mobilní umývárna VOŠBOULE 

Technické parametry: 

 Rozměr   1300x1300x550 mm 

 Zásobník na vodu  227 l 

 Manipulace   manipulační oka 

Obrázek 7- TOI TOI FRESH 
s mytím rukou 

Obrázek 8- Mobilní 
umývárna VOŠBOULE 
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 Vybavení   noţní pumpa, dávkovač tekutého mýdla, drţák 

papírových ručníkŧ, odpadkový koš  

Pronájem 

 Cena    3500 kč/měsíc 

 

c) Sklad a odpadky 

Na staveništi bude umístěn 1 uzamykatelný skladový kontejner. Umístění dle 

přílohy C2 Zařízení staveniště. Sklad bude uzamčen po skončení pracovní doby a klíče 

budou odevzdány mistrovi. Sklad je vybaven osvětlením a zásuvkami. Během stavby je 

uvaţováno s jedním skladem, ale investor a stavbyvedoucí jsou seznámeni, 

ţe v případě potřeby při dokončovacích pracích lze ještě jeden sklad dodat. Dále 

na odpad je na stavbě dimenzován jeden stavební kontejner. 

 

Skladový kontejner 

 

Obrázek 9- Skladový kontejner 

Technické parametry: 

 Rozměry vnější  L=3000 x2200x2200 mm 

 Rozměry přepravní  3000x2200x380 mm 

 Vstup při otevřených dveřích 1930x1930 mm 

 Manipulace   manipulační oka – hydraulická ruka 

 Přeprava   na korbě nákladního automobilu s hydraulickou 

rukou 

 Výbava   elektroinstalace včetně zásuvek a osvětlení 
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Pronájem 

 Cena za pronájem   2400 kč/měsíc 

 

Stojan na pytle na tříděný odpad 

 

Technické parametry: 

 Rozměr  1330x970x450 mm 

 Konstrukce  hliník, plastové víko 

 Objem   3x 120 l 

Pronájem 

 Cena za nákup 3000 kč 

3.6.3. Osvětlení staveniště 

Osvětlení bude nutné instalovat v podzimních a 

zimních měsících při brzkém sníţení viditelnosti ke 

konci pracovní směny. Bude osvětlen prostor 

staveniště pomocí reflektorŧ Kanlux ADAMO MTH-

250/S - Metalhalogenidový reflektor. Osvětlený bude 

chodník, kde jsou zábory. Konkrétně čtyřmi kusy, 

umístěnými na střechách staveništních kontejnerŧ a 

na sloupech plotŧ. 

Dále pak staveniště dvěma kusy, které budou 

taktéţ umístěny na stavebních buňkách a to na jejich 

střechách a napojeny na zásuvky v daných buňkách. 

 

Technické parametry: 

 Materiál:   hliník + sklo 

 Max. výkon[W]:  250 

 Hmotnost:  7,8 kg 

 Stupeň krytí IP 65 (prach, voda) 

  

Obrázek 10- Stojan na pytle na tříděný 
odpad 

Obrázek 11- Reflektor Kanlux 
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3.6.4. Hlavní mechanizace a zařízení staveniště 

Vnější fasádní lešení 

Při výstavbě bude vyuţito trubkové fasádní lešení, na které se musí dávat při 

realizaci pozor, tak aby nebylo nijak technicky narušeno a jeho stabilita ohroţena. 

Stane-li tak, musí to být neprodleně oznámeno vedení. Lešení bude i prostorové vnitřní 

kozové, to však nijak neovlivní chod staveniště. Poloha lešení bude kopírovat obvod 

budoucí stavby a bude z dvou stran, ulice Újezd a ulice Veselská.  

3.7 Čištění stavebních strojů 

Z dŧvodu nedostatku místa nebude na staveništi zřízena mycí linka. Čištění 

strojŧ bude probíhat pouze manuálně, pomocnými pracovníky, kteří pomocí lopat 

a smetákŧ očistí stavební stroje od největších nečistot ještě před výjezdem ze 

staveniště. Tito pracovníci, řádně proškoleni a s řádnými pracovními ochrannými 

pomŧckami, zejména v reflexních vestách, dočistí lopatami ulici Újezd. Vzhledem 

k moţnosti znečištění další komunikace bude podepsána smlouva s Odborem 

ţivotního prostředí a technických sluţeb ve Stráţnici o čištění komunikací přilehlých 

k pozemku investora stavby. Toto čištění bude probíhat cisternou v době zemních 

prací i 2x denně, dle potřeby. 

3.8 Odvodnění staveniště 

Neuvaţujeme výkopové práce s přítomností vody. V případě vydatných dešťŧ 

a potřeby zbavit se vody, vodu odčerpáme čerpadlem a odvedeme do vsakovací 

studny popř. do uliční vpusti na ulici Veselská. Z betonových panelŧ bude voda 

samovolně odtékat ve spádu stávajícího chodníku do uličních vpustí na ulicích 

Veselská a Újezd. Neuvaţuje se výskyt ropných látek v místě silničních panelŧ, 

po domluvě lze však osadit do uliční vpusti lapač ropných látek. 

4. ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 Zařízení staveniště- zemní práce, piloty, zakládání 

Základní části zařízení staveniště pro zemní práce a zakládání: objekty zařízení 

staveniště, skladování materiálu, povrch staveniště, doprava po staveništi, vstup 

a příjezd na staveniště a napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury. 
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Objekty zařízení staveniště: kancelář pro stavbyvedoucího, šatna, 

uzamykatelný sklad, stojan na pytle- tříděný odpad, mobilní WC, mobilní umývárna. 

Řešení uspořádání buněk v příloze č. C2 Zařízení staveniště. 

Vstup a příjezd na staveniště - bude shodný s navrhovaným konceptem 

viz výše v kapitole 3. Koncept zařízení staveniště. 

Skladování materiálu - bude na shodných plochách s konceptem viz výše 

v kapitole 3. Koncept zařízení staveniště pouze přesně vyuţití a uspořádání je v příloze 

č. C2 Zařízení staveniště. Při jiných etapách výstavby se mění pouze povaha 

skladovaného materiálu, skladovací plochy zŧstanou stejné pro všechny etapy stavby. 

Napojení staveniště na zdroje technické infrastruktury - bude shodný 

s navrhovaným konceptem viz výše v kapitole 3. Koncept zařízení staveniště. 

5. BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI 

Při provádění zemních prací bude zřízeno, 500 mm od stabilního okraje výkopu 

stavební jámy hlubší jak 1,3 m, pevné zábradlí výšky 1,1 m. V místech, kde bude 

hloubka výkopu menší, neţ 1,3 m budou výstraţné sloupky s nataţenou červenobílou 

páskou, pro zvýšení opatrnosti. 

5.1. Provozní řád platný při všech etapách stavby 

U vstupu na staveniště bude umístěna informační cedule pro návštěvy 

a veškeré osoby na stavbě a staveništi, která informuje o zákazech na staveništi 

a zároveň upozorňuje na zpŧsob pohybu a chování na staveništi a kaţdá osoba při 

vstoupení na staveniště je zavázaná k chování dle nařízení, viz. výše bod 3.6.1. 

Oplocení staveniště. Pro výstavbu bude zpracován plán přehledu rizik a opatření proti 

jejím vznikŧm. Vstup a pohyb po staveništi mají právo pouze osoby a pracovníci 

zhotovitele, investora a subdodavatelé. Všichni pracovníci musí být před prováděním 

práce seznámeni s BOZP a proškoleni o bezpečnosti práce a prevenci. Pracovníci 

musí být také seznámeni s provozem staveniště a aktuálním stavem staveniště, a to 

zejména subdodavatelé. Všichni pracovníci budou seznámeni se vším potřebným, 

řádně proškoleni. Školení bude zaznamenáno v příslušných dokumentech o proškolení 

a toto bude následně stvrzeno podpisy všech proškolených pracovníkŧ. Provozní řád 

bude viset na stěně v kaţdé staveništní buňce. 
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5.2. Opatření BOZP na staveništi 

Plocha staveniště bude oplocena mobilním oplocením. Výška mobilního 

oplocení je 2m. Oplocení bude pokryto neprŧhlednou PVC tkaninou. Na oplocení 

budou umístěny značky: „nepovolaným vstup zakázán“ viz. výše bod 3.6.1. Oplocení 

staveniště. Šatna a prostor pro shromaţďování pracovníkŧ bude v těsnosti stavby 

z dŧvodu velikosti staveniště. Pracovníci musí mít pracovní a ochranný oděv, být 

vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a dodrţovat pokyny 

odpovědných a nadřízených pracovníkŧ. Pracovníci se nesmí po staveništi a stavbě 

pohybovat v ţádném případě pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek a ani tyto 

látky nesmí na pracovišti uţívat, tak aby byla zajištěna ochrana zdraví při práci jak 

vlastních pracovníkŧ, tak ostatních návštěvníkŧ stavby. Při porušení bude pracovník 

vykázán ze staveniště. Všechny osoby musí dodrţovat provozní řád viz. výše kapitola 

5.1. Provozní řád platný při všech etapách stavby. Při nebezpečí pádu z výšky budou 

všechna moţná riziková místa označeny a ohraničeny 1,1m vysokým zábradlím. 

Obsluha strojŧ a zařízení staveniště bude vţdy proškolena a bude zpŧsobilá k činnosti. 

Pracovníci budou seznámeni se staveništními přípojkami, proškoleni s jejich 

zacházením a dále proškoleni se staveništním rozvaděčem a jeho připojením. 

Všechny činnosti a práce probíhající na staveništi a stavbě budou po celou dobu 

v souladu s těmito zákony a nařízením vlády: 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi 

 Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády 378/2001 Sb. poţadavky na bezpečný provoz a pouţívání strojŧ 

a technických zařízení, přístrojŧ a nářadí 

 Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

 Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

 Nařízení vlády 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálŧ 

 Nařízení vlády 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní 

ochranné prostředky 

V kaţdém staveništním kontejneru bude viset na stěně sešit s pravidly první pomoci. 
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6. POŢÁRNÍ OCHRANA NA STAVENIŠTI PLATNÁ PŘI VŠECH ETAPÁCH 

STAVBY 

Poţární bezpečnost na stavbě a staveništi zajišťují právní předpisy a vyhlášky: 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně a souvisejícími předpisy 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poţární bezpečnosti a výkonu 

státního poţárního dozoru 

6.1. Opatření poţární ochrany na staveništi 

Na staveništi musí práce a veškerá činnost probíhat tak, aby byla dodrţena 

prevence zabránění poţáru a jeho případné šíření. Bude zpracována zpráva poţární 

ochrany. Staveništní kontejnery budou vybaveny hasicím přístrojem. Přesný počet 

hasicích přístrojŧ určí technik HZS na základě posouzení poţárního rizika při výstavbě. 

V objektech zařízení staveniště a později zejména tak při dokončovacích pracích 

budou i na stavbě osazeny fosforující cedule se směrem úniku. Telefonní číslo na 

hasiče je uvedeno v místním provozním řádu v kaţdé stavební buňce na informační 

ceduli s první pomocí. 

7. OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Na stavbě a staveništi bude probíhat provoz v souladu s právní legislativou tak, 

aby byla zajištěna ochrana ţivotního prostředí a toto nebylo nijak narušováno. 

7.1. Pravidla a opatření k ochraně ţivotního opatření 

Na staveništi je umístěn stojan na pytle s tříděným odpadem, který bude 

vyváţen dle potřeby a řádně recyklován. Pracovníci budou seznámeni s povinností 

třídit odpad. Obaly od materiálŧ a chemikálií budou likvidovány dle pokynŧ výrobce 

a nebezpečný odpad bude likvidován ve sběrnách určených k likvidaci nebezpečného 

materiálu. Je nutné zabránit vniknutí nebezpečných látek do pŧdy. Toto je řešeno 

výběrem kvalitních stavebních strojŧ. O likvidaci odpadŧ budou vedeny záznamy 

a zápisy, které budou spolu s dodacími listy o likvidaci ze skládky předloţeny při 

kolaudaci. 

Všechny činnosti a práce probíhající na staveništi spojené s ochranou ţivotního 

prostředí budou po celou dobu v souladu s těmito zákony, vyhláškami a nařízením 

vlády: 

 Zákon 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí 
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 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ  

 Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

 Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně 

některých zákonŧ 

 Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

 Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění  

 Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadŧ 

8. PLÁNOVANÁ REALIZACE A ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Před započetím stavebních prací bude zhotovitelem zřízeno zařízení 

staveniště. A to ve dnech 5.-6.3. 2015. Jedná se o poloţení betonových silničních 

panelŧ, osazení stavebních kontejnerŧ, vybudování mobilního oplocení, přivezení 

mobilního wc a mobilní umývárny a nataţení staveništních přípojek elektrické energie 

a vody.  

Před předáním díla musí být zařízení staveniště odstraněno a příslušné objekty 

odvezeny na stavební dvŧr, popř. vráceny firmě, která je propŧjčila. Toto bude 

provádět zhotovitelská firma. Betonové panely budou odvezeny v předstihu, dle 

časového harmonogramu, před prací na chodnících, aby se dala práce vykonat. 

Odstranění zařízení staveniště je naplánováno do začátku května roku 2016. 

9. EKONOMICKÁ ROZVAHA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Ekonomické náklady na vybudování, provoz a odstranění staveniště je 

podrobně popsáno v bodě 9.2 Cenové řešení zařízení staveniště.  

9.1 Ceny za objekty a zařízení staveniště 

Viz. výše. Ceny za objekty zařízení staveniště - buněk , skladu, oplocení jsou 

brány v úvaze jednoho měsíce pronájmu. Ceny jsou pouze orientační, dle ceníkŧ firem 

s tímto sortimentem. Cena upravených ploch staveniště a přípojek je brána za komplet. 

Ceny za odběr energie, vodné a stočné budou účtovány dle skutečné spotřeby. 

Podrobné cenové řešení staveniště a plochy zařízení staveniště viz níţe. 

Předpokládané náklady na zařízení staveniště jsou odhadem 2,5% z celkové ceny 

stavby dle poloţkového rozpočtu. Ceny jsou včetně potřebných finančních zdrojŧ na 

energie a na nepředvídatelné události ve formě častějšího čištění chemického wc, 

přidaných buněk a jiné. 
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9.2 Cenové řešení zařízení staveniště 

Tabulka 14- Náklady zařízení staveniště 

NÁZEV: POČET 

m.j. 

CENA  CENA 

ZA 1 

MĚSÍC 

VYUŢITÍ 

(měsíců) 

CENA 

CELKEM 

Betonové panely 135,5 m2 - - 14 
majetek 

zhotovitele 

Mobilní oplocení 15 polí 18 kč/ den 8 400 kč 14 118 000 kč 

Branka oplocení 1 pole 30 kč/ den 900 kč 14 13 000 kč 

Neprŧhledná 

tkanina 
105 m2 20 kč/ m2 

2 000 kč 

(celkem) 
- 2 000 kč 

Obytné buňky 2 ks 
3000 kč/ 

ks/ měsíc 
6 000 kč 14 84 000 kč 

Mobilní WC 1 ks 
3000 kč/ 

ks 
3 000 kč 14 42 000 kč 

Mobilní umývárna 1 ks 
3500 kč/ 

ks 
3 500 kč 14 49 000 kč 

Sklad 1 ks 
2400 kč/ 

ks 
2 400 kč 14 34 000 kč 

Stojan na pytle na 

odpadky 
1 ks 

3000 kč/ 

ks 

3 000 kč 

(celkem) 
- 3 000 kč 

Lešení 510,5 m2 
1 kč/ m2/ 

den 

16 000 

kč 
1 16 000 kč 

Montáţ a demontáţ 

lešení 
510,5 m2 80 kč/ m2 

40 000 

kč 
- 40 000 kč 

Pronájem 

autojeřábu 
100 Sh 750/ Sh - - 75 000 kč 

Zřízení přípojky 

vody 
1 kpl - 3 000 kč - 3 000 kč 

Zřízení přípojky 

elektro 
1 kpl - 7 500 kč - 7 500 kč 

Odhadovaná 

spotřeba vody 

35l/pracovník/den 

17 m3 74,88/ m3 1 300 kč 14 18 200 kč 
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200l/mytí nářadí/den 

300l/ na práci  

Odhadovaná 

spotřeba elektřiny 
30,63 kVA 26 kč/ kVA 800 kč 14 11 200 kč 

Celkem náklady na objekty a energie zařízení staveniště 510 900 kč 
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Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428F 

 

Obrázek 12- Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428F 

Pouţití stroje: 

Rýpadlo- nakladač bude slouţit hlavně k hloubení stavební jámy a rýh, srovnání dna 

stavební jámy a nakládání zeminy na nákladní automobil. Doprava štěrkové drti po 

staveništi. 

 

Doba vyuţití: 

1/ Březen 2015 – 4/ Duben 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Objem lopaty nakladače  1,03   m3 

Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 

Max. hloub. dosah  / max. dosah 6 / 6,6   m 

Provozní hmotnost [t]   7,5   t 

Výkon motoru    70   kW 
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Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 

 

Obrázek 13- Nákladní automobil Tatra T158 

Pouţití stroje: 

Na odvoz zeminy při zemních pracích- ze staveniště na skládku zeminy a opačně. 

Doprava štěrkové drti na staveniště. 

 

Doba vyuţití: 

1/ Březen 2015 – 4/ Duben 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Rozvor     3 440 + 1 320 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 

Stoupavost při 30 000 kg  67,0 % 

Uţitečné zatíţení   19 750 kg 

Max. rychlost    85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby    Třístranně sklopná korba, objem 10 m3. 

Nákladní automobil VOLVO FH16 + podvalník Goldhofer STZ-L 

5-55/80 A F2 

 

Obrázek 14- Nákladní automobil VOLVO FH16 + podvalník Goldhofer 

Pouţití stroje: 

Nákladní automobil s podvalníkem bude pouţit k dopravě vrtné soupravy pro pilotáţ. 
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Doba vyuţití: 

4/ Březen 2015. 

Technické parametry stroje: 

Volvo FH16 

Rozvor:            3685 + 1 680 mm 

Pohotovostní hmotnost:       9,05t 

Nosnost:            44,0t 

Výkon:            580hp, 2800 Nm 

Maximální rychlost:       85 km/h 

 

 

 

podvalník Goldhofer STZ-L 5-55/80 A 

F2 

Délka:             13 030 

mm 

Maximální rychlost:       80 km/h 

Celková hmotnost návěsu  80.000 kg 

Zatíţení náprav   5x 12.000 

kg 

Pohotovostní hmotnost cca.  17.800 kg 

Nosnost cca.    62.200 kg 

Loţná plocha za labutím 8.9 x 2.75 

m krkem (D x Š)   

Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 

 

Obrázek 15- Nákladní automobil MAN 

 

Pouţití stroje: 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude pouţit k dopravě materiálu na stavbu. 

 

Doba vyuţití: 

Po celou dobu stavby. 

 

Technické parametry stroje: 

Nosnost vozidla:   12t 

Nosnost hydraulické ruky:  7t 

Délka vyloţení:   11,8m 

Loţná plocha:    6,2 x 2,45 m 
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Vrtná souprava SOILMEC SF - 50 

 

Obrázek 16- Vrtná souprava SOILMEC SF 

Pouţití stroje: 

Vyvrtání a vybetonování pilot technologií CFA. 

 

Doba vyuţití: 

4/ Březen 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Výkon:     164kW 

Hmotnost:    39t 

Max.prŧměr piloty:   900mm 

Max. délka piloty:   25m 

Max. kroutící moment:  100kNm 

 

Čerpadlo betonu pro technologie CFA SOILMEC MECBO P4.65 

 

Obrázek 17- Čerpadlo betonu pro technologie CFA SOILMEC MECBO 

Pouţití stroje: 

Pro čerpání betonu z autodomíchávače do vrtné soupravy. 
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Doba vyuţití: 

4/ Březen 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Výkon:     120kW 

Rozměry (š.v.d.):    2,26 x 2,5 x 4,7m 

Hmotnost:     6,5t 

Kapacita zásobníku:    400l 

Výkon čerpání:    64m3/hod 

 

Autodomíchávač Stetter C3, výrobní řada LIGHT LINE, AM 8 C 

 

Obrázek 18- Autodomíchávač Stetter C3 

Pouţití stroje: 

Pro dopravu betonové směsi na staveniště. 

 

Doba vyuţití: 

4/ březen 2015- 1/ leden 2016. 

 

Technické parametry stroje: 

Jmenovitý objem:     8m3 

Sklon bubnu:      12° 

Geometrický objem:     14 370 l  

Stupeň plnění:      55,7%  

Hmotnost nástavby:    3 220 kg  

Délka:     6 358 mm  

Šířka:     2 400 mm 
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Autočerpadlo Schwing S 31 XT 

 

Obrázek 19- Autočerpadlo Schwing 

Pouţití stroje: 

Pro čerpání betonové směsi na staveništi do potřebných výšek a délek. 

 

Doba vyuţití: 

1/ Duben 2015- 1/ Leden 2016. 

 

Technické parametry stroje: 

Vertikální dosah:   30,5m 

Horizontální dosah:   26,5m 

Počet ramen:    4 

Dopravní potrubí:   DN 125 

Délka koncové hadice  4m 

Pracovní rádius otoče  550° 

Dopravované mnoţství:  90m3/hod 

 

Autojeřáb AD 20 TATRA 

 

Obrázek 20- Autojeřáb AD 20 TATRA 

Pouţití stroje: 

Pro přepravu převáţně palet s tvárnicemi po stavbě. Dále pak překlady, střecha apod. 
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Doba vyuţití: 

2/ duben 2015- 4/ srpen2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Rozměry (š. v. d.):   2,5 x 3,75 x 10,53m 

Šířka s vysunutými opěrami:  4,6m 

Hmotnost:    24,56t 

Nosnost:    20t 

Max. rychlost:    80km/hod 

 

Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 216B3 

 

Obrázek 21- Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 

Pouţití stroje: 

Doprava štěrkové drti po staveništi, popř. i pro rozvoz zeminy násypu. 

Doba vyuţití: 

4/ Duben 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Výkon motoru    35 kW 

Jmenovitá nosnost [kg]  635kg 

Statický klopný moment  1270kg 

Objem lopaty    0,36m3 

Provozní hmotnost [kg]  2581kg 
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Pásové rypadlo Caterpillar 301.4C 

 

Obrázek 22- Pásové rypadlo Caterpillar 

Pouţití stroje: 

Výkop stavebních rýh v místě sjezdu do stavební jámy. Kompletace přípojek inţ. Sítí. 

Doba vyuţití: 

4/ Duben 2015,  

 

Technické parametry stroje: 

Výkon motoru    13,2 kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah 2,24/3,7 m 

Objem lopaty    0,03- 0,06 m3 

 

Míchačka Atika Patriot 250 

 

Obrázek 23- Míchačka Atika Patriot 

Pouţití stroje: 

Pro přípravu maltové směsi na zdění. 

 

Doba vyuţití: 

2/ květen 2015- 2/ srpen 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Rozměry (š. v. d.):   1,525 x 0,91 x 1,38 m 
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Objem bubnu:    250 l 

Hmotnost:    137 kg 

Napětí:    230 V 

Příkon:     1100 W 

Pila bloková NORTON Clipper JUMBO 900 

 

Obrázek 24- Pila bloková NORTON Clipper JUMBO 

Pouţití stroje: 

Na zkracování keramických tvárnic porotherm. 

 

Doba vyuţití: 

2/ Květen 2015- 2/ Srpen 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Prŧměr kotouče x vrtání  900 x 60 mm 

Max. hloubka řezu 90°  370 mm 

Max. délka řezu   720 mm 

Elektromotor 400V   7,5 kW 

Velikost pracovního stolu  720x800 mm 

Otáčky nástroje   828 1/min 

Hladina akustického výkonu/tlaku 100 / 86 dB (A) 

Rozměry (d x š x v)   2000 x 1080 x 1700 mm 

Hmotnost    360   kg 
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Nivelační sada NL-20 PROFESIONAL 

 

Obrázek 25- Nivelační sada NL-20 PROFESIONAL 

Pouţití stroje: 

Pro výškové vytyčení stavebních konstrukcí. 

 

Doba vyuţití: 

Po celou dobu stavby. 

 

Technické parametry stroje: 

Prŧměr objektivu:    34 aţ 38 mm 

Délka zaostření:    0,5 m 

Přesné urovnání záměrné přímky  

do vodorovné roviny s přesností   0.6 mm 

Nivelační lať     4 m 

Hliníkový stativ 

BOSCH 300HVG Professional rotační laser 

 

Obrázek 26- BOSCH 300HVG Professional rotační laser 

Pouţití stroje: 

Pro horizontální a vertikální vyrovnání ploch a bodŧ. A vytyčení rovin. 

 

Doba vyuţití: 

Po celou dobu stavby. 

 

Technické parametry stroje: 

Hmotnost:     1,8 kg 

Rozsah samonivelace:   ± 5 ° 

Pracovní dosah s přijímačem (prŧměr) 300 m 
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Ponorný vibrátor Enar AVMU- Ohebná hřídel Enar TAXE-TDXE 

1/AX25 

 

Obrázek 27- Ponorný vibrátor Enar AVMU 

Pouţití stroje: 

Pro vibrování čerstvého betonu. 

 

Doba vyuţití: 

4/ březen 2015- 1/ srpen 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Vibrátor 

Rozměry (d x š x v) 150 x 354 x 205 

mm 

Hmotnost  4,5 kg 

Otáčky motoru 18 000 ot./min 

Napětí   230 V 

 

Hřídel 

Délka hřídele   1 m 

Délka hlavice   300 mm 

Prŧměr   25 mm 

Hmotnost   1 kg 

Hutnící výkon   10 m3/hod 

Vibrační pěch Wacker Neuson BS 60-2i Wacker 

 

Obrázek 28- Vibrační pěch Wacker Neuson 

Pouţití stroje: 

Pro zhutnění zeminy a podkladního štěrku. 

 

Doba vyuţití: 

4/ Březen 2015- 4/ Duben 2015 
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Technické parametry stroje: 

Rozměry:    675x345x965 mm 

Hutnící plocha:   280x330 mm 

Provozní váha:   66 kg 

Údery:     700 za min. 

Rychlost:    17,4 m/min. 

Max. jmenovitý výkon:  1,8 kW 

 

Vibrační válec vedený VVW 3402 

 

Obrázek 29- Vibrační válec vedený  

 

Pouţití stroje: 

Pro zhutnění zeminy a podkladního štěrku. 

 

Doba vyuţití: 

4/ Březen 2015- 4/ Duben 2015 

 

Technické parametry stroje: 

Provozní hmotnost    1060 kg 

Odstředivá síla    34 kN 

Frekvence vibrace    55Hz 

Motor      Farymann Diesel 
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Bourací kladivo Makita HM1307C 

 

Obrázek 30- Bourací kladivo Makita 

Pouţití stroje: 

Pro odbourání hlav pilot. 

 

Doba vyuţití: 

4/ Březen 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Příkon:     1510 W 

Upínání:    šestihran 30 mm 

Počet příklepŧ:   730 – 1.450 min-1 

Síla příklepu:    33,8 J 

Hodnota vibrací:   12,5 m/s2 

Hmotnost:    15,3 kg 

 

Úhlová bruska Makita 9566CR 

 

Obrázek 31- Úhlová bruska Makita 

Pouţití stroje: 

Pro případné změny délek výztuţe. 

 

Doba vyuţití: 

Po celou dobu stavby. 

 

Technické parametry stroje: 
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Příkon     1.400 W  

Otáčky naprázdno   10.000 %min-1%  

Brusný kotouč (O)   150 mm  

Velikost vřetene   M14 x 2  

Hmotnost    2,6 kg  

Rozměry (DxŠxV)   299 x 169 x 103 mm 

 

Vibrační lišta plovoucí ENAR – QZH 

 

Obrázek 32- Vibrační lišta plovoucí ENAR 

Pouţití stroje: 

Ke zvibrování betonových ploch. 

 

Doba vyuţití: 

4/ duben 2015- 4/ Červenec 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Délka:     2000 mm 

Hmotnost:    17 kg 

Odstředivá síla:   150 kN 

Otáčky motoru:   aţ 9 500 

Palivo     bezolovnatý benzín 

Výkon HP/ot.:    1,1 / 7000 
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Elektrická svářečka 160 Amp POWERPLUS 

 

Obrázek 33- Elektrická svářečka 160 Amp  

Pouţití stroje: 

Ke svařování výztuţe. 

 

Doba vyuţití: 

1/ Duben 2015- 4/ Červenec 2015. 

 

Technické parametry stroje: 

Volty     230V-50Hz 

Max. výkon    55-160 Amp 

Elektrody    2-4mm 

 

Řetězová pila benzinová- Makita EA3201S 

 

Obrázek 34- Řetězová pila benzinová- Makita 

Pouţití stroje: 

Řezání řeziva např. na lavičky apod. 

 

Doba vyuţití: 

Po celou dobu stavby. 

 

Technické parametry stroje: 

Obsah     32 cm3 

Délka řezu    40 cm  

Rozteč řetězu    3/8 "  

Hmotnost    4,2 kg 
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Míchadlo dvourychlostní- Makita UT1401+ metla FERM 

 

Obrázek 35- Míchadlo dvourychlostní- Makita+ metla FERM 

 

Pouţití stroje: 

Slouţí pro míchání maltové směsi (lepidla) pro zdění. 

 

Doba vyuţití: 

Po celou dobu stavby. 

 

Technické parametry stroje: 

Příkon     1.300 W  

Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 250 %min-1%  

Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 450 %min-1%  

Max. prŧměr míchací lopatky  140 mm  

Upínání nástroje   M14  

Hmotnost    5,5 kg 

 

Kotoučová pila Makita 5604R 

 

Obrázek 36- Kotoučová pila Makita 

Pouţití stroje: 

Slouţí pro zkracování řeziva na potřebnou délku. 

 

Doba vyuţití: 

Po celou dobu stavby. 
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Technické parametry stroje: 

Příkon     950 W  

Otáčky naprázdno na 1. převod 5000/1 min.  

Hloubka řezu při 90°    54 mm 

Hloubka řezu při 45°    35 mm 

Pilový list:     165 mm 

Hmotnost:    3,6 kg 
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POSOUZENÍ NÁVRHU AUTOJEŘÁBU A SCHWINGU: 

Autojeřáb AD 20 TATRA 

 

Obrázek 37- Posouzení autojeřábu AD 20 TATRA 

- Bod A- nejtěţší břemeno: paleta tvárnic Porotherm- hmotnost: 1,15t – vyhovuje 

- Z dŧvodu velikosti stavby a vzdálenosti komunikace od hrany objektu není 

nutno dalšího posouzení, jeřáb bez problémŧ vyhoví. 
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Autočerpadlo Schwing S 31 XT 

 

 

Obrázek 38- Posouzení autočerpadla Schwing S 31 XT 

 

- ramena dosáhnou na všechny potřebné místa stavby - vyhovuje 
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1. DOPRAVNÍ TRASA PRO ODVOZ VYTĚŢENÉ ZEMINY NA SKLÁDKU 

Odtěţená zemina při zemních pracích a při vrtání pilot bude odvezena na skládku. 

Skládka TKO, U Cihelny 1374, 69662 Stráţnice (GPS : Loc:48° 53' 20.04" N, 17° 20' 

9.29" E). Nachází se jihovýchodně od města Stráţnice. 

 

Obrázek 39- Dopravní trasa pro odvoz vytěţené zeminy na skládku 

 

Vzdálenost od staveniště:  2,1 km 

Doba jízdy:    4 min 
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2. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ ČERSTVÉ BETONOVÉ SMĚSI 

Čerstvý beton bude na stavbu dopravován z betonárky ZAPA, která má pobočku ve 

Stráţnici. Konkrétně ulice Veselská 746, 696 62 Stráţnice (GPS : Loc:48°53'53.728"N, 

17°19'18.611"E)

 

Obrázek 40- Dopravní trasa pro dodání čerstvé betonové směsi 

 

Vzdálenost od staveniště:  0,5 km 

Doba jízdy:    1 min 
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3. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ  

Stavebniny pro dodávku stavebních materiálŧ se nachází taktéţ v obci Stráţnice. 

Konkrétně na ulici Krátká. (GPS : Loc: 48°53'46.840"N, 17°19'7.714"E)

 

Obrázek 41- Dopravní trasa pro dodání stavebních materiálů 

 

Vzdálenost od staveniště:  1 km 

Doba jízdy:    2 min 

 

  



113 
 

4. DOPRAVNÍ TRASA PRO DODÁNÍ ARMOVACÍ VÝZTUŢE  

Pro dodávku armovací výztuţe byla zvolena armovna firmy Prefa Brno, která se 

nachází ve Stráţnici, U cihelny 1375 (GPS : Loc: 48°53'40.002"N, 17°19'19.275"E).

 

Obrázek 42- Dopravní trasa pro dodání armovací výztuţe 

 

Vzdálenost od staveniště:  1,4 km 

Doba jízdy:    4 min 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Základní údaje o stavbě 

Název stavby:   Bytový dŧm Škodák 

Místo stavby: Stráţnice, křiţovatka ulice Veselská a ulice Újezd, parc. 

č. 665, 666/1,  k.ú. Stráţnice na Moravě 

Investor:   Helena Škodáková 

Tasov č.p. 86 

696 63 Hroznová Lhota 

Projektant:   Ing. arch. Radko Pavlacký 

Projektová kancelář 

Nám. 3. května 1605 

765 02 Otrokovice 

Zodpovědný projektant:  Ing. arch. Radko Pavlacký, autorizovaný architekt  

tel: 577 938 192 

ČKA 00375 

Termín výstavby:  02.03.2015- 05.05.2016 

Předpokládaná cena:  22,6 mil. kč 

 

Navrhovaný bytový dŧm bude třípodlaţní. V 1. nadzemním podlaţí budou 

umístěny 4 prodejny a vstupní prostory do objektu včetně domovního vybavení 

(kolárna, úklidová komora). Ve 2. nadzemním podlaţí objektu se bude nacházet 6 

bytových jednotek (1 b.j. velikostní kategorie 2+KK a 5 garsoniér) se zázemím (plynová 

kotelna). Ve 3. nadzemním podlaţí se bude nacházet 5 bytových jednotek (z toho 2 b.j. 

velikostní kategorie 2+KK a 3 garsoniery se zázemím bytového domu (sklepní kóje). 

Celkem se tedy bude v bytovém domě nacházet 4 prodejny a 11 bytových jednotek. 

Objekt bude zaloţen na základových pasech, lokálně rozšířenými na patky, část 

navazující na stávající sousední podsklepené objekty bude zaloţena z konstrukčních 

dŧvodŧ na pilotách. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic. Stropní 

konstrukce v objektu budou ţelezobetonové monolitické. Příčky v objektu budou 

vyzdívané z příčkovek Porfix, podhledy lehké montované sádrokartonové. Hlavní 

schodiště v objektu bude ţelezobetonové monolitické. Objekt bytového domu bude 

zastřešen šikmou sedlovou střechou s keramickou taškovou krytinou cihlově červené 

barvy a plochou jednoplášťovou nevětranou střechou. 
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1.2 Základní údaje o procesu 

 

Objekt bytového domu Škodák ve Stráţnici bude zaloţen převáţně na plošných 

základech – základových pasech.  Pod obvodovými a středními nosnými stěnami 

budou provedeny základové pasy z monolitického ţelezobetonu C 20/25. Základové 

pasy budou provedeny jako dvoustupňové. Dolní stupeň bude mít šířku 800 - 900 mm 

a tento stupeň výšky 400 mm bude proveden z prostého betonu. Horní stupeň bude 

mít šířku 500 mm a výšku 650 mm a tento bude vyztuţen ocelovou výztuţí. Horní 

armovaný základový stupeň bude proveden ve dvou konstrukčních variantách:  

a) Části základŧ, které bezprostředně nesousedí se stávajícími sousedními 

objekty, budou provedeny z betonových bednících dílcŧ ztraceného bednění 

500/400/250 mm. Po zatvrdnutí betonu 1. stupně pasŧ se osadí na základ 1. řada 

betonových dílcŧ výšky 250 mm a navrtají se díry do stávajícího základu a vloţí se 

svislá výztuţ. Dále se poloţí vodorovná výztuţ a postaví se 2. řada ze ztraceného 

bednění. Kari sítě podkladního betonu se přetáhnou nad základy z bednících dílcŧ 

a provede se zmonolitnění celé konstrukce včetně děr ve ztraceném bednění. 

 b) Části základŧ, které bezprostředně sousedí se stávajícími sousedními 

objekty, budou provedeny kompletně z monolitického betonu s armovací výztuţí, 

betonované do klasického bednění. Bednění bude provedeno na spodní stupeň 

základu výšky 400 mm z prostého betonu. Zálivka nosníku bude provedena ve dvou 

etapách. Nejdříve se zalije dolní část nosníku na výšku 500 mm, následně se kari sítě 

podkladního betonu se přetáhnou nad základy a provede se dobetonování vrchní části 

nosníku současně se zálivkou podkladního betonu.  

Základová spára je navrţena na kótě –1,300 (-1,500) m. Pod základy 

v základové spáře bude proveden hutněný podsyp z drceného kameniva tl. minimálně 

200 mm (bude– li nutno, dle výsledkŧ geologického prŧzkumu, i více).   

Základy budou betonovány do vykopaných základových rýh (výkopy rýh od hloubky 

1300 mm budou svahovány nebo zajištěny proti sesuvu), bednit se budou oba stupně 

základových konstrukcí.  

V místech soustředěného zatíţení (pod sloupy a pilíři) budou pásové základy 

rozšířeny na patku, do kterých se při betonáţi zabetonují napojovací výztuţe 

ţb sloupŧ. Základová spára musí zasahovat do nezámrzné hloubky min. 900 mm pod 

úroveň upraveného terénu a současně do rostlého terénu minimálně 300 mm. 

Základová spára nesmí být na naváţkách a násypech. Po vybetonování základŧ 
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a provedení zhutněného násypu z drceného kameniva tl. 100 mm se zhotoví podkladní 

betonová mazanina o tl. 150 mm z betonu C16/20. 

Do podkladního betonu pod podlahami je nutno vloţit kari sítě s oky 100/100/6 

mm. Kari sítě podkladního betonu budou zataţeny nad základy. Podkladní betony v 

objektu budou provedeny na dvou výškových úrovních (-0,250, -0,450). 

V základových konstrukcích se musí se vynechat prostupy a kapsy pro kanalizaci a 

instalační vedení. Prostupy pro kanalizaci jsou zakresleny ve výkrese základŧ. 

Základová spára před započetím betonáţe nesmí být rozmoklá a rozbředlá. Do 

základových konstrukcí je nutno vloţit při betonáţi zemnící pásek FeZn 40/3 mm pro 

uzemnění elektro s napojovacími vývody nad terén.  

Stávající konstrukce sousedních objektŧ a nově navrhované základy, které 

spolu bezprostředně sousedí, budou vzájemně oddilatovány polystyrénem tl. 20 mm.  

Stávající a nově navrhované základy, které spolu bezprostředně sousedí, musí být 

zaloţeny na stejné výškové úrovni. Sousední objekty č.p. 36 a č.p. 438 jsou 

podsklepeny. Z dŧvodu vyloučení bočních tlakŧ základŧ bytového domu na stávající 

zdivo sousedních objektŧ budou tyto nové základy bezprostředně sousedící se 

stávajícími objekty zaloţeny na pilotách. Jsou navrţeny piloty prŧměru 900 mm. Je 

navrţena technologie vrtaných pilot, betonáţ pilot bude prováděna bezprostředně po 

vyvrtání a vytahování vrtáku, aby nedošlo k sesunutí nesoudrţných písčitých zemních 

vrstev- metoda CFA pilot. Nesmí se z dŧvodu vibrací pouţít raţené piloty. Pata pilot 

musí zasahovat na úroveň stávající základové spáry základŧ sousedních objektŧ. 

Horní stupeň základŧ bude proveden z monolitického ţelezobetonu betonovaného do 

bednění, stupeň o rozměrech 500/650 mm bude pŧsobit jako základový nosník 

přenášející zatíţení z piloty na pilotu. 

2. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

2.1 Materiál- specifikace, mnoţství 

2.1.1 Přípravné a vytyčovací práce 

Řezivo na lavičky (prkna tl.22mm, dl.1,5m; hranoly a=100mm, dl.1,5m) á 10 ks 

Vytyčovací kolíky        30 ks 

Hřebíky dl.80mm        2,5 kg 

Vápno  25kg         3 pytle 

Provázek         50 m 
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2.1.2 Zemní práce 

Terénní a výkopové práce budou provedeny v zeminách 3. tř. těţitelnosti (na základě 

geologického prŧzkumu). 

 

Mnoţství natěţené staré naváţky (jáma)     574,63 m3 

Mnoţství vyvrtané zeminy z pilot      20,86 m3 

Mnoţství natěţené horniny tř. 2-5 dle projektu (rýhy)   66,05 m3 

Mnoţství natěţené horniny tř. 2-5 ze studny    4,63 m3 

Mnoţství zeminy k odvezení na skládku     666,17 m3 

Mnoţství zeminy k přivezení a zasypání stavební jámy   187,52 m3 

 

2.1.3 Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou zhotoveny z ţelezobetonu. Dle ČSN EN 206-1 Beton 

C20/25-XC2- Cl 0,4- Dmax16. Ocel B500B (10505 R). Podkladní betonová deska 

z betonu C16/20. 

 

Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva  

frakce 16 aţ 32 mm: pod pasy a patky:     29,96 m3 

   pod podkladní betonovou desku:   37,48 m3 

     

Základové pásy z betonu tř. C 20/25      63,31 m3 

Výztuţ základových pásŧ a patek betonářskou ocelí B500B (10 505) 2,42 t 

Zřízení bednění stěn základových pásŧ     170,38 m2 

Odstranění bednění stěn základových pásŧ     170,38 m2 

 

Základové patky z betonu tř. C 20/25     7,84 m3 

Zřízení bednění stěn základových patek     17,54 m2 

Odstranění bednění stěn základových patek    17,54 m2 

 

Základová zeď tl 500 mm z tvárnic ztraceného bednění    57,00 m2 

Výplň z betonu tř. C 20/25 (57*8*0,0347)     16 m3 

 

Pěnový polystyren tl. 20mm       38 m2 

Pěnový polystyren tl. 50mm + lepící tmel     19 m2 
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Zemnící pásek FeZn 30x4+ svorky      125 m 

 

Vázací drát tl. 1,4 mm 

Distanční podloţky výšky 30, 50 mm 

Odbedňovací prostředek       5 l 

 

Piloty CFA DN 900mm       32,80 bm 

Výplň pilot betonem tř. C20/25      20,86 m3 

Armokoše do pilot        0,87 t 

 

Podkl. betonová deska z betonu tř. C16/20 s kari sítí 100/100/6mm 68,02 m3 

Zřízení bednění stěn základových desek     6,32 m2 

Odstranění bednění stěn základových desek    6,32 m2 

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární doprava- na staveniště 

Na provádění zemních prací přijede rypadlo- nakladač po vlastní ose, nikoli 

naloţen na podvalníku. Smykem řízený nakladač a mini rypadlo Caterpillar 301.4C 

bude dopraveno na staveniště nákladním automobilem MAN 26.414 HIAB 200 C-4. 

Pro dopravení vrtné soupravy, pro provádění pilot, na staveniště pouţijeme nákladní 

automobil Volvo FH16 s podvalníkem Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2, který soupravu 

pomocí nájezdových plošinek vyloţí na staveništi.  

Odtěţená zemina (převáţně stará naváţka) se bude ze staveniště odváţet 

nákladním automobilem Tatra T158, s objemem korby 10m3, na skládku zeminy ve 

Stráţnici, vzdálenou 2,1 km od staveniště. Doba jízdy je cca 4 minuty. Tímto nákladním 

automobilem bude na stavbu přiváţena také zemina na zásyp jámy a kamenná drť na 

podsyp základových pasŧ a desky. 

Armokoše pro piloty a ostatní výztuţ do základŧ bude přivezena nákladním 

automobilem MAN 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou z místní armovny ve 

Stráţnici. Tímto budou dovezeny i bednící dílce na základové konstrukce a tvárnice pro 

provedení ztraceného bednění. 

Čerstvou betonovou směs na stavbu přepraví autodomíchávač Stetter C3, 

výrobní řada LIGHT LINE, AM 8 C s objemem 8m3 z betonárky ZAPA, vzdálené 0,5 km 

od staveniště. Pro betonáţ pilot budeme pouţívat čerpadlo betonu SOILMEC MECBO 

P4.65, které na staveniště dopraví nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4. 
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2.2.2 Sekundární doprava- vnitro- staveništní 

Výkopy stavební jámy, rýh a šachty budou prováděny rypadlo nakladačem 

Caterpillar 428F a následně i nakládány na automobil T158-8P5R33.343 a odváţeny 

na skládku. Poslední rýhy budou prováděny rypadlem Caterpillar 301.4C. Vrty pilot 

budou prováděny vrtnou soupravou  SOILMEC SF – 50 a betonovány pomocí čerpadla 

betonu SOILMEC MECBO P4.65. Armokoše budou vsazeny do země pomocí rypadlo- 

nakladače (zavěšené na háku). Betonové skruţe na vsakovací studnu taktéţ. 

Základové pasy a patky budou betonovány autočerpadlem Schwing S 31 XT, který 

bude čerpat beton z autodomíchávače Stetter C3. 

 

2.2.3 Skladování 

Vytěţená zemina ze stavební jámy, vrtŧ pilot a ze základových pasŧ a patek 

nebude na staveništi skladována a bude ihned po vytěţení naloţena na nákladní 

automobil Tatra T158 a odvezena na skládku, protoţe se jedná o starou naváţku. 

Nejprve se budou na staveništi skladovat armokoše a výztuţ do základových pasŧ 

a patek. Jakmile dojde ke spotřebě armokošŧ, budou na stavbu přivezeny díly bednění. 

Výztuţ a bednění budou skladovány na odvodněné zpevněné ploše velikosti cca 14m2 

na dřevěných hranolcích, které budou dle délky armokošŧ umístěny cca metr od okrajŧ 

a uprostřed. Armokoše pro piloty budou skladovány maximálně 2 nad sebou. Při 

skladování nesmí dojít k znehodnocení výztuţe zeminou ani jinými látkami, coţ by 

mohlo negativně ovlivnit soudrţnost výztuţe s betonem. Výztuţ bude řádně označena 

štítkem z výroby dle výkresu. Současně s bedněním budou na stavbu dopraveny 

tvárnice ztraceného bednění, které budou dodány na paletách a palety poloţeny na 

silničních betonových panelech. Ostatní materiál (pomocný materiál a drobné nářadí) 

bude uskladněn v krytém, větraném a uzamykatelném kontejneru. 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

3.1 Zemní práce- výkop jámy a rýh pro piloty 

Pracoviště se před prováděním zemních prací nachází v takovém stavu, ţe jsou 

na hranici oplocení záboru chodníku dovedené přípojky vody, kanalizace, plynu 

a elektro a jsou poloţené silniční panely. Staveniště je oplocené mobilním oplocením 

a nachází se zde také 3 staveništní kontejnery- šatna, sklad a kancelář 

stavbyvedoucího. Dále se na staveništi nachází mobilní wc a mobilní umývárna. 
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V místě stavby se nenachází ţádné rostliny ani dřeviny. Neţ začala stavba, tak místo 

slouţilo jako parkoviště. Staveniště se nachází výškově v úrovni přilehlých komunikací. 

Geodetem jsou pomocí kolíkŧ zaznačeny polohopisné a výškopisné body k určení 

polohy budoucího objektu. 

3.2 Piloty 

Pracoviště převezme stavbyvedoucí zhotovitele vrtaných pilot od hlavního 

stavbyvedoucího, pokud tyto dvě činnosti budou provádět rŧzné firmy. O této 

skutečnosti bude vyhotoven „Předávací protokol“ a bude proveden zápis do stavebního 

deníku. Součástí předání pracoviště je předání projektové dokumentace, dále 

prohlídka staveniště a podmínky stavbyvedoucího o prŧběhu prací. 

Při předání pracoviště musí být hotový výkop stavební jámy na úroveň -1,200m 

a v místě kontaktu s přilehlými objekty bude vykopána rýha šířky 1m na pilotovací 

úroveň -1,300 m. Do této jámy musí být zřízený sjezd pro vrtnou soupravu a ostatní 

stroje. Všechny tyto úrovně musí být provedeny dle projektové dokumentace a mít 

správné rozměry. 

3.3 Zemní práce- výkop stavebních rýh 

Pracoviště převezme hlavní stavbyvedoucí od stavbyvedoucího zhotovitele 

vrtaných pilot, pokud tyto dvě činnosti budou provádět rŧzné firmy. O této skutečnosti 

bude vyhotoven „Předávací protokol“ a bude proveden zápis do stavebního deníku.  

Oproti 1. fázi výkopových prací budou navíc provedeny piloty. Stavební práce budou 

pokračovat výkopem stavebních rýh dle projektové dokumentace. 

3.4 Základové konstrukce 

Na pracovišti jiţ budou ukončeny výkopové práce spolu s betonáţí pilot 

a budou provedeny všechny kontroly podle kontrolního a zkušebního plánu. 

Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 

3.5 Poţadavky na předchozí činnosti 

Před započetím zemních prací budou provedeny přípojky vody, kanalizace, 

plynu a elektro a budou dovedeny na hranici přilehlého chodníku tak, aby se 

nenacházely v komunikaci, na ulici Újezd. Na staveniště budou dovezeny a poloţeny 

silniční betonové panely, na které se poloţí staveništní kontejnery, mobilní wc 

a mobilní umývárna. Kolem staveniště se provede mobilní oplocení. 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Povětrnostní podmínky 

Pokud teplota klesne pod 5°C nebo nastane velké mnoţství sráţek (cca 

5mm/hod), je stavbyvedoucí oprávněn přerušit práce, nebo upravit technologický 

postup a jejich následné pokračování zahájit v nejbliţší moţné době. 

Betonáţ by měla probíhat v rozmezí teplot 5- 25°C, pokud by tomu muselo být 

jinak, jsou nutné úpravy betonové směsi pomocí plastifikátorŧ, popř. betonáţ s teplou 

vodou nebo předehřátím kameniva. Jelikoţ jsou práce naplánovány na měsíc Duben, 

nepředpokládáme, ţe k nějakému problému s teplotou dojde. 

Povrch čerstvé betonové směsi je nutné chránit před vysycháním a to vlhčením 

vodou pomocí hadice a následným přikrytím folií. V případě deště musíme čerstvý 

beton chránit před vymíláním a to buď folií nebo geotextílií.  

Pilotáţ nesmí být prováděna při větru o síle vyšší neţ 10m/s a při sníţené 

viditelnosti (dohled niţší neţ 30m). 

4.2 Vybavenost staveniště 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2m podél ulice Veselská 

a ulice Újezd. Oplocení bude pokryto neprŧhlednou tkaninou a bude obsahovat 

všechny potřebné informační cedule např. Vstup na staveniště zakázán apod. 

Technická zpráva zařízení staveniště bod. 3.6.1. Oplocení staveniště- Informační 

cedule. Vjezd na staveniště bude bránou z rozebíratelného mobilního oplocení, 

opatřené kolečky na sloupcích se stykem se zemí, z ulice Újezd, příloha č. C2 Zařízení 

staveniště. V místě záboru chodníkŧ budou poloţeny silniční betonové panely, 

abychom alespoň částečně eliminovali jejich poškození. Na nich se budou nacházet 3 

staveništní kontejnery- šatna, sklad a kancelář stavbyvedoucího. Tyto budou na 

střechách opatřeny reflektory pro osvětlení staveniště. Bude zde také mobilní wc 

a mobilní umývárna a staveništní rozvaděč elektro. Skládky materiálŧ se budou 

nacházet na volné ploše silničních panelŧ dle potřeby. 

4.3 Instruktáţ pracovníků 

Pracovníci na staveništi budou proškoleni ohledně BOZP, provozu na staveništi 

a třídění odpadŧ. Dále budou seznámeni s daným technologickým postupem a jeho 

úskalími, budou poučeni o ochranných pomŧckách a jejich pouţívání. Po proškolení 
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bude proveden zápis do stavebního deníku a podpis všech pracovníkŧ daného 

staveniště. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

5.1 Vytyčovací práce 

Tabulka 15- TP- četa vytyčovací práce 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

1 
vedoucí pracovní 

čety 

oprávnění, poučení 

a proškolení 

kontrola vytyčení 

bodŧ a kontrola 

zhotovení laviček 

2 pomocný dělník poučení 

vytyčení 

polohových bodŧ, 

zřízení laviček 

5.2 Výkopy 

Tabulka 16- TP- četa výkopy 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

1 vedoucí pracovní čety 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

kontrola polohy a 

hloubky výkopu, 

navigace obsluhy 

rypadla 

1 

řidič nákladního 

automobilu Tatra 

T158 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 
odvoz zeminy 

1 

řidič rypadlo- 

nakladače, mini 

rypadla 

řidičský prŧkaz C 

nebo T, strojnický 

prŧkaz 

hloubení rýh, 

naloţení zeminy na 

nákladní automobil 

2 pomocný dělník poučení 
ruční dokopávky, 

čištění strojŧ 
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5.3 Piloty 

Tabulka 17- TP- četa piloty 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

1 vrtmistr 

min. SOŠ 

s maturitou, 10 let 

praxe 

vedoucí čety, 

obsluha nivelačního 

přístroje, navigace 

vrtné soupravy, 

vyhotovení protokolu 

o vrtaných pilotách 

1 
vedoucí pracovní 

čety 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

provádí kontroly 

1 

řidič tahače Volvo 

FH16 a podvalníku 

Goldhofer STZ L5 

řidičský prŧkaz 

C+E, profesní 

prŧkaz 

přeprava vrtné 

soupravy 

1 
obsluha vrtné 

soupravy 

řidičský prŧkaz C,  

strojnický prŧkaz 

obsluha stroje, 

zodpovídá za chod 

stroje, vyměňuje 

vrtné nástroje 

1 
řidič rypadlo- 

nakladače 

řidičský prŧkaz C 

nebo T, strojnický 

prŧkaz 

naloţení zeminy na 

nákladní automobil, 

přesun armokošŧ 

1 

řidič nákladního 

automobilu Tatra 

T158 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 
odvoz zeminy 

1 
řidič 

autodomíchávače 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 

doprava čerstvé 

betonové směsi na 

staveniště, obsluha 

stroje při betonáţi 

1 
obsluha čerpadla 

betonu pro piloty 

řidičský prŧkaz C 

nebo T, strojnický 

prŧkaz 

dopravuje betonovou 

směs 

z autodomíchávače 

do konstrukce 
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1 

řidič automobilu 

MAN 26.414 HIAB 

200 C-4 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz, 

jeřábnický prŧkaz 

doprava armokošŧ 

z armovny na 

skládku, na 

staveništi 

2 vazač vazačský prŧkaz 
váţe armokoše na 

stroje 

1 pomocný dělník proškolení 
pomocné práce, 

čištění strojŧ a ulice 

 

5.4 Základové pasy a patky, podkladní betonová deska 

Tabulka 18- TP- četa základy 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

1 
vedoucí pracovní 

čety 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

kontrola polohy a 

hloubky výkopu, 

navigace obsluhy 

rypadla 

1 

řidič nákladního 

automobilu Tatra 

T158 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 

doprava štěrkového 

podsypu pod 

základy 

1 
řidič rypadlo- 

nakladače 

řidičský prŧkaz C 

nebo T, strojnický 

prŧkaz 

ukládání štěrkové 

drti do výkopu 

1 

řidič 

autodomíchávače na 

beton 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 

doprava čerstvé 

betonové směsi na 

staveniště, obsluha 

stroje 

1 
řidič autočerpadla 

na beton 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 

přečerpává beton 

z autodomíchávače 

do výkopu, obsluha 

stroje 
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1 

řidič automobilu 

MAN 26.414 HIAB 

200 C-4 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz, 

jeřábnický prŧkaz 

doprava výztuţe na 

skládku, na 

staveništi 

1 
obsluha vibračního 

pěchu 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

hutnění štěrkového 

podsypu 

základových pasŧ 

1 
obsluha vibračního 

válce 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

hutnění štěrkového 

podsypu podkladní 

betonové desky 

1 

obsluha vibrační 

lišty plovoucí ENAR 

– QZH 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

vibrování podkladní 

betonové desky 

4 ţelezář 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

váţe výztuţ do ŢB 

základŧ 

3 tesař 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

zhotovení bednění 

základových pasŧ a 

patek 

3 betonář 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

hutnění podsypu pod 

základy, ukládání 

výztuţe, zpracování 

betonové směsi 

včetně vibrování 

ponorným 

vibrátorem 

2 pomocný dělník proškolení 

pomocné práce, 

dokopávky, čištění 

základové spáry, 

čištění strojŧ a ulice 
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6. STROJE A NÁŘADÍ 

6.1 Větší stroje a doprava 

Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428F 

Rýpadlo- nakladač bude slouţit k hloubení stavební jámy a rýh, srovnání dna stavební 

jámy a nakládání zeminy na nákladní automobil, dále pak na převoz štěrkové drti po 

staveništi. 

 

Objem lopaty nakladače  1,03   m3 

Max. hloub. dosah  / max. dosah 6 / 6,6   m 

Provozní hmotnost [t]   7,5   t 

Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 

 

Nákladní automobil T158-8P5R33.343 

Na odvoz zeminy při zemních pracích- ze staveniště na skládku zeminy a opačně. 

Doprava štěrkové drti na staveniště. 

 

Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 

Nástavby    Třístranně sklopná korba, objem 10 m3. 

 

Vrtná souprava SOILMEC SF - 50 

Vyvrtání a vybetonování pilot technologií CFA. 

 

Max.prŧměr piloty:   900mm 

Max. délka piloty:   25m 

Hmotnost:    39t 

 

Nákladní automobil VOLVO FH16 + podvalník Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2 

Nákladní automobil s podvalníkem bude pouţit k dopravě vrtné soupravy pro pilotáţ. 

 

Délka:              13 030 mm 

Celková hmotnost návěsu   80.000 kg 

Loţná plocha za labutím  8.9 x 2.75 m  
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krkem (D x Š)   

 

Čerpadlo betonu pro technologie CFA SOILMEC MECBO P4.65 

Pro čerpání betonu z autodomíchávače do vrtné soupravy. 

 

Rozměry (š.v.d.):    2,26 x 2,5 x 4,7m 

Hmotnost:     6,5t 

Výkon čerpání:    64m3/hod 

 

Autodomíchávač Stetter C3, výrobní řada LIGHT LINE, AM 8 C 

Pro dopravu betonové směsi na staveniště. 

 

Jmenovitý objem:     8m3 

Délka:     6 358 mm  

Šířka:     2 400 mm 

 

Autočerpadlo Schwing S 31 XT 

Pro dopravu betonové směsi do výkopu. 

 

Vertikální dosah:   30,5m 

Horizontální dosah:   26,5m 

Počet ramen:    4 

Délka koncové hadice  4m 

Dopravované mnoţství:  90m3/hod 

 

Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude pouţit k dopravě výztuţe na stavbu. 

 

Nosnost vozidla:   12t 

Nosnost hydraulické ruky:  7t 

Délka vyloţení:   11,8m 

Loţná plocha:    6,2 x 2,45 m 

 

Smykem řízený nakladač CATERPILLAR 216B3 

Doprava štěrkové drti po staveništi, popř. i pro rozvoz zeminy násypu. 
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Objem lopaty    0,36m3 

Provozní hmotnost [kg]  2581kg 

 

Pásové rypadlo Caterpillar 301.4C 

Výkop stavební rýhy v místě sjezdu do stavební jámy. 

 

Max. hloub. dosah / max. dosah 2,24/3,7 m 

Objem lopaty    0,03- 0,06 m3 

 

6.2 Stroje a nářadí 

Nivelační sada NL-20 PROFESIONAL 

Pro výškové vytyčení stavebních konstrukcí. 

 

Délka zaostření:   0,5 m 

Nivelační lať    4 m 

 

BOSCH 300HVG Professional rotační laser 

Pro hlídání výškových úrovní podsypŧ, betonovaných pasŧ, patek a desky. 

 

Rozsah samonivelace:  ± 5 ° 

Pracovní dosah s přijímačem (prŧměr) 300 m 

 

Ponorný vibrátor Enar AVMU- Ohebná hřídel Enar TAXE-TDXE 1/AX25 

Pro vibrování čerstvého betonu. 

 

Hmotnost  4,5 kg 

Rozměry (d x š x v) 150 x 354 x 205 mm 

Otáčky motoru 18 000 ot./min 

 

Vibrační pěch Wacker Neuson BS 60-2i Wacker 

Pro zhutnění zeminy a podkladního štěrku. 

Rozměry:    675x345x965 mm 

Hutnící plocha:   280x330 mm 
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Provozní váha:   66 kg 

Údery:     700 za min. 

 

Vibrační válec vedený VVW 3402 

Pro zhutnění zeminy a podkladního štěrku. 

Provozní hmotnost    1060 kg 

Odstředivá síla    34 kN 

 

Bourací kladivo Makita HM1307C 

Pro odbourání hlav pilot. 

Počet příklepŧ:   730 – 1.450 min-1 

Hmotnost:    15,3 kg 

  

Hodnota vibrací:   12,5 m/s2 

Síla příklepu:    33,8 J 

 

Úhlová bruska Makita 9566CR 

Pro případné změny délek výztuţe. 

 

Otáčky naprázdno   10.000 %min-1%  

Příkon     1.400 W  

Brusný kotouč (O)   150 mm  

Hmotnost    2,6 kg  

 

Vibrační lišta plovoucí ENAR – QZH 

Ke zvibrování betonových ploch. 

 

Délka:     2000 mm 

Hmotnost:    17 kg 

Odstředivá síla:   150 kN 

 

Elektrická svářečka 160 Amp POWERPLUS 

Ke svařování výztuţe. 

 

Volty     230V-50Hz 
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Max. výkon    55-160 Amp 

 

Lešenářská koza výsuvná 

Jako podpěra k vázání výztuţe. 

 

Výška pracovní plochy  1,05 – 1,7 m 

Šířka manipulační   0,9 m 

Uţitečná nosnost   400 kg 

Hmotnost    22 kg 

 

Kotoučová pila Makita 5604R 

Slouţí pro zkracování řeziva na potřebnou délku. 

 

Příkon     950 W  

Hloubka řezu při 90°    54 mm 

Hloubka řezu při 45°    35 mm 

Pilový list:     165 mm 

Hmotnost:    3,6 kg 

 

6.3 Drobné nářadí a pomůcky 

Lopaty 

Krumpáč 

Rýč 

Stavební kolečko 

Palice 5 kg 

Kladivo 1,5 kg 

Pákové kleště 

Skřípací kleště 

Sekyra 

Svinovací metr 10m 

Výtyčky 

Olovnice 

Majzl 

Pásmo 30m 

Značkovací sprej 

Tuţka 

Provázek 

Vodováha 2m 

Ruční pila na dřevo- ocaska 
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6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní oděv 

Pracovní obuv 

Přilba 

Reflexní vesta 

Pracovní rukavice 

Anti- vibrační rukavice 

Ochranné brýle 

Chrániče sluchu 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

Souhrn pracovního postupu: 

- Vytyčení výkopu 

- Výkop jámy a rýh v místě pilot 

- Provedení pilot 

- Výkop zbývajících rýh 

- Štěrkový podsyp 

- Bednění 

- Betonáţ pasŧ a patek 1. stupeň 

- Ztracené bednění a betonáţ pasŧ a patek 2. Stupeň 

- Odbednění 

- Zasypání jámy a poloţení kanalizace 

- Zhutněný podsyp podkladní desky 

- Bednění podkladní betonové desky 

- Betonáţ podkladní betonové desky 

- Odbednění 

7.1 Zemní práce- výkop stavební jámy a stavební rýhy v místě pilot 

7.1.1 Vytyčovací práce- jáma a rýhy 

Geodet s pomocníkem vytyčí dle projektové dokumentace všechny dŧleţité 

body, především rohové body objektu. Všechny tyto body budou stabilizovány 

zatlučením 0,5 m dřevěného kolíku do země, které budou v horní část i označeny 

reflexním sprejem. U všech těchto významných bodŧ budou zřízeny „lavičky“. Budou 

zřízeny ve stejné vzdálenosti od jámy, nejlépe na místě, kde bude zabráněno jejich 

posunutí, například stavebními stroji, či jiné deformaci. Vedoucí čety s pomocníkem 

zatlučou v prodlouţení všech geodetem vytyčených bodŧ svislé kŧly cca 1m  od sebe. 

Na lati rotačního nivelačního přístroje se nastaví výška a po zatlučení kolíkŧ dává 
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vedoucí čety znamení pomocníkŧm, kteří natlučou na kŧly prkna – vytvoří tzv. „lavičky“.  

Geodet totální stanicí z jednoho bodu zaměří prodlouţení bodŧ na lavičky. Pomocí 

nitkového kříţe přenese bod a dá znamení pomocníkovi, který v příslušném místě na 

lavičce zatluče hřebík. Takto se postupuje při přenesení všech geodetem vytyčených 

bodŧ na lavičky. Pomocí svinovacího metru si vedoucí čety přenese body pro obrys 

stavebních rýh dle projektové dokumentace a na příslušná místa zatluče do země 

kolíky. Mezi těmito body natáhne vedoucí čety a pomocný pracovník provázek, který 

bude značit obrys výkopu stavební jámy a rýh. Vedoucí čety po té pod provázkem 

vyznačí vápnem obrys stavební jámy a rýh. Takto pracovníci vyznačí kompletně obvod 

objektu a obvod všech stavebních rýh. 

7.1.2 Výkop stavební jámy a rýhy v místě pilot 

Výkopy bude provádět rypadlo- nakladač Caterpillar 428F, který bude také 

zeminu nakládat na nákladní automobil Tatra T158. Nejprve strojník provede výkop 

vyznačené stavební jámy směrem od stávajících objektŧ k ulici Újezd na úroveň -1,200 

m, kde se nachází převáţně stará naváţka a vytvoří se sjezd do stavební jámy 

z vytěţené hlíny. Po té strojník vykope stavební rýhu podél stávajících objektŧ v šířce 1 

m, čímţ vytvoří „pilotovací rovinu“ na úrovni -1,300 m. Neţ strojník vykope rýhy, 

vedoucí čety vytyčí polohu vsakovací studny a do jejího středu zatluče dřevěný kolík 

a barevně jej označí sprejem.  

Jakmile bude mít strojník vykopané rýhy u stávajících objektŧ, nasadí drapák na 

rypadlo- nakladač a vykope šachtu pro vsakovací studnu dle projektové dokumentace. 

Začíná na úrovni -1,200 m, dno šachty je na úrovni -4,100 m. Pomocí rypadlo- 

nakladače se osadí za současného odkopu zeminy 3 ks skruţe do šachty, které budou 

jiţ pro další práci slouţit jako paţení šachty. Po té se dovnitř po ţebříku dostane 

pracovník, začistí dno a vysype jemným kamenivem a hrubým kamenivem. Na jejich 

rozhraní poloţí pracovník geotextilii. Jakmile bezpečně vystoupí pracovník ven 

z šachty, osadí se poslední čtvrtý kus betonové skruţe a osadí se potřebné trubky 

a jako poslední díl studny se nasadí poklop s ventilační hlavicí. 

Všechna vytěţená zemina (naváţka) bude odváţena ze staveniště na skládku 

TKO, U Cihelny 1374, Stráţnice, automobilem Tatra T158 o objemu korby 10m3.  

7.2 Piloty 

Stavba se nachází v proluce. Jedná se dŧm nepodsklepený, okolní stavby však 

podsklepeny jsou. Z tohoto dŧvodu musíme novostavbu zaloţit na stejné úrovni, jako 
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jsou sousední objekty. Toho dosáhneme pomocí pilot podél stávajících objektŧ. Piloty 

budou provedeny technologií CFA, tj. vrty a betonáţ pomocí prŧběţného šneku, který 

se zavrtá na potřebnou délku piloty do země, a za postupného vytahování šneku 

zároveň betonujeme pilotu. Jedná se o metodu bez paţení stěn vrtu, jelikoţ stabilitu 

vrtu zajišťuje zemina v závitech šneku vrtné soupravy. Po vytáhnutí celého šneku se 

na vrtnou soupravu upevní nachystaný armokoš, který pomocí vrtné soupravy 

vsazujeme do čerstvého betonu. 

7.2.1 Přípravné práce pro piloty 

Staveniště je jiţ připraveno na zhotovení pilot. Je vykopána stavební jáma 

a v místě provádění pilot je zemina na „pilotovací úrovni“ -1,300 m. Na stavbu byly také 

dovozeny armokoše do pilot. 

7.2.2 Vytyčovací práce pro piloty 

Geodet s pomocným pracovníkem vytyčí pomocí měřičských přístrojŧ, např. 

totální stanice, polohy všech pilot objektu. Stabilizování středŧ pilot bude pomocí 

dřevěných kolíkŧ, které budou označeny reflexním sprejem. Kolíky budou zatlučeny do 

země v místě středu piloty, tak aby se s nimi nedalo hýbat.  

 

7.2.3 Začátek vrtání pilot 

Vrtmistr nastaví v místě vrtané piloty střed vrtného šneku, vyrovná jej ve 

svislém směru a spustí ho na úroveň zeminy. Vrtmistr zahájí vrtání dvěmi aţ čtyřmi 

otáčkami šneku. Pomocný dělník překontroluje pro jistotu polohu šneku vzdáleností od 

pomocných bodŧ. Přesnost vrtu se bude pohybovat řádově v centimetrech. Po kontrole 

polohy šneku se zkontroluje opět svislost pomocí vodováhy. Pokud bude vše přesně, 

dá vrtmistr pokyn k pokračování vrtání. Tato kontrola se provede znovu přibliţně po 

2m. Pokud bude nějaká nepřesnost, vrtmistr dá pokyn k posunutí vrtné soupravy. 

7.2.4 Vrtání pilot 

Vrtání prŧběţným šnekem bude provedeno s minimálním účinkem na okolní 

zeminu. Zavrtání závitŧ vrtného šneku bude po celé délce vrtu stejné. Podle odporu 

zeminy přizpŧsobí vrtmistr otáčky vrtného šneku. V případě, ţe bude nutné šnek 

v prŧběhu prací vytáhnout, musí se otáčet protisměrně, aby se vrt znovu zaplnil 

zeminou. Středová roura prŧběţného šneku bude uzavřena, aby se zabránil o vniku 
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zeminy. Po dokončení vrtu v projektované hloubce se odečte moment potřebný 

k zavrtání šneku a vypočte se únosnost podloţí, pokud vyhovuje, je moţné vrtání 

ukončit. 

7.2.5 Betonáţ pilot 

Po vyvrtání pilot na poţadovanou hloubku dle projektové dokumentace a po 

ověření únosnosti zeminy, (šnek zŧstává stále v zemi), začneme s betonáţí. Otevřeme 

nebo vyrazíme zátku ve středové rouře šneku, aby mohla proudit čerstvá betonová 

směs do piloty. Na vrtnou soupravu Soilmec SF- 50, napojíme čerpadlo betonu 

SOILMEC MECBO P4.65, do kterého budeme čerstvou betonovou směs dováţet 

pomocí autodomíchávače Stetter C3 LIGHT LINE o objemu 8m3. Betonáţ pilot musí 

proběhnout plynule za současného vytahování vrtacího šneku, který se bude otáčet 

stejným směrem jako při vrtání tak, aby byla vyvrtaná zemina vytahována ven z vrtu. 

Abychom zaplnili všechny prostory vrtu řádně, musí být betonová směs dopravována 

do vrtu vyšším tlakem, neţ jakým pŧsobí okolní zemina na stěny vrtu. Tlak betonu 

měříme tlakovou vloţkou v rouře, kterou betonujeme. Toto vše má k dispozici vrtmistr 

na obrazovce vrtné soupravy. Objem proudící betonové směsi změříme hupŧ pístu 

betonářského čerpadla, které je připojeno k vrtné soupravě pomocí kabelu. Betonáţ 

musí proběhnout bez přerušení, proto je nutné zajistit dostatečný přísun betonu, avšak 

musíme dbát na dobu zpracovatelnosti betonové směsi- 45 minut (dle dodacího listu). 

Betonáţ ukončíme aţ po úplném vytaţení šneku. O kaţdém vrtu bude vytvořen 

protokol o zhotovení piloty, dle ČSN EN 1536. 

7.2.6 Vkládání armokoše do čerstvě vybetonované piloty 

Po vybetonování piloty ihned osazujeme armokoše. Nejprve ještě odklidíme 

oapadané mnoţství zeminy ze šneku. Po té armokoš dopravíme ze skládky k vrtné 

soupravě pomocí rypadlo- nakladače Caterpillar 428F se závěsným hákem. Armokoš 

smí na závěsný hák vázat pouze člověk s platným prŧkazem vazače břemen. Jakmile 

dopraví nakladač armokoš k vrtné soupravě, převáţe se armokoš na vrtnou soupravu. 

Vrtná souprava zvedne armokoš ve svislé poloze nad čerstvě vybetonovaný vrt 

a pomalu pouští do betonu. Armokoš bude klesat vlastní tíhou. Ţádné vibrování. Mohlo 

by dojít k roztřídění vysoce plastického a dobře zpracovatelného betonu. Po dobu 

vnikání armokoše do betonu hlídají pomocní pracovníci správnou polohu armokoše 

a rytí výztuţe 60mm. Pomocní pracovníci poté zajistí armokoš proti pohybu a poklesu 

pomocí trámkŧ a klínkŧ.  
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7.2.7 Odvoz vyvrtané zeminy 

Odvoz vytěţené zeminy proběhne po osazení armokoše. Pomocí rypadlo- 

nakladače Caterpillar 428F bude zemina naloţena na nákladní automobil Tatra T158, 

který zeminu odveze na skládku. 

7.2.8 Dokončení pilot 

Po zatuhnutí betonu budou přebetonované hlavy pilot odbourány na 

projektovou výšku. Práci provedou pomocní pracovníci pomocí bouracího kladiva. 

Opatrně na poškození výztuţe. V případě poškození je potřeba poškozenou část 

odříznout a navařit novou výztuţ. Na vyčnívající výztuţ po odbourání hlav pilot se 

nasadí gumové chráničky, kvŧli bezpečnosti pracovníkŧ popř. se vyčnívající pruty 

ohnou do vodorovné polohy. 

7.3 Základové pasy a patky 

7.3.1 Vytyčení základových pasů a patek 

Provede se vytýčení zbývajících stavebních rýh dle postupu z bodu 7.1.1.  

7.3.2 Výkop stavebních rýh 

Rypadlo- nakladač Caterpillar 428F vykope stavební rýhy dle vytyčení od 

stávajících objektŧ směrem k ulici Újezd. Ponechá sjezd do stavební jámy z ulice Újezd 

kvŧli sjezdu nakladače do jámy a zasypávání rýh štěrkovým podsypem. Odtěţenou 

zeminu ihned naloţí na nákladní automobil, který zeminu odveze na skládku TKO, 

U Cihelny 1374 Stráţnice. Jakmile bude štěrkový podsyp rozvezen, mini rypadlem se 

odtěţí poslední zbývající část v místě sjezdu do jámy a dokončí se podsyp. 

7.3.3 Štěrkový podsyp 

Před prováděním štěrkového podsypu zkontroluje technický dozor investora 

základovou spáru a provede se zápis do stavebního deníku o předání.  

Výšková úroveň podsypu bude určena nivelací, kterou provede vedoucí čety. 

Výškové body budou vyznačeny pomocí dřevěných kolíkŧ, zatlučených svisle do 

základové spáry na navrhovanou výšku. Vedoucí čety bude kontrolovat výšku kolíku po 

úderech kladivem do kolíku, neţ bude mít kolík poţadovanou výšku podsypu. Vedoucí 

čety bude kontrolovat výšku podsypu pravidelně při zasypávání laserovým rotačním 

přístrojem. Štěrková drť bude na stavbu dopravena nákladním automobilem Tatra 
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T158. Do vykopaných stavebních rýh se pomocí nakladače Caterpillaru 216B3 

a pomocí rypadlo- nakladače naveze štěrková drť do výšky 200mm nad základovou 

spáru. Tato navezená drť se dále zhutní pomocí vibračního pěchu. Jakmile je podsyp 

hotový, vloţíme zemnící pásek FeZn 40/3 mm a vytáhneme jej dle projektové 

dokumentace elektro nad budoucí základy. 

7.3.4 Bednění pasů a patek 1. úrovně 

Bednění budou tesaři provádět u všech pasŧ pro betonáţ 1. stupně 

oboustranně (na výšku -0,900 a -1,100 m) a u obou stupňŧ základových pasŧ 

přilehlých k sousedním objektŧm, a to jednostranně. Z druhé strany bude uloţen 

polystyren tl. 20mm (popř. 50mm) pro dilataci, tento bude buď volně nebo nalepen na 

sousední objekt, dle moţností a výškově aţ nad horní úroveň podkladní betonové 

desky (-0,250). Dále pak pro všechny ţelezobetonové patky pro oba stupně.  

Bednění základových pasŧ a patek provedou tesaři z řeziva a betonářské 

překliţky o rozměrech 2,5x1,25 m a 2,5x0,625 m. Veškerý materiál bude upraven na 

poţadovaný rozměr kotoučovou pilou, popř. budou dovezeny jiţ zkrácené překliţky 

z dřívějších staveb. Bednění bude zhotoveno přesně na šířky pasŧ a patek dle 

projektové dokumentace. Výšky pasŧ budou bedněny záměrně o cca 10 cm vyšším 

bedněním pro vloţení dřevěných rozpěr mezi svislé části bednění. Bednění bude 

prŧběţně vedoucí čety kontrolovat nivelačním přístrojem a vodováhou a měřit 

svinovacím metrem jeho velikost a polohu. 

Svislá část bednění bude vyhotovena z desek z překliţky, ostatní pouţití 

materiál bude z řeziva (rozpěrky, kolíky, svlaky). Řezivo bude tvořit vodorovný rám 

z trámŧ 10x10 cm, natlučených u spodní a horní hrany bednění. Zhruba po 1m od sebe 

vzdálený bude svislý sloupek z desek, zatlučený do země (z vnější strany překliţky). 

Prioritně bude na spoji dvou překliţek. Do zeminy budou ve vzdálenosti cca 0,5m od 

bednění natlučeny dřevěné kolíky o rozměrech cca 10x5 cm. Do těchto kolíkŧ budou 

zapřeny trámky 6x10cm při spodním i horním líci k vodorovným trámŧm na překliţce. 

Vzdálenost těchto rozpěr bude cca 1m. V místě styku dvou překliţek bude tato rozpěra 

udělána prioritně. Po cca 0,5m budou ještě vloţeny vodorovné rozpěrky mezi 

překliţkami, které zajistí světlý rozměr pasŧ. Dŧleţitou věcí jsou prostupy 

v základových pasech. Pracovníci musí před betonáţí osadit prostupy základy dle 

výkresŧ. Prostupy vytvoří buď vloţením odřezkŧ kanalizační trubky z PVC většího 

prŧměru do bednění, neţ je prŧměr skutečné trubky, která prostupem povede, nebo 

vytvořením duté konstrukce z řeziva „krabičky“. Tzn. tesař vyrobí z řeziva dřevěné duté 
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kvádry a pomocí hřebíkŧ je připevní a osadí do bednění, tak aby nedošlo k jejich 

posunu při betonáţi. Polohy prostupŧ kontroluje vedoucí čety dle projektové 

dokumentace. Trubky z PVC zŧstanou po betonáţi v základech, dřevěné kvádry 

pomocní pracovníci odsekají kladivem. 

7.3.5 Výztuţ základových patek- 1. úroveň 

Pozn.: 1. Úroveň základových pasŧ je z prostého betonu. 

Výztuţ bude na staveniště dopravena ve stavu naohýbaném a nastříhaném dle 

výkresŧ výztuţe. Vazači budou výztuţ vázat na provizorním pracovišti sestaveném 

z ocelových lešenářských stavebních koz, na které si výztuţ poloţí a dle projektové 

dokumentace budou přidělávat třmínky a vázat výztuţ pomocí vázacího drátu nebo 

svařovat dle dokumentace. Kde to nebude moţné, budou vazači vázat výztuţ přímo ve 

výkopu. Výztuţ základových patek musí být provázána s výztuţí 2. úrovně základových 

patek. Navázanou výztuţ vloţí vazači do výkopu na distanční podloţky dle krytí 

výztuţe- podloţky výšky 50mm.  

7.3.6 Betonáţ 1. úrovně základových pasů a patek 

Před betonáţí převezme uloţenou výztuţ technický dozor investora a provede 

se zápis do stavebního deníku. 

Bednění z překliţek musí být navlhčeno a opatřeno odbedňovacím přípravkem. 

Hlavy pilot musí být natřeny adhezním přípravkem pro lepší spojení s plošnými 

základy. 

Betonovat budeme pomocí autočerpadla z dŧvodu velké vzdálenosti od 

přístupové cesty (autodomíchávač by nedosáhl na všechny pasy). Autočerpadlo bude 

zásobováno betonem pomocí autodomíchávačŧ, kteří budou prŧběţně beton 

z betonárny dováţet. Při dopravě betonové směsi nesmí dojít jejímu znehodnocení 

zejména rozmísením. Zpracovatelnost dodávaného betonu je 45 minut od jeho výroby. 

Čas výroby je uveden v dodacím listu a toto vedoucí čety betonářŧ zkontroluje.  

Po osazení výztuţe na štěrkový podsyp vybetonujeme 1. stupeň základových pasŧ 

a patek z prostého betonu, C 20/25- XC2- Cl 0,4- Dmax16, šířky 800 a 900mm a výšky 

400mm. Koncový nástavec hadice autočerpadla bude spuštěn těsně nad úroveň 

betonáţe. Beton zhutníme ponorným vibrátorem alespoň 100mm od bednění a ve 

vzdálenostech viditelného okruhu účinnosti (vzdálenost nesmí překročit 1,4 násobek 

viditelného okruhu účinnosti). Hutnění ukončíme, kdyţ bude na povrchu vystupovat 

cementové mléko. Maximální výška volného pádu čerstvého betonu při ukládání do 
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konstrukce je 1,5m. Beton budeme po dobu minimálně 2 dnŧ od dokončení betonáţe 

udrţovat ve vlhkém stavu kropením vodou. Záleţí na klimatických podmínkách, ale 

zpravidla začneme beton vodou ošetřovat přibliţně 12 hodin od betonáţe. Teplota 

ošetřovací vody mŧţe být maximálně o 10°C vyšší neţ teplota povrchu betonové 

konstrukce. Po dokončení betonáţe 1. stupně základových pasŧ a patek následuje 

technologická pauza, pro dosaţení vyšší pevnosti betonu a moţnosti pokračovat 

v pracích. Předběţně je doba pauzy stanovena na 48 hodin. 

7.3.7 Odbednění 1. úrovně a bednění pasů a patek 2. úrovně 

Po 3 dnech od dokončení betonáţe, při předpokládaných teplotách v rozmezí 

15 - 25°C, beton dosáhne 50% své charakteristické pevnosti a my mŧţeme odbednit 

základové pasy a patky. 

Odbednění provede vedoucí pracovní čety společně s tesaři. Nejdříve se uvolní 

záporné kolíky ze země v patě rozpěr, poté se odmontují rozpěry a na závěr svlaky 

a překliţky. Uvolňování a rozebírání bednění se provede tak, aby nebyla konstrukce 

vystavena nárazu, přetíţení nebo poškození. Rozebrané bednění pouţijí po jeho umytí 

tesaři na bednění 2. úrovně základových pasŧ a patek. 

Provedení viz bod 7.3.4. Bednění pasŧ pouze u přilehlých objektŧ (na výšku -

0,250 m) a 2. úroveň patek (na výšku -0,250 a -0,450 m, dle PD). 

7.3.8 Výztuţ základových pasů a patek- 2. úroveň 

Provádění krajních základových pasŧ na styku se stávajícími objekty 

a základových patek je totoţné jak pro 1. úroveň- viz bod. 7.3.5. 

Rozdíl bude ve výztuţi ukládané do ztraceného bednění, které tvoří všechny 

ostatní základové pasy pod objektem.  

Po betonáţi 1. úrovně základových pasŧ, pracovníci odměří metrem a pásmem 

vzdálenosti, a do betonu po jeho zatuhnutí navrtají díry pro svislou výztuţ po cca 0,5m- 

dle objednaných tvárnic tak, aby byla svislá výztuţ prŧběţná přes obě vrstvy. 

Tu následně pracovníci osadí do vyvrtaných děr. Výztuţ bude v kaţdé dutině 

tvárnice ztraceného bednění na výšku 2. vrstev zdiva z betonových tvárnic. Dále 

pracovníci osadí vodorovnou výztuţ mezi 1. a 2. vrstvu zdiva, vţdy 2 pruty při krajích 

tvárnice. 
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7.3.9 Betonáţ 2. úrovně základových pasů a patek 

Postup bude totoţný jako v bodě 7.3.6- Betonáţ 1. úrovně základových pasŧ 

a patek. Základové pasy a patky se vybetonují na úroveň -0,400 a -0,600 m, coţ 

znamená, ţe 2. úroveň bude mít výšku 500 mm. Hutnění bednících tvárnic budou 

provádět pracovníci pomocí ocelových tyčí ze zbylé výztuţe. A to vpichy cca 25x do 

kaţdé přibliţně třetí svislé prŧběţné dutiny, dle potřeby a sedání betonu, jakmile bude 

vystupovat cementové mléko na povrch, nutno přestat. 

7.3.10 Odbednění 2. úrovně základových pasů a patek 

Viz. bod 7.3.7 Odbednění 1. úrovně a bednění pasŧ a patek 2. Úrovně.  

V případě rozdílných teplot je jiná doba od dokončení betonáţe, po které mŧţeme 

odbedňovat.  

Teploty: 

  5 - 10°C 3,5 dne 

  10 - 15°C 2,5 dne 

  15 - 25°C 2 dny 

  >25°C  1,5 dne 

7.4 Podkladní betonová deska 

7.4.1 Zasypání stavební jámy 

Po vybetonování a odbednění základŧ bude na staveniště dovezena Tatrou 

T158 zemina, která bude pomocí smykově řízeného nakladače a rypadlo- nakladače 

hrnuta a rozváţena postupně do stavební jámy, tak aby byla jáma zasypána na úroveň 

-0,500 a -0,700 m. Zemina bude naváţena od vjezdu na staveniště postupně po celé 

stavbě tak, ţe smykem řízený nakladač si bude před sebou sypat zeminu a postupně 

bude přejíţdět přes hotové základové pasy tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Souběţně s touto činností bude specializovanou firmou provedeno poloţení leţaté 

kanalizace do pískového loţe a zasypání kanalizace dle projektové dokumentace. 

Kanalizace bude vyvedena svislou trubkou aţ nad úroveň budoucí podkladní betonové 

desky a ukončena ochranným krytem proti vniku nečistot. Specializovaná firma 

provede zkoušku těsnosti vzduchem. Po vyhovující zkoušce se kanalizace ve stavební 

jámě zasype zeminou. Nasypanou zeminu pracovníci pomocí vibračního pěchu a válce 

zhutní. Hutnit budou minimálně 30 cm od základových pasŧ. 
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7.4.2 Podsyp ze štěrkové drti 

Na stavbu bude dovezena nákladním automobilem štěrková drť. A pomocí 

rypadlo- nakladače bude rozvezena postupně po stavbě mezi základové pasy. Kdyţ 

bude řidič rypadlo- nakladače přejíţdět přes základový pás, udělá si nájezd a sjezd ze 

štěrkodrtě tak, aby nepoškodil základový pás nebo patku. Štěrková drť bude vysypána 

a zhutněna vibračním válcem na úroveň -0,600 a -0,400 m, na hodnotu relativní 

ulehlosti Id = 0,7. Tloušťka vrstvy by měla být 10 cm. Pomocní dělníci budou 

přivezenou štěrkodrť uhlazovat a hutnit. Vedoucí čety bude kontrolovat výškovou 

úroveň nivelačním přístrojem. 

7.4.3 Bednění podkladní betonové desky 

Tesaři zhotoví tradiční bednění z desek na výšku betonové desky 150 mm. 

Spojí si dřevěnou příloţkou více desek na poţadovanou výšku minimálně 150 mm. 

Toto bude slouţit jako vodorovný prvek bednění, který pomocí rozpěry zapřou tesaři do 

kolíkŧ v zemi. Rozpěry budou ve spodní i horní části bednění. Popř. mohou tesaři 

pouţít fošny, které poloţí „na kant“ a za fošny natlučou do země hranoly cca po 80cm, 

tím zapřou fošny. Fošnu spojí hřebíky s hranoly, aby se nepřevrátila dovnitř bednění. 

7.4.4 Výztuţ podkladní betonové desky 

Pracovníci poloţí na zhutněný podsyp plastové distanční prvky výšky 50mm, 

dle krytí výztuţe v projektové dokumentaci. Tyto budou pracovníci klást v rozteči 50- 70 

cm na celou délku podkladní betonové desky. Na tyto podloţky vazači poloţí kari sítě o 

velikosti 100/100/6 mm. Pracovníci budou provádět přesah kari sítí o 2 oka, čili > 200 

mm. Kari sítě budou přetaţeny aţ přes vybudované základové pasy do krajŧ, 

pracovníci je uloţí 20 mm od bednění. Pomocí pákových kleště pracovníci nastříhají 

sítě potřebných rozměrŧ. 

7.4.5 Betonáţ podkladní betonové desky 

Betonáţ desky se bude provádět totoţně jako u základových pasŧ. Tloušťka 

podkladní betonové desky je 150 mm. A výškové úrovně jsou -0,250 a -0,450 mm dle 

projektové dokumentace. Podkladní betonovou desku budou betonáři hutnit ponorným 

vibrátorem a na závěr i plovoucí vibrační lištou. Jakmile se na povrchu začne objevovat 

cementové mléko je potřeba ukončit vibrování. Po cca 12- 24 hodinách od dokončení 

betonáţe budeme beton ošetřovat vlhčením vodou (kropením hadicí). Toto závisí na 

klimatických podmínkách. Teplota ošetřovací vody mŧţe být maximálně o 10°C vyšší 
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neţ teplota povrchu betonové konstrukce. Po dokončení betonáţe je nutná 

technologická pauza minimálně 48 hodin. 

7.4.6 Odbednění podkladní betonové desky 

Tesaři provedou odbednění podkladní betonové desky dle bodu 7.3.10. 

8. KONTROLA JAKOSTI 

Podrobněji popsána samostatně v kontrolním a zkušebním plánu v příloze B1. 

8.1 Zemní práce 

8.1.1 Vstupní kontrola 

Stavbyvedoucí provede kontrolu projektové dokumentace, připravenost 

staveniště pro provádění výkopových prací, výškopisné a polohopisné body, vytyčení 

stávajících inţenýrských sítí a klimatické podmínky pro provádění zemních prací. Mistr 

a strojník zkontrolují technický stav rypadlo- nakladače a nákladních automobilŧ pro 

odvoz vytěţené zeminy. Mistr zkontroluje zpŧsobilost pracovníkŧ.  

8.1.2 Mezioperační kontrola 

Mistr s geodetem provedou kontrolu vytyčení stavební jámy a zřízení laviček. 

Mistr dále provede kontrolu výkopu stavebních rýh a jámy. Stavbyvedoucí s geologem 

kontrolují geologický prŧzkum a hladinu podzemních vod. Mistr hlídá zabezpečení 

výkopu reflexní páskou na tyčích (hloubka do 1,3m), v místě hloubky výkopu větší jak 

1,3 m bude provedeno stabilní zábradlí o výšce 1,1m. Zábradlí bude vzdálené 500 mm 

od stabilní hrany výkopu. Stavbyvedoucí a mistr porovnají časový harmonogram se 

skutečností.  

8.1.3 Výstupní kontrola 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu geometrických 

přesností provedení výkopových prací a čistotu a rovinatost základové spáry. 

Stavbyvedoucí a TDI kontrolují provedení výkopŧ s PD. Pŧdorysná odchylka je ± 

20mm - ± 40mm. Výšková odchylka je ± 25mm - ± 50mm. 
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8.2 Piloty 

8.2.1 Vstupní kontrola 

Stavbyvedoucí provede kontrolu projektové dokumentace, připravenost 

staveniště pro provádění CFA pilot. Mistr kontroluje materiál na výrobu pilot dle 

dodacího listu, výztuţ a betonovou směs. Výztuţ ještě kontroluje podle štítkŧ na 

armokoších, po převzetí kontroluje její uloţení na staveništi, na zpevněné odvodněné 

ploše. Stavbyvedoucí dále kontroluje zpŧsobilost pracovníkŧ pro výkon dané práce. 

Mistr s vrtmistrem kontrolují funkčnost a pouţitelnost vrtné soupravy. Maximální 

odchylky pro pŧdorysný rozměr jámy jsou od ± 20 do ± 40 mm. Maximální odchylka pro 

výškový rozměr jámy je od ± 25 do ± 50 mm. Maximální odchylka pro pilotovací úroveň 

je do ± (40+dmax *10-1) mm= 40+900*10-1 = 130mm. 

8.2.2 Mezioperační kontrola 

Stavbyvedoucí s geodetem a technickým dozorem investora kontrolují vytyčení 

polohy pilot. Mistr kontroluje provádění vrtu společně s vrtmistrem. Geolog provede 

inţenýrsko- geologický prŧzkum. Mistr kontroluje kvalitu betonové směsi dle dodacího 

listu (označení směsi, čas výroby, čas příjezdu, konzistence apod.). Stavbyvedoucí 

kontroluje betonáţ piloty- plynulost, klimatické podmínky apod. Mistr prověří před 

osazením armokoše jeho rozměry, nepoškozenost a čistotu. Stavbyvedoucí 

s technickým dozorem investora kontrolují polohové a výškové osazení armokoše do 

piloty. Mistr dohlédne na ošetřování mladého betonu a úpravu hlavy piloty- maximální 

odchylku od + 40 mm do - 70 mm oproti projektovanému návrhu. Stavbyvedoucí 

a mistr porovnají časový harmonogram se skutečností. Maximální odchylka od 

projektované polohy středu piloty je 20 mm v úrovni hlavy piloty. Maximální odchylka 

osy vrtu oproti projektové dokumentaci je: min. (0,05*d(900mm- prŧměr piloty); 5% 

délky vrtŧ; 100mm), coţ je: min. (45mm;172,5mm;100mm). Svislost vrtu při maximální 

vodorovné odchylce osy od svislice je 2% z délky vrtu (0,02*3450mm=69mm), 

maximálně však ± 15mm. Úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí být 

rovna navrhované hodnotě s maximální odchylkou ±150 mm.  Výškové osazení hlavní 

nosné výztuţe +100 mm a -50 mm. Rozmístění rozdělovací výztuţe ± 60 mm. 
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8.2.3 Výstupní kontrola 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem zkontrolují zhotovení pilot 

a kontrolu odebraných vzorkŧ betonu. Osa hlavy piloty musí mít odchylku maximálně ± 

25 mm od projektované polohy piloty. 

 

8.3 Základové konstrukce 

8.3.1 Vstupní kontrola 

Stavbyvedoucí provede kontrolu projektové dokumentace a jiných dokumentŧ. 

Společně s technickým dozorem investora zkontrolují provedení zemních prací 

a základovou spáru (její čistotu před zahájením prací na základech). Stavbyvedoucí 

nebo mistr provede kontrolu dodávky bednění (mnoţství, stav), výztuţe (mnoţství, 

rozměry) a podkladního podsypu ze štěrkodrtě (mnoţství, velikost zrn a čistotu). Po té 

provede kontrolu uloţení výztuţe na staveništi na zpevněném a odvodněném 

podkladu. Kontrola ověří, zda je základová spára únosná dle předpokladŧ v projektové 

dokumentaci a nachází se v nezámrzné hloubce, tedy minimálně 800 mm pod 

upraveným terénem u obvodových zdí a 600 mm u vnitřních nosných u nesoudrţných 

zemin, v soudrţných je to minimálně 1200 mm. 

8.3.2 Mezioperační kontrola 

Stavbyvedoucí provede kontrolu klimatických podmínek pro práci na zaloţení 

objektu- teplota pro betonáţ nesmí být prŧměrně 3 dny po sobě niţší neţ 5°C. Zároveň 

nesmí nejniţší denní nebo noční teplota klesnout pod 0°C. Teplota povrchu základové 

spáry musí být minimálně 0°C. Dále kontroluje provedení podkladního násypu 

a uloţení výztuţe do stavebních rýh. Dále pak kontroluje dodávku betonové směsi, 

provedení betonáţe, kontrolu kvality hutnění a ošetřování betonu a soulad s časovým 

plánem. 

8.3.3 Výstupní kontrola 

Stavbyvedoucí s geodetem provede kontrolu přesnosti provedení základových 

konstrukcí, jejich rovinatost- odchylka v rozmezí ± 25mm pŧdorysně a ± 20mm svisle. 

Po té provede kontrolu povrchu betonu a polohu a velikost prostupŧ konstrukcí. Na 

závěr ještě ověří tvrdost betonu tvrdoměrnou zkouškou za účasti statika. 
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9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Všichni pracovníci projdou vstupním školením BOZP, kde se mimo jiné doví 

o provozu na staveništi, technologických postupech daných etap a časovým plánem 

jednotlivých činností. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky také s moţnými riziky, které 

je mohou potkat na staveništi. Dále pak o pracovní době a skladování materiálŧ. 

Veškeré práce budou prováděny řádně proškolenými a zdravotně zpŧsobilými 

pracovníky. O proškolení pracovníkŧ bude proveden zápis jak do stavebního deníku, 

tak na příslušný protokol o proškolení, který bude stvrzen jejich podpisy. 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit osobní ochranné pomŧcky všem 

pracovníkŧm (pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, reflexní vestu, 

ochranné brýle, špunty do uší popř. ochranná sluchátka).  

Zhotovitel je dále povinen vést evidenci pracovníkŧ přítomných na stavbě, čas 

jejich příchodu a odchodu. 

Při provádění jakýchkoliv prací na staveništi se musí pracovníci řídit zákony, 

vyhláškami a nařízeními vlády, které kladou dŧraz na bezpečnost a zdraví při práci: 

- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu 

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

- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky na 

bezpečný 

provoz a pouţívání strojŧ, technických zařízení, přístrojŧ a nářadí 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na 

osobní 

ochranné prostředky 

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády 

č. 68/2010 Sb. 

- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany 

zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 



146 
 

- Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2012 Sb., zákon 

o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŧ 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 

poţadavcích 

na stavby 

Poţární ochrana na staveništi: 

- Řídí se následujícím zákonem a vyhláškou: 

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci) 

- Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně 

- Ve vrtné soupravě je osazen práškový hasicí přístroj 6kg 

- V rypadlo- nakladači bude taktéţ hasicí přístroj práškový 6kg 

- Hasící přístroje budou taktéţ ve všech stavebních kontejnerech, dle zprávy 

poţární ochrany 

10. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

10.1 Odpady 

S odpady vzniklými při provádění daných prací bude naloţeno dle zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonŧ a dle vyhlášky Ministerstva 

ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadŧ, Seznam 

nebezpečných odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

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

odpadŧ). Dále pak dle vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Všechen odpad ze stavby bude tříděn. Na staveništi se bude nacházet kontejner pro 

směsný odpad a recyklovatelný (papír, plasty, sklo).  

Spalování odpadŧ je zakázáno. Odpad bude odváţen v odpovídajících obalech na 

skládku odpadŧ TKO ve Stráţnici, U Cihelny 1374. Všechen odvezený odpad bude 

zaevidován. 
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Katalog odpadŧ: 

Tabulka 19- Katalog odpadů základy 

KÓD NÁZEV KATEGO

RIE 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 01 01 Beton O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

10.2 Půda 

Dle zákona č. 334/1992 Sb. České národní rady o ochraně zemědělského 

pŧdního fondu. Ochranu pŧdy zajistíme vhodným výběrem strojních mechanismŧ 

a objektŧ zařízení staveniště. V případě parkování vozŧ na staveništi musíme zajistit 

(dle technického stavu stroje) únik provozních kapalin a to tak, ţe pod daný stroj 

umístíme plechovou nádobu na zachycení těchto nečistot. 

10.3 Voda 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonŧ (vodní 

zákon). Zabráněno znečištění spodních vod na staveništi bude především 

od stavebních strojŧ a to tak, ţe pro provádění prací zvolíme nové, nepoškozené 

stroje, ze kterých nebudou nebezpečné látky unikat. V případě parkování stroje přes 

noc se pod stroj umístí plechová vana, která zachytí případný únik nebezpečných 

látek. 



148 
 

10.4 Ovzduší 

Dle zákona š. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Zde se bude jednat zejména 

o znečištění prašností při provádění zemních prací. Pokud k tomuto dojde např. 

v suchých a horkých dnech, bude se prašnost eliminovat kropením vodou. 

10.5 Hluk 

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Jelikoţ se staveniště nachází v zastavěné oblasti, budeme hluk 

minimalizovat- stroje nepojedou zbytečně volně (kdyţ nevykonávají zrovna ţádnou 

činnost), hlučné stavební práce budou omezeny na pracovní dobu 07:00- 17:00, 

v době svátkŧ a dnŧ pracovního klidu budou tyto práce na staveništi zakázány.  

10.6 Znečištění veřejných komunikací 

Viz. Technická zpráva zařízení staveniště bod. 3.7 Čištění stavebních strojŧ. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Základní údaje o stavbě 

Viz. Technologický předpis pro zakládání bod 1.1 Základní údaje o stavbě. 

1.2 Základní údaje o procesu 

Nové stropní konstrukce bytového domu nad 1. NP i 2. NP jsou navrţeny jako 

ţelezobetonové monolitické deskové. Desky jsou navrţeny v tl. 200 mm. Součástí ŢB 

desek budou i ţelezobetonové prŧvlaky a ztuţující věnce. Věnce a prŧvlaky budou 

tvořit místy i překlady nad dveřními a okenními otvory. Vnější líc věncŧ bude opatřen 

polystyrénem  tl. minimálně 50 mm (+ zateplovací systém z polystyrénu tl. 70 mm, 

celková tl. izolace bude tedy 120 mm). Tepelně izolační desky budou kotveny do 

betonových konstrukcí pomocí plastových talířových hmoţdinek po max. vzdálenosti 

500 mm. Ve stropních deskách je nutno vynechat otvory pro prostupy instalačního 

vedení. Prostupy menší neţ 150/150 mm pro kabely elektro silnoproudu i slaboproudu 

a rozvody ZT a ÚT budou v deskách dodatečně vyvrtány dle skutečné potřeby vrtacím 

kladivem. 

2. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

2.1 Materiál- specifikace, mnoţství 

Mnoţství materiálu je pro vytvoření stropní konstrukce nad 1NP. 

2.1.1 Bednění stropů 

Bednění stropní konstrukce bude systémové Peri Multiflex, sloţené z nosníkŧ, stojek 

a překliţek. 

Nosníky: 

Nosník GT 24 délky 0,9 m       200 ks 

Nosník GT 24 délky 1,0 m       50 ks 

Nosník GT 24 délky 2,0 m       25 ks 

Nosník GT 24 délky 2,3 m       30 ks 

Nosník GT 24 délky 2,75 m       35 ks 

Nosník GT 24 délky 3,3 m       150ks 

Nosník GT 24 délky 4,0 m       80ks 
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Nosník GT 24 délky 4,5 m       65ks 

 

Stropní stojky s příslušenstvím: 

Stropní stojka PEP 20 délky 4m      300 ks 

Univerzální trojnoţka        50 ks 

Kříţová hlava         75 ks 

Přímá hlava         225 ks 

Prŧvlakový profil UZ- prŧvlaky      150 ks  

Základní rám AW- obrácené prŧvlaky      20 ks    

 

Překliţky: 

Překliţka 21x1250x2500 mm       400 m2 

Překliţka 21x500x2500 mm       300 m2 

 

Odbedňovací prostředek       5 l 

2.1.2 Výztuţ stropní konstrukce včetně průvlaků a věnců 

Výztuţ stropní konstrukce nad 1NP z oceli B500B    6,86 t 

Výztuţ prŧvlakŧ nad 1NP z oceli B500B     0,98 t 

Výztuţ ztuţujících věncŧ nad 1NP z oceli B500B    1,21 t 

Pěnový polystyren EPS 70F tl. 50mm (prŧvlaky)    35 m2 

Hmoţdinka s plastovým trnem dl. 95 mm (6- 8ks/m2)   220 ks 

 

Distanční podl. výšky 120mm mezi horní a spodní výztuţ (2,5bm/m2) 1060 bm 

Distanční lišty výšky 20mm dl. 2m      450 ks 

Distanční lišty výšky 25mm (prŧvlaky) dl. 2m    200 ks 

 

Vázací drát tl. 1,4 mm 

         

2.1.3 Beton pro stropní konstrukci, průvlaky a věnce 

Vodorovné stropní konstrukce budou zhotoveny z ţelezobetonu. Dle ČSN EN 206-1  

Beton tř. C30/37 pro strop nad 1NP      87,6 m3 

Beton tř. C30/37 pro prŧvlaky nad 1NP     11,35 m3 

Beton tř. C30/37 pro věnce nad 1NP     27,02 m3 
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2.2 Doprava 

2.2.1 Primární doprava- na staveniště 

Veškerý materiál pro bednění stropŧ bude dovezen na stavbu nákladním 

automobilem MAN s hydraulickou rukou. Materiál bude dopraven v kovových 

kontejnerech. A bude sloţen na určené místo. 

Výztuţ do stropní konstrukce bude taktéţ dovezena nákladním automobilem MAN 

26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou z místní armovny ve Stráţnici a bude 

sloţena přímo do bednění. 

Čerstvý beton bude na stavbu dopravován autodomíchávačem Stetter C3, výrobní 

řada LIGHT LINE, AM 8 C s objemem 8m3 z betonárky ZAPA, vzdálené 0,5 km od 

staveniště. 

2.2.2 Sekundární doprava- vnitro- staveništní 

Materiál pro bednění budou po stavbě dělníci přenášet ručně, popř. převáţet na 

paletovém vozíku. 

Výztuţ budou pracovníci rovnou vázat na bednění, popř. přenášet ručně. 

Čerstvá betonová směs bude dopravována do bednění pomocí autočerpadla 

Schwing S 31 XT, který bude čerpat beton z autodomíchávače Stetter C3. 

2.2.3 Skladování 

Bednění bude uloţeno na zpevněnou a odvodněnou plochu dle výkresu č. C2 

Zařízení staveniště popř. uvnitř stavby, kde dosáhne rameno nákladního automobilu 

a kde toto nebude pracovníkŧm překáţet v provádění prací. Menší prvky bednění jako 

zámky, hlavy apod. budou uskladněny v kontejneru, ve kterém budou na stavbu 

dovezeny. Překliţky budou skladovány na paletách. 

Výztuţ bude dovezena aţ po dokončení bednění a bude sloţena přímo do 

bednění, kde se bude rovnou vázat. 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

3.1 Bednění stropní konstrukce 

Před začátkem stavby bednění musí být dokončeny všechny svislé nosné 

konstrukce. Lešení, které se vyuţívalo při zdění, se musí odstranit tak, aby byl prostor 

mezi stěnami volný a uklizený, připravený pro montáţ stojek. Pokud bude vodorovné 
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konstrukce provádět jiná firma neţ hlavní dodavatel stavby, musí stavbyvedoucí dané 

firmy prověřit rovinatost a únosnost podkladu, na kterém mají stát stojky systémového 

bednění. Dále pak prověří výškové a směrové body, podle kterých bude konstrukce 

stropu zhotovena. Vše bude zkontrolováno dle projektové dokumentace a bude 

proveden zápis o převzetí pracoviště do stavebního deníku. 

3.2 Zhotovení armování stropní konstrukce 

Před začátkem prací bude provedena výstupní kontrola bednění. Stavbyvedoucí 

zkontroluje správnost sestavení dílcŧ, tuhost konstrukce. Bednění musí být čisté 

a musí na něm být ochranný nástřik odbedňovacího přípravku. 

3.3 Pro betonáţ stropu 

Před betonáţí bude provedena kontrola armování technickým dozorem investora 

a stavbyvedoucím, správnost dle PD (umístění výztuţe, rozměry, stykování atd.). 

A o všem bude proveden zápis do stavebního deníku. 

3.4 Poţadavky na předchozí činnosti 

Staveniště je jiţ z předchozích etap napojeno na zdroj vody a elektrické energie, 

a jsou zde zpevněné plochy ze silničních panelŧ. Staveniště nadále zŧstává oplocené 

mobilním oplocením do výšky 2 m, překrytého neprŧhlednou tkaninou. Objekty zařízení 

staveniště zŧstávají nezměněné z etapy zakládání viz. výkres č. C2 Zařízení 

staveniště. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Povětrnostní podmínky 

Práce budou přerušeny při větru o síle vyšší neţ 10m/s a při sníţené viditelnosti 

(dohled niţší neţ 30m). Pokud teplota klesne pod 5°C nebo nastane velké mnoţství 

sráţek (cca 5mm/hod), je stavbyvedoucí oprávněn přerušit práce, nebo upravit 

technologický postup a jejich následné pokračování zahájit v nejbliţší moţné době. 

Betonáţ by měla probíhat v rozmezí teplot 5- 25°C, pokud by tomu muselo být jinak, 

jsou nutné úpravy betonové směsi pomocí plastifikátorŧ, popř. betonáţ s teplou vodou 

nebo předehřátím kameniva. Povrch čerstvé betonové směsi je nutné chránit před 

vysycháním a to vlhčením vodou pomocí hadice a následným přikrytím folií. V případě 

deště musíme čerstvý beton chránit před vymíláním a to buď folií nebo geotextílií.  
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4.2 Vybavenost staveniště 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2m podél ulice Veselská 

a ulice Újezd. Oplocení bude pokryto neprŧhlednou tkaninou a bude obsahovat 

všechny potřebné cedule např. Vstup na staveniště zakázán apod. viz výkres zařízení 

staveniště. Vjezd na staveniště bude bránou z rozebíratelného mobilního oplocení, 

opatřené kolečky na sloupcích se stykem se zemí, z ulice Újezd, viz. výkres č. C2 

Zařízení staveniště. V místě záboru chodníkŧ budou poloţeny silniční betonové panely, 

abychom alespoň částečně eliminovali jejich poškození. Na nich se budou nacházet 3 

staveništní kontejnery- šatna, sklad a kancelář stavbyvedoucího. Tyto budou na 

střechách opatřeny reflektory pro osvětlení staveniště. Bude zde také mobilní wc 

a mobilní umývárna a staveništní rozvaděč elektro. Skládky materiálŧ se budou 

nacházet na volné ploše silničních panelŧ dle potřeby. 

4.3 Instruktáţ pracovníků 

Pracovníci na staveništi budou proškoleni ohledně BOZP, provozu na staveništi 

a třídění odpadŧ. Dále budou seznámeni s daným technologickým postupem a jeho 

úskalími, budou poučeni o ochranných pomŧckách a jejich pouţívání. Po proškolení 

bude proveden zápis do stavebního deníku a podpis všech pracovníkŧ daného 

staveniště. 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

5.1 Bednění stropu 

Tabulka 20- Bednění stropu 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

1 vedoucí pracovní čety 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

kontrola montáţe 

bednění 

1 
řidič nákladního 

automobilu MAN 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 

doprava materiálu 

na stavbu 

5 montáţník bednění 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

montáţ bednění 

stropní konstrukce 

2 pomocný dělník poučení 

přeprava bednících 

dílcŧ, pomoc s 

montáţí 

5.2 Armování stropu 

Tabulka 21- 5.2 Armování stropu 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

1 vedoucí pracovní čety 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

kontrola armování 

stropu 

1 
řidič nákladního 

automobilu MAN 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 

doprava materiálu 

na stavbu 

4 ţelezář 
oprávnění, poučení 

a proškolení 

vázání výztuţe 

stropní konstrukce 

2 pomocný dělník poučení 
přeprava výztuţe, 

pomoc s montáţí 
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5.3 Betonáţ stropní desky 

Tabulka 22- Betonáţ stropní desky 

Počet 

pracovníků 
Název Kvalifikace Úkol 

1 
vedoucí pracovní 

čety 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

kontrola polohy 

výztuţe a následné 

betonáţe 

1 

řidič 

autodomíchávače na 

beton 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 

doprava čerstvé 

betonové směsi na 

staveniště, obsluha 

stroje 

1 
řidič autočerpadla 

na beton 

řidičský prŧkaz C, 

profesní prŧkaz 

přečerpávání betonu 

z autodomíchávače 

do bednění stropní 

konstrukce, obsluha 

stroje 

1 

obsluha ponorného 

vibrátoru ENAR – 

AVMU 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

vibrování stropní 

betonové desky 

8 betonář 

oprávnění, 

poučení a 

proškolení 

betonáţ stropní 

konstrukce, 

rozprostření betonu 

2 pomocný dělník proškolení pomocné práce 

6. STROJE A NÁŘADÍ 

6.1 Větší stroje a doprava 

Nákladní automobil MAN 26.414 HIAB 200 C-4 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude pouţit k dopravě výztuţe na stavbu. 

 

Nosnost vozidla:   12t 

Nosnost hydraulické ruky:  7t 

Délka vyloţení:   11,8m 

Loţná plocha:    6,2 x 2,45 m 
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Autodomíchávač Stetter C3, výrobní řada LIGHT LINE, AM 8 C 

Pro dopravu betonové směsi na staveniště. 

 

Jmenovitý objem:     8m3 

Délka:     6 358 mm  

Šířka:     2 400 mm 

 

Autočerpadlo Schwing S 31 XT 

Pro dopravu betonové směsi do výkopu. 

 

Vertikální dosah:   30,5m 

Horizontální dosah:   26,5m 

Počet ramen:    4 

Délka koncové hadice  4m 

Dopravované mnoţství:  90m3/hod 

6.2 Stroje a nářadí 

Nivelační sada NL-20 PROFESIONAL 

Pro výškové vytyčení stavebních konstrukcí. 

 

Délka zaostření:   0,5 m 

Nivelační lať    4 m 

 

BOSCH 300HVG Professional rotační laser 

Pro hlídání výškových úrovní podsypŧ, betonovaných pasŧ, patek a desky. 

 

Rozsah samonivelace:  ± 5 ° 

Pracovní dosah s přijímačem (prŧměr) 300 m 

 

Ponorný vibrátor Enar AVMU- Ohebná hřídel Enar TAXE-TDXE 1/AX25 

Pro vibrování čerstvého betonu. 

 

Hmotnost  4,5 kg 

Rozměry (d x š x v) 150 x 354 x 205 mm 

Otáčky motoru 18 000 ot./min 
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Úhlová bruska Makita 9566CR 

Pro případné změny délek výztuţe. 

 

Otáčky naprázdno   10.000 %min-1%  

Příkon     1.400 W  

Brusný kotouč (O)   150 mm  

Hmotnost    2,6 kg  

 

Vibrační lišta plovoucí ENAR – QZH 

Ke zvibrování betonových ploch. 

 

Délka:     2000 mm 

Hmotnost:    17 kg 

Odstředivá síla:   150 kN 

 

Elektrická svářečka 160 Amp POWERPLUS 

Ke svařování výztuţe. 

 

Volty     230V-50Hz 

Max. výkon    55-160 Amp 

 

Lešenářská koza výsuvná 

Jako podpěra k vázání výztuţe. 

 

Výška pracovní plochy  1,05 – 1,7 m 

Šířka manipulační   0,9 m 

Uţitečná nosnost   400 kg 

Hmotnost    22 kg 

 

Kotoučová pila Makita 5604R 

Slouţí pro úpravu překliţky na potřebné rozměry. 

 

Příkon     950 W  

Hloubka řezu při 90°    54 mm 

Hloubka řezu při 45°    35 mm 
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Pilový list:     165 mm 

Hmotnost:    3,6 kg 

 

6.3 Drobné nářadí a pomůcky 

Lopaty 

Pákové kleště 

Skřípací kleště 

Kladivo 1,5 kg 

Svinovací metr 10m 

Pásmo 30m 

Provázek 

 

 

Stříkací pistole na odbedňovací 

prostředek 

Tuţka 

Vodováha 2m 

Ocelové hladítka 

Montáţní vidlice na nosníky GT 24 

6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní oděv 

Pracovní obuv 

Přilba 

Reflexní vesta 

Pracovní rukavice 

Anti- vibrační rukavice 

Ochranné brýle 

Chrániče sluchu 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 

- Bednění prŧvlakŧ a věncŧ 

- Bednění stropu 

- Armování prŧvlakŧ, věncŧ a stropu 

- Betonáţ 

- Odbednění 

7.1 Bednění stropní konstrukce 

Na začátek si připraví pracovníci stropní stojky, do kterých osadí padací hlavy 

(přímé nebo kříţové). Po té se nastaví vytaţení stojek. Následuje posunutí klínu padací 

hlavy nahoru a po úderu kladivem se klín zarazí do polohy pro zatíţení. Padací hlava 

je usazena do stojky. 

Stojky se osadí do univerzálních trojnoţek, které nám dodrţují stabilitu při montáţi 

bednění. Prioritně se trojnoţky osadí v místech, kde je padací hlava kříţová. Kdyţ 

budou tyto stojky v rozích nebo u stěn, trojnoţky se upraví tak, aby byla moţná jejich 

montáţ. Na ostatních stojkách podepírající primární nosníky GT 24 bude pouze přímá 

hlava. 

Po rozmístění stojek následuje osazení primárních (spodních) nosníkŧ. Nosníky 

budou pracovníci osazovat pomocí speciálních zvedacích vidlic. Nosníky se osadí do 

kříţových hlav, kde bude přesah konce nosníku od středu kříţové hlavy minimálně 15 

Obrázek 43- Stropní bednění 1 
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cm. Nikdy nesmí být nosníky osazeny těsně k sobě bez přesahu! Primární nosníky 

budou montovány ve vzdálenosti do 2,35 m od sebe. Podpěry budou od sebe 

max. 1,27 m daleko, dle tabulky únosnosti. Horní nosníky budou osazovány kolmo na 

spodní nosníky a budou od sebe ve vzdálenosti 62,5 cm (ev. 50 cm) na osu. Kaţdý 

pátý sekundární (horní) nosník bude zdvojený. Dále se osadí stojky s přímou hlavou, 

které podepírají primární (spodní) nosník. 

 

Obrázek 44- Stropní bednění 2 

 

Na osazené horní nosníky se postupně pokládají bednící desky z překliţky. 

U všech prŧchodŧ a sloupŧ budou zhotoveny zábrany s podepřením dle 

geometrického tvaru prostupu. Kolem sloupŧ bude provedeno těsnění zespodu pomocí 

přidělaných desek. Utěsněny jsou bednící desky i na styku s obvodovým zdivem 

pomocí prken. Výstupy na stropní bednění jsou řešeny pomocí ţebříkŧ, které budou 

trčet minimálně 1,1 m přes okraj bednění. Prostor pro schodiště bude obedněn také, 

avšak v místě nástupního a výstupního ramene a podesty se bude jednat jen o 

bezpečnostní opatření proti pádu osob při práci na stropu 1NP, toto bednění bude po 

cca 2 dnech demontováno, pro práci na schodišti. Bednění prŧvlakŧ bude probíhat 

stejným zpŧsobem pomocí stojek a nosníkŧ jako strop s přidáním bočních ocelových 

profilŧ, které podrţí šířku prŧvlaku. Čela stropŧ budou tvořena bednícími deskami 

přichycených pomocí závitových tyčí navrtaných do obvodových stěn a 

sešroubovaných z obou stran. Pomocí závitových tyčí budou přichyceny i prvky 
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zábradlí vysokého 1,1 m. Dříve neţ bude zbudované toto zábradlí, bude na stropním 

bednění zábradlí provizorní, vzdálené 1,5 m od kraje stropu, přibité k deskám bednění 

pomocí zaráţek. Bednící desky se nastříkají přípravkem pro snadnější odbednění. Po 

provedení montáţe výztuţe se ještě bednění vyčistí vzduchovým kompresorem. 

 

Obrázek 45- Stropní bednění 3 

 

7.2 Armování stropní konstrukce 

Před armováním stropní konstrukce se uloţí z dřevěných kastlíkŧ vyrobené 

krabičky pro prostupy, dle PD a ty se připevní přibitím do desek bednění. Dále se také 

vloţí v místě prŧvlakŧ, dle PD, desky z EPS tl. 50mm, opatřené talířovými 

hmoţdinkami, pro následné ukotvení k betonové konstrukci. Desky pracovníci pomocí 

vázacího drátu a bednění ještě zajistí proti překlopení. Výztuţ budou pracovníci ukládat 

do jiţ připraveného bednění. Do prŧvlakŧ se nejprve rozmístí „otevřené“ třmínky. Na 

desce se rozmístí pruty dle projektové dokumentace. Nejdříve roznášecí výztuţ, s ní se 

rozmístí do prŧvlakŧ nosná výztuţ a po té i nosná výztuţ desky. Výztuţ budou vazači 

vázat pomocí vázacího drátu. Pod spodní výztuţ budou vloţeny plastové distanční 

podloţky výšky 20 mm u desky, 25 mm u prŧvlakŧ, dle předepsaného krytí výztuţe. 

Podloţky budou pokládat pracovníci cca 4 ks/ m2 a budou je ukládat diagonálně. 

Jakmile bude navázána spodní výztuţ kompletně, poloţí se na ni ocelové distanční 

prvky Distol délky 2 m, výšky 120mm.  
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Tyto od sebe budou pokládat pracovníci po cca 50- 70 cm, na celou plochu desky. 

Při ukládání horní výztuţe je třeba dát pozor na kříţení nosné výztuţe, aby byla 

mezera mezi pruty větší jak 1,5 násobek největší frakce kameniva v betonu. Jinak by 

zde mohla vznikat místa nevyplněné betonovou směsí. Výztuţné vloţky stykováním 

přesahem i svařováním se musí provádět dle projektové dokumentace a svařovat smí 

pouze oprávněná osoba s platným svářečským prŧkazem. Výztuţné pruty se nesmějí 

svařovat v místech ohybŧ nebo v jejich těsné blízkosti. 

7.3 Betonáţ stropní konstrukce 

Před betonáţí musí technický dozor investora převzít výztuţ zápisem do 

stavebního deníku o souhlasu s uloţením výztuţe a o povolení k následné betonáţi. 

Bednění musí být navlhčeno a opatřeno přípravkem pro snadnější odbednění. Betonáţ 

se bude provádět pomocí autočerpadel, které budou zásobovány betonem pomocí 

autodomíchávačŧ, kteří budou vozit čerstvou směs z betonárky ve Stráţnici. Při 

dopravě betonové směsi nesmí dojít jejímu znehodnocení zejména rozmísením. 

Zpracovatelnost dodávaného betonu je 45 minut od jeho výroby. Čas výroby je uveden 

v dodacím listu a toto vedoucí čety betonářŧ zkontroluje. Koncový nástavec hadice 

autočerpadla bude spuštěn těsně nad úroveň betonáţe. Nejprve vybetonujeme 

prŧvlaky a zhutníme pomocí ponorného vibrátoru. Po té čerstvý beton ukládáme 

v souvislých vodorovných vrstvách, které následně také zhutníme ponorným 

vibrátorem.  Není dovoleno ukládat další vrstvu betonu na ještě nezhutněnou část. 

Beton zhutníme ponorným vibrátorem alespoň 100mm od bednění a ve vzdálenostech 

viditelného okruhu účinnosti (vzdálenost nesmí překročit 1,4 násobek viditelného 

okruhu účinnosti). Povrchovou úpravu vylepšíme ještě plovoucí vibrační lištou. Hutnění 

ukončíme, kdyţ bude na povrchu vystupovat cementové mléko. Maximální výška 

volného pádu čerstvého betonu při ukládání do konstrukce je 1,5m. Při betonáţi 

musíme dát pozor na to, abychom nepoškodili nebo neposunuli uloţenou výztuţ. Beton 

budeme po dobu minimálně 2 dnŧ od dokončení betonáţe udrţovat ve vlhkém stavu 

kropením vodou. Záleţí na klimatických podmínkách, ale zpravidla začneme beton 

vodou ošetřovat přibliţně 12 hodin od betonáţe. Teplota ošetřovací vody mŧţe být 

maximálně o 10°C vyšší neţ teplota povrchu betonové konstrukce. 
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7.4 Odbednění stropní konstrukce 

Bednění stropŧ se mŧţe částečně odstraňovat po dosaţení pevnosti betonu vyšší 

jak 50%. Dobu, kdy se bude odbedňovávat, přesně určí statik. Částečné odbednění 

mŧţeme však provést jiţ po 5 dnech. A to odstraněním stojek s přímou hlavou. Celý 

postup odbednění bude následovný. 

Nejprve odstraníme stojky s přímými hlavami, podepírající spodní nosník. Po té se 

pomocí padacích hlav sníţí stojky s kříţovou hlavou. 

 

Obrázek 46- Odbednění stropní konstrukce 1 

Následně se pomocí speciálních vidlic odstraní horní nosníky.  
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Obrázek 47- Odbednění stropní konstrukce 2 

 

Potom se odstraňují bednící desky mezerou v poli vzniklou odstraněním 

nezdvojených horních nosníkŧ. Dále se demontují zbylé horní nosníky a po nich spodní 

nosníky a nakonec stojky s kříţovými hlavami a univerzálními trojnoţkami. 

 

Obrázek 48- Odbednění stropní konstrukce 3 
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Všechny díly bednění se na závěr očistí, bednící desky se z boku nastříkají 

separačním odbedňovacím přípravkem, uloţí se do svých kontejnerŧ a odvezou. 

Celkové odbednění provedeme po 28 dnech. 

 

Obrázek 49- Odbednění stropní konstrukce 4 

8. KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 

V této části je obecně napsáno o kontrolách vstupní, mezioperační a výstupní. 

Podrobnější popis kontrol je proveden v kontrolním a zkušebním plánu pro stropní 

konstrukci nad 1NP. 

8.1 Vstupní kontrola 

Stavbyvedoucí kontroluje stav svislých nosných konstrukcí z předcházející etapy, 

jejich úplnost, rovinnost, geometrický tvar, projektovanou výšku a ze sloupŧ navazující 

výztuţ. Všechno musí souhlasit s projektovou dokumentací. Bude provedeno předání 

pracoviště, pokud bude stropní konstrukci provádět subdodavatelská firma a bude 

o něm proveden zápis.  

U bednění kontrolujeme dodané mnoţství, které zapíšeme do deníku. Dále pak 

poškození materiálu. U výztuţe kontrolujeme dodané mnoţství, správné rozměry dle 

dokumentace, druh výztuţe dle dodacího listu a vizuálně čistotu prutŧ. Dále se 

kontroluje u betonové směsi dle dodacího listu čas výroby, druh a kvalita, 

zpracovatelnost. 
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8.2 Mezioperační kontrola 

Mezioperační kontroly provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety, mistr. Během 

montáţe bednění se kontroluje jeho výška, tuhost, rovinatost, návaznost na svislé 

konstrukce, polohy prostupŧ, dodrţení technologických zásad montáţe. Při armování 

se kontroluje poloha výztuţe, správnost uloţení, rozměry a prŧměry dle projektové 

dokumentace, krytí výztuţe. U betonáţe se kontroluje její postup, plynulý, rovnoměrný, 

aby nedošlo k přetíţení jedné části bednění, správnost hutnění, kontrola výšky volného 

pádu betonu (max. 1,5 m). Ošetřování betonu v dokončených částech v závislosti na 

klimatických podmínkách (kropení, zakrytí apod.). Musí se sledovat denní teplota 

a podle ní uzpŧsobit přísady a příměsi do betonové směsi. 

 

8.3 Výstupní kontrola 

Kontroly provádí stavbyvedoucí nebo mistr spolu s technickým dozorem investora 

popř. i s geodetem. Kontroly provádí u dokončení daných tří částí (bednění, armování, 

betonáţ).  

Kontroluje se správné provedení prostupŧ, jejich poloha. Návaznost na svislé 

konstrukce a těsnost. Před betonáţí převezme technický dozor investora nachystanou 

výztuţ v bednění a provede se zápis do stavebního deníku. Kontroluje soulad 

s projektovou dokumentací. Po betonáţi se kontroluje rovinatost konstrukcí, v našem 

případě mŧţe být odchylka rozměru prŧřez u stropní konstrukce ± 8 mm. Geometrické 

odchylky se budou měřit dle ČSN EN 13670 o provádění betonových konstrukcí. 

Po odbednění se bude kontrolovat kvalita povrchu, ten musí být bez dutin a hnízd 

a bez vyčnívající výztuţe. 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Všichni pracovníci projdou vstupním školením BOZP, kde se mimo jiné doví 

o provozu na staveništi, technologických postupech daných etap a časovým plánem 

jednotlivých činností. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky také s moţnými riziky, které 

je mohou potkat na staveništi. Dále pak o pracovní době a skladování materiálŧ. 

Veškeré práce budou prováděny řádně proškolenými a zdravotně zpŧsobilými 

pracovníky. O proškolení pracovníkŧ bude proveden zápis jak do stavebního deníku, 

tak na příslušný protokol o proškolení, který bude stvrzen jejich podpisy. 
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Zhotovitel stavby je povinen zajistit osobní ochranné pomŧcky všem pracovníkŧm 

(pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, přilbu, reflexní vestu, ochranné 

brýle, špunty do uší popř. ochranná sluchátka).  

Zhotovitel je dále povinen vést evidenci pracovníkŧ přítomných na stavbě, 

čas jejich příchodu a odchodu. 

Při provádění jakýchkoliv prací na staveništi se musí pracovníci řídit zákony, 

vyhláškami a nařízeními vlády, které kladou dŧraz na bezpečnost a zdraví při práci: 

- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu 

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

- Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bliţší poţadavky 

na bezpečný 

provoz a pouţívání strojŧ, technických zařízení, přístrojŧ a nářadí 

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky 

na osobní 

ochranné prostředky 

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 

68/2010 Sb. 

- Zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany 

zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

- Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2012 Sb., zákon 

o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisŧ 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 

poţadavcích 

na stavby 

Poţární ochrana na staveništi: 

- Řídí se následujícím zákonem a vyhláškou: 
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- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek poţární 

bezpečnosti a výkonu státního poţárního dozoru (vyhláška o poţární prevenci) 

- Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně 

10. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

10.1 Odpady 

S odpady vzniklými při provádění daných prací bude naloţeno dle zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně dalších zákonŧ a dle vyhlášky Ministerstva 

ţivotního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadŧ, Seznam 

nebezpečných odpadŧ a seznamy odpadŧ a státŧ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

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

odpadŧ). Dále pak dle vyhlášky Ministerstva ţivotního prostředí č. 383/2001 Sb. 

o podrobnostech nakládání s odpady. 

Všechen odpad ze stavby bude tříděn. Na staveništi se bude nacházet kontejner pro 

směsný odpad a recyklovatelný (papír, plasty, sklo).  

Spalování odpadŧ je zakázáno. Odpad bude odváţen v odpovídajících obalech na 

skládku odpadŧ TKO ve Stráţnici, U Cihelny 1374. Všechen odvezený odpad bude 

zaevidován. 

Katalog odpadŧ: 

Tabulka 23- Katalog odpadů strop 

KÓD NÁZEV KATEGORIE 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Ţelezo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 01 01 Beton O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 
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20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

10.2 Půda 

Dle zákona č. 334/1992 Sb. České národní rady o ochraně zemědělského pŧdního 

fondu. Ochranu pŧdy zajistíme vhodným výběrem strojních mechanismŧ a objektŧ 

zařízení staveniště. V této etapě se nedostane ţádný mechanismus do styku s pŧdou, 

tudíţ nedojde k uvolnění olejŧ a nebezpečných látek do pŧdy. 

10.3 Voda 

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonŧ (vodní zákon). 

Zabráněno znečištění spodních vod na staveništi nebude v této fázi výstavby potřeba. 

Nedojde ke znečišťování. 

10.4 Ovzduší 

Dle zákona š. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Během této fáze výstavby nebude 

docházet k neobvyklému znečištění ovzduší.  

10.5 Hluk 

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Jelikoţ se staveniště nachází v zastavěné oblasti, budeme hluk 

minimalizovat- stroje nepojedou zbytečně volně (kdyţ nevykonávají zrovna ţádnou 

činnost), hlučné stavební práce budou omezeny na pracovní dobu 07:00- 17:00, 

v době svátkŧ a dnŧ pracovního klidu budou tyto práce na staveništi zakázány.  

10.6 Znečištění veřejných komunikací 

V této fázi výstavby se jiţ stroje budou pohybovat výhradně po stávajících 

silničních komunikacích, a proto nedojde k jejich znečištění např. zeminou. V případě 

úniku betonu jej pomocní pracovníci lopatami odklidí z cesty. 
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Úvod 

V této kapitole popisuji jednotlivá moţná rizika, která mohou nastat při provádění 

zemních prací a základových konstrukcí na bytovém domě Škodák. Dále pak jejich 

řešení a opatření proti vzniku.   

 

a) Pohyb po staveništi 

Rizika: 

- vstup nepovolaných osob na staveniště:  

- zlomeniny končetin, pohmožděniny, menší úrazy  

Řešení: 

- uzamykatelná vstupní brána na staveniště, opatřená informační cedulí 

o zákazu vstupu osob, osobních ochranných pracovních pomŧckách 

(dále jen OOPP) povinných nosit, o moţnostech nebezpečí na stavbě 

a kontaktní údaje pro případnou domluvu o návštěvě 

- všechny osoby vstupující na staveniště musí být řádně oblečeny do 

OOPP, dle zrovna vykonávané činnosti na staveništi, tj. kalhoty z pevné 

látky, helmu, reflexní vestu, případně ochranné brýle, rukavice 

- osoby budou mít pracovní obuv s pevnou podráţkou proti propíchnutí 

včetně ocelové špiče 

- pohyb osob bez OOPP je povolen od vstupu bránou pro pěší po šatnu 

pro zaměstnance, která je mj. hned za brankou 

 

- pád:  

- podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích 

z betonových silničních panelů, zejména při hraně 

 

- uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých, zasněžených a namrzlých 

betonových panelech a na venkovních staveništních prostorách 

Řešení: 

- udrţování, čištění a úklid komunikací- betonových panelŧ a všech 

pochŧzných ploch 

- vhodná volba tras a provedení přístupŧ na stavbu, staveništních 

komunikací a přístupových cest 
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- v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, protiskluzový posyp 

kopaným pískem  

- jejich čistění a udrţování zejména za deštivého počasí a v zimním 

období 

Rizika: 

- propíchnutí chodidla: 

- propíchnutí chodila hřebíky a jinými ostrohrannými částmi při provádění 

bednění pasů a patek 

Řešení: 

- úklid materiálŧ s ostrými hranami (části bednění, hřebíky, apod.) 

- vhodná pracovní obuv s vyztuţenou podráţkou a špičkou 

Rizika: 

- zranění osoby na komunikacích s provozem: 

- najetí, přejetí, srážka osoby pracující na veřejné komunikaci při úklidu 

silnice od nečistot po stavebních strojích nebo při navigaci řidičů 

nákladních automobilů 

Řešení: 

-  řádné proškolení pracovníkŧ, kteří budou práce na silnicích provádět 

- reflexní pracovní oděvy a doplňky, výstraţná vesta, označení 

červeným světlem za sníţené viditelnosti, odrazky 

Rizika: 

- poranění elektrickým proudem: 

- zasažení osob elektrickým proudem při poškození elektrického kabelu 

např. přejetím stavebním strojem nebo při použití poškozeného kabelu 

Řešení: 

- ochrana el. kabelŧ zavěšením, vedením v chráničce 

- neponechávat kabely volně leţet na zemi 

- zkontrolovat kabely před zapojením do sítě 

- snaţit se vyhnout vedením kabelŧ přes komunikace 

Rizika: 

- autonehoda:  

- autonehoda při výjezdu stroje ze staveniště na ulici Újezd 
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Řešení: 

- speciálně proškolený pracovník, oblečený v reflexní vestě, bude 

ukazovat pokyny řidiči stroje k bezpečnému výjezdu 

b) Zemní práce 

Rizika: 

- stěna výkopu: 

- zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve 

výkopech 

Řešení: 

- nezatěţování hrany výkopu (volný pruh min. 50 cm), paţení výkopu 

Rizika: 

- pád do výkopu: 

- pád pracovníků do výkopu a zlomení končetin, popř. pohmoždeniny 

Řešení: 

- v místě, kde nebude od hrany výkopu na dno jámy hloubka větší jak 

1,3m bude hrana zajištěná pouze viditelným prvkem a to sloupky 

s červenobílou páskou ve výšce 1,1m 

- v místech, kde naopak nastane hloubka výkopu větší jak 1,3m, bude 

500 mm od stabilní hrany výkopu postaveno stabilní zábradlí výšky 1,1 

m, proti pádu osob do výkopu  

Rizika: 

- stavební stroje: 

- přejetí koly 

- přitlačení konstrukcí stroje 

- zasažení pracovníka prac. zařízením nebo výložníkem 

- přitlačení osoby prac. zařízením k pevné konstrukci 

- přejetí strojníka, popř. jiné osoby 

Řešení: 

- vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího se stroje 

a nebezpečném dosahu stroje, pozornost pracovníkŧ, vyznačení cest 

pro pěší a pro mechanizaci 

- pouţití zvukové signalizace 

- dobrý výhled z kabiny řidiče, seznámení řidiče s provozem staveniště  

- soustředění řidiče 
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- správná technika jízdy   

- vysunutí a řádné zasunutí opěr  

 

c) Piloty 

Viz.: b) Zemní práce- stavební stroje 

Rizika: 

- stavební stroje: 

- zasažení osoby padajícím arkmokošem z nakladače 

 

- sjetí, převržení stroje a pád stroje při nesprávném najíždění na 

podvalník 

Řešení: 

- vyloučení přítomnosti osob v ohroţeném prostoru (tj. 2m od 

maximálního dosahu stroje 

- dodrţovat zákaz přepravovat materiál nad osobami a nad nechráněnou 

kabinou nákladních vozidel 

 

- dodrţování návodu k obsluze 

- stanovení pracovního postupu   

- vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru a pásmu 

moţného pádu 

Rizika: 

- výztuž hlav pilot: 

- napíchnutí na trčící prut z hlavy pilot 

Řešení: 

- ochrana výztuţe z hlav pilot plastovými krytkami (popř. gumovými) 

d) Základy 

Rizika: 

- manipulace s pilou: 

- pořezání se při výrobě bedněn 

 

- poškození zraku 

- poškození sluchu 
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- zaseknutí pily ve dřevě a řešení problému za chodu stroje 

Řešení: 

- zvýšená opatrnost pracovníka a jeho proškolení, práce bez rukavic 

- kotoučová pila bude poloţena na pevném podkladu a teprve pak se 

začne řezat 

- neřezat prvky kratší neţ 40 cm s přidrţením rukou, pouze přidrţení 

dřevěným prknem 

- kabely od elektro pily se nesmí potkat s kotoučem pily za chodu 

- vizuální kontrola pily a kabelu před samotným pouţitím 

 

- pouţívání OOPP ochranných brýlí 

- pouţívání OOPP ochranných sluchátek, popř. špuntŧ do uší 

- nejprve stroj vypnout a po té řešit problém se zaseknutím  

Rizika: 

- zkracování výztuží do základových konstrukcí: 

- stříhání výztuže pákovými kleštěmi 

- řezání výztuže úhlovou bruskou 

- propíchnutí nohy šlápnutím na výztuž 

- přeříznutí kabelu elektro 

- pořezání se při přidržování prutů v ruce 

Řešení: 

- nestříhat pruty většího prŧměru, neţ je předepsané pro dané nŧţky 

- pevné upnutí prutu, aby nedošlo k jeho napruţení a poranění 

pracovníka 

- pracovníci budou mít vhodnou obuv s vyztuţenou špičkou a podráţkou 

- opatrnost pracovníka 

- poloţení prutu na pevném, stabilním podkladu, zákaz drţení a řezání 

v ruce 

 

Rizika: 

- škrábnutí, pořezání výztuží: 

- špatné uložení výztuže na skládce 

- neopatrnost pracovníka 
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Řešení: 

- zajištění dostatečného prŧchodu kolem výztuţe na staveništi- 750mm 

- přesahující konce prutŧ opatřit plastovým krytem 

Rizika: 

- poranění elektrickým proudem: 

- poškozený kabel ponorného vibrátoru 

Řešení: 

- zkontrolovat před hutněním přívodní kabel el. energie od ponorného 

vibrátoru, v případě nalezení poškození tento nepouţívat a nezapojit do 

zásuvky el. energie 

Rizika: 

- pád materiálu na chodidla: 

- pád částí bednění, výztuže, kladiva apod. na chodidla 

Řešení: 

- zvýšená opatrnost pracovníkŧ při manipulaci s bednícími dílci, nářadím 

a výztuţí 

- pevná pracovní obuv s vyztuţenou špičkou 

Rizika: 

- poranění při vrtání: 

- odlétnutí kouskŧ materiálu do očí, prach do očí  

- sklouznutí vrtačky na nohu 

Řešení: 

- pracovníci musí mít ochranné brýle, pracovní rukavice, popř. respirátor 

- ochranná obuv s ocelovou špičkou, nejprve pomalé předvrtání díry, 

jakmile je dírka navrtaná a nehrozí vyklouznutí vrtáku, mŧţe pracovník 

zvýšit otáčky vrtačky 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem řešil stavbu jako celek, s ohledem na okolní podmínky, 

konstrukční uspořádání stavby a umístění stavby v proluce. Podrobněji jsem se 

věnoval zakládání stavbě a provádění monolitické stropní konstrukce. 

Při zpracování mé diplomové práce jsem se snaţil vyuţít všech svých poznatkŧ 

a vědomostí načerpaných během studia na stavební fakultě. Práce mě obohatila o 

další poznatky a pohledy na řešení problémŧ vznikajících při výstavbě, které jsou 

řešitelné mnoha zpŧsoby. Pevně věřím, ţe nově nabyté zkušenosti budu vyuţívat 

později v praxi. 

Výsledkem mé práce je stavebně technologická příprava stavby. Podle 

rozpočtu jsem stanovil cenu stavby na 22 462 628 Kč. Doba výstavby bytového domu 

bude od 2.3.2015 do 5.5.2016, dle časového plánu.  
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SEZNAM POUŢITÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY: 

- Microsoft Word 2010  

- Microsoft Excel 2010  

- Microsoft MS Project 2010  

- Foxit reader  

- PDF creator  

- AUTOCAD 2012  

- RTS Buildpower 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK: 

TP- technologický předpis, PD- projektová dokumentace, TDI- technický dozor 

investora, NP- nadzemní podlaţí, č.p.- číslo parcely, č.- číslo, parc.- parcela, kú- 

katastrální úřad, ČKA- česká komora architektŧ, b.j.- bytová jednotka, DPH- daň 

z přidané hodnoty, SO- stavební objekt, PP- polypropylen, PVC- Polyvinylchlorid, NV- 

nařízení vlády, PE- polyetylen, EIA- Environmental Impact Assessment, česky: 

Vyhodnocení vlivŧ na ţivotní prostředí, BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

CFA- Continuous flight auger, ŢB- ţelezobeton, KK- kuchyňský kout, OOPP- osobní 

ochranné pracovní pomŧcky. 

  

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY A ZDROJŦ: 

- www.koordinace-bozp.cz 

- www.zakonyprolidi.cz 

- www.ab-cont.cz 

- www.zasobniky.com 

- www.kontejnery-ostrava.cz 

- www.peri.cz 

- www.doka.com 

- www.youtube.com 

- www.dilenske-vybaveni.cz 

- www.mapy.cz 

http://www.mapy.cz/
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- www.sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz 

- www.nahlizenidokn.cuzk.cz 
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