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ABSTRAKT 

Obsahem bakalá ské práce je stavebn  technologický projekt novostavby sportovn  

relaxačního centra v Holešov . Projekt obsahuje technologický p edpis pro zemní a 

základové práce, návrh strojní sestavy, časový plán, kontrolní a zkušební plán, polož-

kový rozpočet, organizaci výstavby, za ízení staveništ  a bezpečnost práce. V práci je 

zpracováno ekonomické srovnání dvou variant zajišt ní stavební jámy. 

PREFACE 

The content of the bachelor's thesis is construction technological project of new buil-

ding sports and relaxation center in Holešov. The project includes technological regula-

tion for earthworks and foundation work, mechanical assembly desing, schedule, con-

trol and quality plan, itemized budget, organization of construction, site equipment and 

safety. The work is elaborated economic comparison of two variants of securing the 

construction pit. 
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kontrolní a zkušební plán, časový plán, základové konstrukce, stavební jáma, výkopo-

vé práce 
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ÚVOD 

 

Jako zadání své bakalá ské práce jsem si vybral ešení technologické etapy 

spodní stavby. D vodem byla osobní nespokojenost s celkovým pov domím o pr b hu 

zemních a základových prací, které považuji za zásadní vzhledem k nástupu do sta-

vební praxe po ukončení studia. Hlavním cílem je získat informace, které budou prak-

ticky využitelné v následujícím profesním život  a na základ  nich zpracovat zadané 

části stavebn  technologického projektu. V rámci zajišt ní stability st n stavební jámy 

zpracuji ekonomické srovnání r zných variant, které jsou často využívány.  

 Podkladem pro zpracování bakalá ské práce je projektová dokumentace sta-

vebního objektu sportovn  relaxačního centra v Holešov  zhotovená absolventkou 

Vysokého učení technického v Brn  v rámci zpracování diplomové práce. Z projektové 

dokumentace budu využívat p edevším výkres základ , který však z mého pohledu 

obsahuje n kolik chybných ešení. V rámci návrhu základ  je vzhledem k rozsahu na-

vrženo vysoké množství r zných ší ek základových pas . Takové ešení je nevhodné 

z d vodu provád ní výkopu stavebních rýh, jenž bude vyžadovat využití velkého 

množství pracovních nástroj  r zných ší ek. V tomto bodu bude návrh projektanta re-

spektován vzhledem k tomu, že bez jeho souhlasu není možné navržené konstrukce 

zúžit a pouhé rozši ování by se výrazn  projevilo v cen  ešené etapy. Dalším bodem 

je provedení základové patky spojené se zbývající základovou konstrukcí odstup ova-

ným základovým pásem, v jehož blízkosti se nachází schodišt  uložené do št rkového 

násypu. Toto ešení je z mého pohledu technologicky zbytečn  obtížné a vedlo by ke 

komplikacím v rámci kvality provedení b hem výstavby. ešením je osazení základové 

patky níž do výškové úrovn  ostatních základových pás , které umožní odstran ní 

odstup ování a spojení s ostatní základovou konstrukcí rovnými pásy. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

ů.1 Identifikačaní údaje 

ů.1.1 Údaje o stavb  

Název stavby: Sportovn  relaxační centrum 

Místo stavby: Holešov, parc. č. 461/1 

Stavební ú ad: M Ú Holešov, stavební odbor 

Charakter stavby: novostavba 

ů.1.Ň Údaje o stavebníkovi 

M sto Holešov, Masarykova 6ŇŘ, Holešov 76ř 17 

ů.1.ň Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Bc. Hana Červená, Rymice 7ř, Holešov 76ř 01 

ů.2 Seznam vstupních podklad  

Katastrální mapa katastrálního území Holešov 

Jednotné územn  plánovací podklady Zlínského kraje 

Dokumentace o stávajících inženýrských sítích 

ů.3 Údaje o území 

aě Rozsah ešeného území 

Stavební objekt bude vybudován na pozemku parc. č. 461/1, který je situován 

v severozápadní části m sta Holešov. Pozemek je ze severu a východu ohraničen 

zámeckým parkem a ze strany západní fotbalovým h išt m. Z jižní strany se nachází 

ulice Partyzánská se silniční komunikací II. t ídy vedoucí do Byst ice pod Hostýnem. 

bě Dosavadní využití a zastav nost území 

Na ploše určené k zástavb  se nachází zatravn ná nezastav ná plocha. 
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cě Údaje o ochran  území 

V prostoru budoucí stavby se nenachází žádné historické, architektonické ani p írodní 

památky. Pozemek stavby nezasahuje do povod ového území pro Q5, QŇ0 a Q100. 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

dě Údaje o odtokových pom rech 

Pozemek je rovinný, stavba bude napojena na obecní technickou infrastrukturu. Deš-

ťová voda bude uchovávána v akumulačních nádrží pro následné využití. P ebytečná a 

splašková voda bude odvedena do jednotné kanalizace. 

eě Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územn  plánovací dokumentací 

m sta Holešov a spl uje všechna kritéria územního plánování. 

fě Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

Realizací stavby nedojde k porušení obecných požadavk  a bude zachován typ využití 

území. 

gě Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  

Požadavky dotčených orgán  byly v rámci zpracování projektové dokumentace spln -

ny a stavba bude provedena v jejich souladu.  

hě Seznam výjimek a úlevových ešení 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

iě Seznam souvisejících a podmi ujících investic 

Výstavba objektu se obejde bez dalších souvisejících investic. 

jě Seznam pozemk  a staveb dotčených provád ním stavby 

Stavební pozemek: parcela č. 461/1 

Sousední pozemky: p.č. 416/4, 417, 460/1, 460/2, 461/5, 461/6, 461/7, 461/8, 461/9, 

461/10, 461/1Ň, 461/1ň, 461/14, 461/17, jejichž vlastníkem je včetn  stavebního po-

zemku M sto Holešov  
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Pozemky dotčené stavbou: p.č. 416/Ň Ěvlastníkem je M sto Holešově – p íjezdová 

komunikace, p ípojka vody, p ípojka jednotné kanalizace, p ípojka k elektrické síti, p í-

pojka plynu; č. 417 – p íjezdová komunikace 

ů.4 Údaje o stavb  

aě Nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

Objekt sportovn  relaxačního centra je novostavba. Stavba bude zhotovena na po-

zemku parc. č. 416/1. Návrh stavby respektoval územní plán m sta. 

bě Účel užívání stavby 

Objekt bude užíván pro sportovní aktivity, k relaxaci a stravování. V budov  bude ob-

sažena posilovna, sauna, ví ivka, restaurace, recepce s minibarem, d tský koutek, 

masáže, solárium a kancelá e vedení objektu.  

cě Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavební objekt je trvalého charakteru. P edpokládaná životnost stavby je minimáln  

50 let. 

dě Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  

Nevztahuje se k danému projektu. 

eě Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

Jsou spln ny technické požadavky na výstavbu podle ustanovených vyhlášek a tech-

nických požadavk  na výstavbu. Podmínky dotčených orgán  byly respektovány p i 

návrhu objektu. Budova je navržena na bezbariérové užívání podle vyhlášky č. 

ňřŘ/Ň00ř Sb. Všechny bezbariérové prvky jsou zaznamenány v projektové dokumen-

taci. 

fě Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis  
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Stavbou objektu jsou dotčená ochranná pásma inženýrských sítí, jelikož se budou na-

pojovat p ípojky. Podmínky jednotlivých správc  sítí pro práce v t chto pásmech bude 

obdrženo v jejich vyjád ení ke stavb  a p i provád ní budou dodrženy. 

gě Seznam výjimek a úlevových ešení 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

hě Navrhované kapacity stavby 

Zastav ná plocha:     818,761 m2 

Obestav ný prostor:     7303,7 m3 

Výška h ebene od upraveného terénu:  11,72 m 

Maximální kapacita návšt vník :   120 osob 

Počet parkovacích stání:    22 vozidel sk. 1a 22 vozidel sk. 1b 

Ň vyhrazená stání pro invalidy 

iě Základní bilance stavby 

Viz samostatný projekt. 

jě Základní p edpoklady výstavby 

P edpokládané zahájení stavby je v červnu Ň015, dokončení stavby v zá í Ň017. 

kě Orientační náklady stavby 

Cena vychází z technicko-hospodá ských ukazatel  inženýrských staveb pro rok Ň01ň. 

Obestav ný prostor: 7ň0ň,7 mň * 646Ř Kč/mň = 47 Ň41 tis. Kč 

Inženýrské sít : Vodovod: 57,7 m * Ň757 Kč/m = 15ř tis. Kč 

Kanalizace: 57,1 m * 4ř4Ň Kč/m = ŇŘ5 tis. Kč 

Elektrická vedení: ň0,1 m * Ň757 Kč/m = 15ř tis. Kč 

Zpevn né plochy: 1ř0Ň,7Ř mŇ * Ň1Ř1 Kč/mŇ = 4 150 tis. Kč 

Celkové orientační náklady na stavbu: 51 řř4 tis. Kč 

ů.5 Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 
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- SO01 – Hlavní navrhovaný objekt Sportovn  relaxační centrum 

- SO02 – Terasa k restauraci 

- SO03 – Plocha pro zásobování a komunální odpad 

- SO04 – Šikmá parkovací stání 

- SO05 – Kolmá parkovací stání 

- SO06 – Venkovní atrium objektu 

- SO07 – D tské h išt  

- SO08 – P íjezdová dvoupruhová komunikace 

- SO09 – P ípojka objektu k elektrickému proudu 

- SO10 – P ípojka objektu k vodovodnímu ádu 

- SO11 – P ípojka objektu na jednotnou kanalizaci 

- SO12 – P ípojka objektu na nízkotlaký plynovod 

- SO13 – Betonové venkovní schodišt  + šikmá rampa pro invalidy 

- SO14 – Betonová zásobovací rampa 

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STůVBY 

aě Charakteristika stavebního pozemku 

ešené území leží v katastrálním území Holešov. Objektu bude vystav n na parcele č. 

416/1 na severozápad  m sta Holešov sm rem na Byst ici pod Hostýnem. Pozemek 

má rovinný charakter. Stavební pozemek je zatravn ná nezastav ná plocha. Parcela je 

z východní a severní strany ohraničena zámeckým parkem, ze strany západní se na-

chází fotbalové h išt . Na jihovýchod od ešeného území se nachází silniční komunika-

ce II. t ídy a ulice. 
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bě Výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  

Bylo vyhotoveno výškopisné a polohopisné zam ení objektu, dle kterého byla zpraco-

vána projektová dokumentace objektu.  

cě Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu, pouze je t eba dbát na opatrnost 

p i napojení p ípojek na stávající inženýrské sít , aby nedošlo k jejich porušení. Zde 

budou výkopové práce provád ny ručn . 

dě Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

eě Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové po-

m ry v území 

Stavba nebude narušovat okolní stavby a pozemky. Realizací se nezm ní odtokové 

pom ry v území. 

fě Požadavky na asanace, demolice a kácené d evin 

D eviny, bránící v realizaci stavby budou odstran ny. 

gě Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  urče-

ných k pln ní funkce lesa 

P i stavb  nedojde k záboru zem d lského p dního fondu nebo pozemk  určených 

k pln ní funkce lesa. 

hě Územn  technické podmínky 

Objektu bude napojen na inženýrské sít  v ulici Partyzánská. P ístup k objektu je zajiš-

t n dvoupruhovou komunikací napojující se na silnici v ulici Partyzánská. 

iě V cné a časové vazby stavby, podmi ující, vyvolané investice 

Nejprve budou provedeny terénní úpravy a výkopové práce, následn  budou vybeto-

novány základové konstrukce. Po technologické p estávce lze začít se samotnou vý-

stavbou objektu. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STůVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavním účelem objektu je užití na sport a relaxaci. Je možné využít posilovnu, saunu, 

ví ivku, masáž či solárium. V objektu je dále umíst na restaurace, ke které náleží VIP 

salónek ve druhém nadzemním podlaží s p ístupem na st ešní zahradu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení. 

Z hlediska územního plánu nejsou na pozemek vztaženy žádné regulativy. 

bě ůrchitektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení 

Objekt je navržen dle požadavk  investora a nejsou na n j kladena žádná zvláštní 

omezení z architektonického hlediska. Budova má dv  nadzemní podlaží a suterén. 

Druhé patro se nachází pouze na st ední části prvního, je oproti n mu p evislé ze se-

verovýchodní strany a je podep eno sloupem. Objekt je p dorysného tvaru L. Výraz-

ným prvkem je zde zast ešení, které je provedeno po stranách plochými st echami, 

které kryjí 1NP, a nad ŇNP st echou tvo enou z obloukových vazník . 

ůrchitektonický výraz fasády je ešen velkými prosklenými plochami se žlutým rámem, 

bílou omítkou prvního nadzemního podlaží, sv tle šedou omítkou druhého nadzemního 

podlaží a tmav  šedým kamenným obkladem. Vzhled objektu dopl uje oblá vstupní 

hala a venkovní schodišt  rovn ž oblého tvaru. Zde je ešena rampa pro zdravotn  

postižené ve sklonu 1:16. Ze severozápadní strany objektu bude z ízena ocelová za-

hrádka pat ící k restauraci, která je obložena d evoplastovými deskami.. Okolí objektu 

je tvo eno zpevn nými p íjezdovými komunikacemi a parkovišt m pro 44 vozidel, z 

nichž Ň místa jsou určena pro ZTP. Ze severozápadní strany, tj. od zámecké zahrady 

je navržen menší parčík s lavičkami, houpačkami, kolotočem a pískovišt m pro d ti. Ze 

severní strany je navrženo zásobování, proto tu zde bude i plocha pro kontejnery a 

komunální odpad. 

B.2.3 Dispoziční a provozní ešení, technologie výroby 

Co se týče dispozičního ešení, vstup do objektu je umíst n ve st ední části 1NP. Na 

n j navazuje po pravé stran  recepce s minibarem. P ímo naproti vstupu se nachází 

trojramenné schodišt  a výtah vedoucí do 1S a ŇNP. Podél tohoto schodišt  je chodba 

vedoucí k toaletám určeným pro zákazníky budovy. Po levé stran  od vstupní haly, tj. 
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ze západu, je situována restaurace dopln na o všechny pot ebné prostory pro personál 

Ěkuchy , sklady, schodišt  pro zam stnance vedoucí do suterénuě. Po sestupu po troj-

ramenném schodišti se ocitneme v suterénu, kde nalezneme ví ivku s vlastním sociál-

ním zázemím a šatnou, dále šatny a hygienické prostory p ipadající posilovn  a saun . 

Finská sauna je člen na na prostory topeništ , proh ívárny, odpočívárny a ochlazovny 

se sprchami a bazénkem. K dispozici je také prostor venkovní ochlazovny, kam je 

možné se dostat terénními schody p ímo ze suterénní vnit ní ochlazovny. V podzem-

ním podlaží se také nachází část určená pro personál, kde je umíst na prádelna, sklad 

čistého a špinavého prádla, denní místnost pro zam stnance, šatny s hygienickým 

zázemím, místnost pro vzduchotechniku a kotelna. Po výstupu do ŇNP se návšt vní-

k m nabízí p ístup do jihovýchodní části se soláriem a masážemi, p ístup do severo-

západní části s VIP salónkem, ze kterého je výhled do proslulé zámecké zahrady i p í-

mo na barokní holešovský zámek, a také p ístup do severovýchodní části, kde sídlí 

správa objektu. V každém pat e jsou také sklady k p íslušným provoz m, úklidové 

místnosti a sociální za ízení. Celý objekt je bezbariérový. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Celá stavba je ešena jako bezbariérová, spl uje požadavky vyhlášky č. ňřŘ/Ň00ř Sb., 

která stanovuje obecn  technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup objektu je zajišt n šikmou rampou 

se sklonem 1:16, v objektu je umíst n výtah. I dve ní otvory a hygienické prostory 

umož ují pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby 

Stavebník zajistí, aby byly p ed započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny 

zkoušky p edepsané zvláštními právními p edpisy. 

- na ízení vlády č. ř1/Ň010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti p i provozu komí-

nu, kou ovod  a spot ebič  paliv 

- § 15 a 1ř vyhlášky č. 4ŇŘ/Ň001 Sb., kterou se provádí zákon č. Ň74/Ň001 Sb., o vo-

dovodech a kanalizacích pro ve ejnou pot ebu a o zm n  n kterých zákon  

- § 4 vyhlášky č. Ř5/1ř7Ř Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových za ízení, 

ve zn ní na ízení vlády č. ň5Ň/Ň000 Sb.. 

B.Ň.6 Základní technický popis stavby 
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a) Stavební ešení 

Budova je navržena jako samostatn  stojící. Skládá se ze dvou nadzemních podlaží a 

suterénu. P dorys je tvaru L, tudíž se dá obrazn  rozd lit na t i části p ibližn  čtverco-

vého p dorysu. Krajní části jsou zast ešeny nad prvním nadzemním podlažím jedno-

plášťovými st echami. Na části sm rem k zámeckému parku je situována st ešní za-

hrada, na druhé je plochá st echa pokrytá vrstvou kačírku. Prost ední část je zast eše-

na nad 2NP poloobloukovou vazníkovou dvouplášťovou st echou. Vstupuje se do ob-

jektu oblým nevytáp ným zádve ím, které je umíst nu ve st ední části L p dorysu. 

bě Konstrukční a materiálové ešení 

Zemní práce: V rámci zhotovení základových prací prob hne skrývka ornice o moc-

nosti ň00mm jak pod budovaným objektem, tak pod veškerými plochami, které budou 

v rámci celé výstavby provedeny. Skrývka ornice, která nebude využita na následné 

terénní úpravy, bude skladována na skládce, která spl uje veškeré požadavky stano-

vené zákonem. Po skrývce ornice prob hne výkop stavební jámy a stavebních rýh 

v zemin  t ídy t žitelnost II. Hlína na pozemku byla zat íd na jako hlína št rkovitá. 

St ny výkopu hlubší než 1,ňm budou zajišt ny svahováním v pom ru 1:0,5. Hladina 

podzemní vody se nachází 10m pod úrovní projektované základové spáry, takže nebu-

de ovliv ovat pr b h výkopových prací.  

Základy: P evážná část základ  objektu je navržena jako základové pásy z prostého 

betonu CŇ0/Ň5. Základy jsou osazeny v n kolika výškových úrovních a k p ekonání 

výškového rozdílu je navrženo odstup ování základových pás . Pod bazénem a výta-

hovou šachtou jsou navrženy železobetonové základové desky z betonu C20/25 a oce-

lovou výztuží R10 505. Pod železobetonovými konstrukcemi je navržen podkladní be-

ton z betonu C16/Ň0 o tloušťce 150mm. Část základových konstrukcí, je tvo ena po-

mocí betonových tvárnic zabudovaného bedn ní vyztužených pomocí ocelové výztuže 

R10 505 uložené svisle i vodorovn  a vnit ní prostor je vypln n betonem CŇ0/Ň5. Pod-

kladní beton pod podlahovou konstrukcí podzemního podlaží je tvo en betonem c 

Ň0/Ň5 o tloušťce Ň00mm, který je je Ňx vyztužen KůRI sítí 150 x 150 x 4 p i spodním okra-

ji desky. Železobetonový sloup podporující druhé nadzemní podloží je uložen na žele-

zobetonovou patku z betonu CŇ0/Ň5, která je s ostatní základovou konstrukcí spojena 

základovými pasy z prostého betonu. 

Svislé nosné konstrukce: Podzemní podlaží je zhotoveno z betonových tvarovek 

zabudovaného bedn ní. Tepelná izolace je tvo ena extrudovaným polystyrenem. Ob-

vodové st ny prvního nadzemního podlaží jsou tvo eny keramickými tvárnicemi Poro-
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therm ň0P+D. Vnit ní nosné a obvodové st ny druhého nadzemního podlaží jsou tvo-

eny keramickými tvárnicemi Porotherm Ň4P+D. Výtahová šachta je vyzd na 

z keramických tvárnic Porotherm ůKU Ň5 P+D. Nenosné p íčky jsou zhotoveny ze sád-

rokartonového systému Rigips. Obvodové st ny objektu jsou opat eny tepelnoi izolací 

z kamenné vlny fly Rockwool.  

Vodorovné konstrukce: Nadpraží otvor  je tvo eny p eklady Porotherm. Stropní kon-

strukce je tvo ena železobetonovými deskami tloušťky Ň50mm. 

St echa: Objekt je zast ešen pomocí jednoplášťových plochých st ech, které jsou za-

tepleny pomocí expandovaného polystyrenu Isover a jako hydroizolace jsou použity 

SBS modifikované asfaltové pásy. Dále pomocí dvouplášťové vazníkové st echy 

z lepených lamelových vazník , jejichž spodní plášť tvo í minerální vlna vložená do 

d ev ného roštu. Horní plášť je tvo en plnoplošným bedn ním, které je podkladem pro 

tepelnou izolaci z expandovaného polystyrenu Isover. Krytinu dvouplášťové st echy 

tvo í SBS modifikované asfaltový pásy typu S.  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Odolnost a stabilita je zajišt na železobetonovými pr vlaky a železobetonovými po-

zedními v nci, které jsou uloženy pod úrovní strop . Stavba je uložena na základech 

tvo ených základovými pásy z prostého betonu a železobetonovými základovými des-

kami z betonu C20/25.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

V technické místnosti objektu jsou umíst ny dva plynové kondenzační kotle Cerapu 

Maxx o výkonu řŘ kW. Kotle byly navrženy dle výpočtu tepelných ztrát objektu. Kotle 

budou napojeny VZT jednotku, která bude zajišťovat teplovzdušné vytáp ní. Freewa-

rem od fy Atrea byl proveden hrubý návrh VZT jednotky. Dle pr toku vzduchu byla zvo-

lena jednotka Duplex 8000. Dopl kové vytáp ní bude nízkoteplotní teplovodní Ěň5 – 

55°Cě, kdy bude využit pr tokový oh ev topné vody plynovým kotlem. Jako otopná t -

lesa jsou zvoleny podlahové systémy v místnosti s ví ivkou, v saun  a v hygienických 

prostorách k nim náležejícím a v ostatních prostorách objektu teplovodní konvektory 

nejčast ji ve form  laviček. Použity budou konvektory s ventilátorem. Sálavé teplovod-

ní podlahové vytáp ní bude provedeno pomocí tzv. podlahových had . Navržené ply-

nové kondenzační kotle rovn ž budou oh ívat teplou užitkovou vodu, která bude aku-

mulována ve ň zásobnících na teplou vodu Storacell SK 500 – 4 – ZB, o objemu 500 l, 

celkový objem tudíž činí 1500 l. 
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B.2.Ř Požárn  bezpečnostní ešení 

Viz samostatný projekt. 

B.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi 

Stavba je v souladu s p edpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Skladby 

obvodových konstrukcí spl ují požadavky normy ČSN 7ň 0540-Ň na požadovaný i do-

poručený součinitel prostupu tepla. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost edí 

Dokumentace spl uje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavbu. V trání je navrženo nucené p 

mocí vzduchotechniky, v n kterých místnostech lze v trat i p irozen  okny. VZT jed-

notka je umíst na v samostatné strojovn  v suterénu. Rozvody v tracích potrubí budou 

rozvedeny pod stropem a skryty v podhledu. 

B.2.11 Zásady ochrany staveb p ed negativními účinky vn jšího prost edí 

aě Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 

Pozemek se vyznačuje nízkým radonovým indexem Ědle geologického internetového 

portáluě, takže stačí provést všechny konstrukce v kontaktu se zeminou s hydroizolací 

proti vod  z podloží, bez speciální protiradonové izolace. 

bě Ochrana p ed bludnými proudy 

Nejsou vyžadována žádná opat ení. 

cě Ochrana p ed technickou seismicitou 

Nejsou vyžadována žádná opat ení. 

dě Ochrana p ed hlukem 

Jsou dodrženy požadavky normy ČSN 7ň 05ňŇ:Ň010 na ochranu p ed hlukem. 

eě Protipovod ová opat ení 

Nejsou vyžadována žádná protipovod ová opat ení. 
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B.3 P IPOJENÍ Nů TECHNICKOU INFRůSTRUKTURU 

aě Napojení místa technické infrastruktury 

Napojení prob hne na stávající inženýrské síti ležící v ulici Partyzánská. 

bě P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizace: Pro objekt bude z ízena kanalizační p ípojka z PVC KG DN 1Ň5 a bude 

odvád t pouze splaškovou vodu. P ípojka bude ve spádu ň %.Dešťová voda ze st ech 

bude zachycena v podzemním zásobníku a využita jako voda provozní. Do podzemní-

ho zásobníku bude ústit potrubí PVC KG DN Ň00. Vnit ní kanalizace novostavby spor-

tovn  relaxačního centra je ešena jako oddílná, splaškové vody jsou svedeny p es 

revizní šachtu do ve ejné jednotné kanalizační stoky v ulici Partyzánská v Holešov .  

Vodovod: Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní p ípojka 

z HDPE 100 SDR 11 napojena na ve ejný vodovodní ad v ulici Partyzánská DN 150. 

Uvnit  budovy bude potrubí z PPR, PN Ň0. 

Plynovod: V Partyzánské ulici je veden NTL plynovodní ad PE DN 100, na který bude-

navrtávkou provedena nová plynovodní p ípojka HDPE 100 SDR 11 DN 60 o celkové 

délce 57,6 m.  

Elektrika: NN p ípojka bude p ivedena. Na pozemek investora. Na zatravn né ploše 

p ed objektem bude ve sloupku umíst na elektrická sk í ka. Na kraji pozemku se na-

chází stávající vstupní šachta podzemního elektrického vedení. 

B.4 DOPRůVNÍ EŠENÍ 

aě Popis dopravního ešení 

P íjezdová cesta do areálu bude napojena na stávající účelovou komunikaci. Tato ko-

munikace je napojena na silnici II. t ídy v ulici Partyzánská. P íjezdová komunikace je 

asfaltová a má dva jízdní pruhy. 

bě Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vjezd na pozemek je situován z jihovýchodu objektu. Na pozemku investora jsou navr-

žena Ň asfaltová parkovišt  s místní obslužnou komunikací. 

c) Doprava v klidu 
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Na pozemku jsou navržena Ň parkovišt , jedno pro ŇŇ vozidel sk. 1a a druhé pro ŇŇ 

vozidel sk. 1b. Jsou zde navržena Ň parkovací stání pro osoby zdravotn  postižené. 

dě P ší a cyklistické stezky 

P ístup k navrhovanému objektu pro p ší je zajišt n chodníkem podél ulice Partyzán-

ská, dále stezkou p es zámecký park. Za zámeckou zahradou se nachází cyklistická 

stezka do Dobrotic. 

B.5 EŠENÍ VEGETůCE ů SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRůV 

Terénní úpravy budou ešeny p edevším v míst  venkovní ochlazovny, ke které ze 

suterénu vedou terénní schody, které budou loženy do p chovaného št rkopísku. Dále 

bude provedeno vyspádování terénu k p íjezdové komunikaci, okapovým chodník m. 

Po zhotovení zpevn ných ploch bude zbytek pozemku zatravn n. 

B.6 POPIS VLIV  STůVBY Nů ŽIVOTNÍ PROST EDÍ ů JEHO OCHRůNů 

a) Vliv stavby na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady, p da 

Druhy práce a použité technologie nemají negativní dopad životního prost edí. Všech-

ny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavk m na emise 

škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem obt žovat okolí hlukem, 

prachem a nebude ohrožovat bezpečnost obyvatelstva apod. B hem výstavby se do-

časn  zvýší prašnost a hlučnost v okolí. Stavebník ve spolupráci s dodavatelem učiní 

taková opat ení, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. Splašková 

voda bude odvád na do kanalizace, dešťová bude mít druhotné využití. Odpady ze 

stavby a z následného provozu budou rozt íd ny a odstran ny dle p ílohy č. 1vyhlášky 

MŽP ňŘ1/Ň001 Sb., ve zn ní vyhlášky č. 50ň/Ň004 Sb. 

bě Vliv stavby na p írodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajin  

vliv stavby na p írodu a krajinu, chování ekologických funkcí a vazeb v krajin : 

Na pozemku se nevyskytují památné stromy. 

cě Vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chrán ném území Natura Ň000. 

dě Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIů 

Nebyly stanoveny žádné podmínky k zohledn ní. 
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eě Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních p edpis   

Podle jiných právních p edpis  nebyla navržená žádná ochranná ani bezpečnostní 

pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba spl uje podmínky regulačního plánu m sta, tj. spl uje základní požadavky na 

situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky č. 

380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva. 

B.Ř ZÁSůDY ORGůNIZůCE VÝSTůVBY 

aě Pot eby a spot eby rozhodujících médií a jejich zajišt ní 

P i výstavb  bude pot eba voda a elekt ina, které se dovedou p ípojkami na hranici 

pozemku. 

bě Odvodn ní staveništ  

Srážková voda bude odvád na samospádem do ve ejné sít . V p ípad  výkopu se 

bude voda p ečerpávat potrubím p ímo do kanalizace. 

cě Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

K staveništi bude zajišt n p ístup z ve ejné silnice II. t ídy z jihovýchodního sm ru po-

zemku. V dob  výstavby bude p íjezdová cesta tvo ena betonovými panely. 

dě Vliv provád ní stavby na okolní pozemky 

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby hluková zát ž v chrán ném venkovním prostoru sta-

vebn  vyhov la požadavk m stanoveným v na ízení vlády č.14Ň/Ň006 Sb., O ochran  

zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. 

eě Ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

d evin  

P i pracích bude dodržována ČSN DIN 1Ř ř15 Práce s p dou, ČSN DIN 1Ř ř16 Vý-

sadby rostlin, ČSN DIN 1Ř ř17 Zakládání trávník , ČSN DIN 1Ř ř1Ř Technicko-

biologická zabezpečovací opat ení, ČSN DIN 1Ř ř1ř Rozvojová a udržovací péče o 

rostliny, ČSN DIN 1Ř řŇ0 Ochrana strom , porost  atd. 

fě Maximální zábory pro staveništ  
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V dob  výstavby by nem lo dojít k záboru ve ejného prostranství. Pouze silnice Parti-

zánská po dobu vybudování p ípojek k inženýrským sítím. 

gě Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p í výstavb  a jejich li-

kvidace 

S veškerými odpady bude nakládáno dle ustanovení zákonu č. 1Ř5/Ň001 Sb. O odpa-

dech, vyhl. č. ňŘ1/Ň001 Sb., vyhl. Č. ňŘň/Ň001 sb. a p edpis  souvisejících. P vodce 

odpad  je povinen odpady za azovat podle druhu a kategorií podle § 5 a 6, zajistit 

p ednostní využití odpad  v souladu s § 11. 

Jedná se p evážn  o tyto odpady: 

Číslo   Název     Zp sob likvidace 

17 01 01  Beton     Skládka 

17 02 01  D evo     K recyklaci 

17 02 02  Sklo     K recyklaci 

17 02 03  Plasty     K recyklaci 

17 03 02  ůsfaltové sm si   K recyklaci 

17 04 05  Železo a ocel    Sb rna kov  

17 04 02  Hliník     Sb rna kov  

17 04 07  Sm sné kovy    Sb rna kov  

17 05 04  Zemina a kamení   Skládka 

17 06 04  Izolační materiály  Skládka 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

Skrývka ornice se v dob  výstavby bude skladovat na pozemku investora mimo stave-

ništ  v deponii o výšce max. 1,5 m. Nadbytečná zemina bude odvezena na skládku. 

iě Ochrana životního prost edí p i výstavb  

Zvýšení prašnosti v ešené lokalit  bude eliminováno zpevn ním vnitrostaveništních 

komunikací a d sledným očišt ním prost edk  p ed vjezdem na ve ejnou komunikaci, 
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aby spl ovala podmínky § 5Ň zákona č. ň61/Ň000 Sb. o provozu na pozemních komu-

nikacích. 

jě Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby koor-

dinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci  

Nutno dodržovat zákony a vyhlášky, zejména: na ízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. poža-

davky na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích, zákon č. ň0ř/Ň006 Sb. 

zajišt ní další podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci. Zhotovitel stavby zajis-

tí staveništ  tak, aby byl nepovolaným osobám vstup zakázán. 

kě Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Celá stavba je ešena jako bezbariérová, spl uje požadavky vyhlášky č. ňřŘ/Ň00ř Sb., 

která stanovuje obecn  technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Vstup objektu je zajišt n šikmou rampou 

se sklonem 1:16, v objektu je umíst n výtah. I dve ní otvory a hygienické prostory 

umož ují pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

lě Zásady a dopravn  inženýrské opat ení 

T žká mechanizace bude operovat na vlastním pozemku. P i záboru ulice Partyzánská 

p i vyhotovení p ípojek k inženýrským sítím bude na silnice p íslušné dopravní značení. 

mě Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 

Práce ve výškách exteriéru musí být p erušeny p i bou ce, silném dešti, sn žení, tvor-

b  námrazy, p i dohlednosti menší než ň0 m, p i teplot  prost edí nižší než -10°C, p i 

v tru o rychlosti nad Ř m/s p i práci na zav šených pracovních plošinách, pojízdných 

lešeních, žeb ících nad 5 m výšky práce a p i použití záv su na lan  u pracovních po-

lohovacích systému; v ostatních p ípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m/s. 

ně Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

P edpokládané stavební ízení a povolení stavby:  7/2014 

P edpokládané zahájení stavby:    6/2015 

P edpokládané zakončení stavby:    10/2017 

Lh ta výstavby:      ŇŘ m síc  
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S: MalinaMarcel

O: SO01

R: 01

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

Díl: 1 Zemní práce 1 741 159,24
1 121101101 Sejmutí ornice s přemíst ním do 50 m m3 1 089,42000 47,30 51 529,57

Sejmutí ornice o mocnosti 0,3m : 
(5*8+2,4*(26+8)+(26+8+16,65)*(18+21+4,5+15,5-

2,5)+3,125*29+5*21+(5+5,4)*(4,5+15,5-

2,5)+8,15*(15,5-

2,5)+2,5*25+(3,15+3,2)*15+(15*0,9)/2)*0,3

1 089,42000

2 131101111 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJN m3 71,37026 99,70 7 115,61

Jáma výtah : 5,125*4,655*1,05 25,04972

Jáma patka : 3,075*3,075*0,7 6,61894

Jáma bazén : 
2,5*3,36*1,2+5,01*1,8*1,6+1,75*2,4*1,6+(1,6*0,85/2)*(

0,6+0,85/2+3,285+0,85/2+0,875+0,85/2+0,85/2+4,2+0,

85/2+0,85/2+0,95)

39,70160

3 131101113 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJN m3 3 192,99000 65,80 210 098,74

Výkop stavební jámy západní a centrální část : 
36,5*20*3

2 190,00000

Výkop stavební jámy východní část : 19,75*13,5*3 799,87500

Výkop stavební jámy sever výklenky : 
(4,775*0,4+7,075*0,4+7,9*0,85)*3

34,36500

Výkop příj. komunikace 12%, 25m šířka 3,5m : 
(25*3*3,5)/2+(3*1,5*25)/3

168,75000

4 132101110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJN m3 45,40585 388,00 17 617,47

Obvodové pasy JV křídlo 1 :  16,15*0,6*0,7 6,78300

Obvodové pasy JV křídlo 2 :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,7 5,30250

Obvodové pasy JV křídlo 3 :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,7 5,30250

Obvodové pasy JZ křídlo 7 :  16,4*0,6*0,7 6,88800

Obvodové pasy JZ křídlo 8 :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,7 6,66750

Obvodové pasy JZ křídlo 9 :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,7 6,66750

Vnitřní pas schodišt  JZ křídlo 0,25m 13 :  
4,175*0,25*0,7

0,73063

Vnitřní pas schodišt  JZ křídlo 0,3m 14 :  0,9*0,3*0,7 0,18900

Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 19 :  
5,65*0,5*0,7

1,97750

Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 20 :  
4,2*0,5*0,7

1,47000

Pas venkovní schodišt  centrální 21 :  4,5*0,3*0,7 0,94500

Pas venkovní schodišt  centrální 22 :  3*0,3*0,7 0,63000

Pas venkovní schodišt  centrální 23 :  3,99*0,3*0,7 0,83790

Vnitří pasy centrální 0,55m 29 :  2,145*0,55*0,7 0,82583

Vnitří pas střed schodišt  0,32m 30 :  0,9*0,3*0,7 0,18900

5 132101211 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJN m3 78,94441 165,50 13 065,30

Vnitřní pasy JV křídlo 4 :  Ě7,125+0,7+7,125ě*0,7*0,5 5,23250

Vnitřní pasy JV křídlo 5 :  4,625*0,7*0,5 1,61875

Vnitřní pasy JV křídlo 6 :  7,3*0,7*0,5 2,55500

Vnitřní pasy JZ křídlo 10 :  Ě7,475+1+7,4ě*1*0,5 7,93750

Vnitřní pasy JZ křídlo 11 :  6,975*1*0,5 3,48750

Vnitřní pasy JZ křídlo 12 :  7,225*1*0,5 3,61250

Položkový rozpočet 
Sportovn  relaxační centrum

Sportovn  relaxační centrum

Spodní stavba

Obrázek 2.1 - Položkový rozpočet část 1 
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Obvodové pasy centrální 0,8m 15 :  8,975*0,8*0,7 5,02600

Obvodové pasy centrální 1,2m 16 :  
(6,775+1,2)*1,2*0,7

6,69900

Obvodové pasy centrální 1,2m 17 :  
2,015*1,2*0,7+0,5*1,2*1,0+0,5*1,2*1,3

3,07260

Obvodové pasy centrální 0,8m 18 :  
2,9*0,8*0,7+0,5*0,8*1,0+0,5*0,8*1,3

2,54400

Vnitřní pasy centrální 1,2m 24 :  
(6,775+1,2+6,8+1,2)*1,2*0,7-0,275*0,275*0,7

13,36606

Vnitřní pasy centrální 1,2m 25 :  6,575*1,2*0,7 5,52300

Vnitřní pasy centrální 1,2m 26 :  
(7,125+0,7+7,125)*1,2*0,7

12,55800

Vnitřní pasy centrální 1,2m 27 :  6,8*1,2*0,7 5,71200

6 139601101 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornin  tř. 1 - 2 m3 25,73689 561,00 14 438,40

Obvodové pasy JV křídlo 1 :  16,15*0,6*0,1 0,96900

Obvodové pasy JV křídlo 2 :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,1 0,75750

Obvodové pasy JV křídlo 3 :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,1 0,75750

Obvodové pasy JZ křídlo 7 :  16,4*0,6*0,1 0,98400

Obvodové pasy JZ křídlo 8 :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,1 0,95250

Obvodové pasy JZ křídlo 9 :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,1 0,95250

Vnitřní pas schodišt  JZ křídlo 0,25m 13 :  
4,175*0,25*0,1

0,10438

Vnitřní pas schodišt  JZ křídlo 0,3m 14 :  0,9*0,3*0,1 0,02700

Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 19 :  
5,65*0,5*0,1

0,28250

Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 20 :  
4,2*0,5*0,1

0,21000

Pas venkovní schodišt  centrální 21 :  4,5*0,3*0,1 0,13500

Pas venkovní schodišt  centrální 22 :  3*0,3*0,1 0,09000

Pas venkovní schodišt  centrální 23 :  3,99*0,3*0,1 0,11970

Vnitří pasy centrální 0,55m 29 :  2,145*0,55*0,1 0,11798

Vnitří pas střed schodišt  0,32m 30 :  0,9*0,3*0,1 0,02700

Jáma výtah : 5,125*4,655*0,1 2,38569

Jáma patka : 3,075*3,075*0,1 0,94556

Jáma bazén : 
2,5*3,36*0,1+5,01*1,8*0,1+1,75*2,4*0,1+(0,6*0,85+6,3

60*0,85+4,3*0,85+1,8*0,85)*0,1

3,27190

Vnitřní pasy JV křídlo 4 :  Ě7,125+0,7+7,125ě*0,7*0,1 1,04650

Vnitřní pasy JV křídlo 5 :  4,625*0,7*0,1 0,32375

Vnitřní pasy JV křídlo 6 :  7,3*0,7*0,1 0,51100

Vnitřní pasy JZ křídlo 10 :  Ě7,475+1+7,4ě*1*0,1 1,58750

Vnitřní pasy JZ křídlo 11 :  6,975*1*0,1 0,69750

Vnitřní pasy JZ křídlo 12 :  7,225*1*0,1 0,72250

Obvodové pasy centrální 0,8m 15 :  8,975*0,8*0,1 0,71800

Obvodové pasy centrální 1,2m 16 :  
(6,775+1,2)*1,2*0,1

0,95700

Obvodové pasy centrální 1,2m 17 :  
2,515*1,2*0,1+0,5*1,2*0,1+0,5*1,2*0,1

0,42180

Obvodové pasy centrální 0,8m 18 :  
3,415*0,8*0,1+0,5*0,8*0,1+0,5*0,8*0,1

0,35320

Vnitřní pasy centrální 1,2m 24 :  
(6,775+1,2+6,8+1,2)*1,2*0,1-0,275*0,275*0,1

1,90944

Vnitřní pasy centrální 1,2m 25 :  6,575*1,2*0,1 0,78900

Vnitřní pasy centrální 1,2m 26 :  
(7,125+0,7+7,125)*1,2*0,1

1,79400

Vnitřní pasy centrální 1,2m 27 :  6,8*1,2*0,1 0,81600

7 162201102 Vodorovné přemíst ní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1 021,14000 34,00 34 718,76

Přesunutí na deponii na staveništi : 1021,14 1 021,14000

8 162401102 Vodorovné přemíst ní výkopku z hor.1-4 do 2000 m, 
kapacita vozu 12 m3

m3 2 871,79200 101,50 291 486,89

Obrázek 2.2 - Položkový rozpočet část Ň 
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Přesun výkopku na skládku, koef nakypření = 1,2 : 
(71,37+3192,99+45,4+78,84+25,7-1021,14)*1,2

2 871,79200

9 162601101 Vodorovné přemíst ní výkopku z hor.1-4 do 4000 m, 
kapacita vozu 12 m3

m3 368,35920 142,50 52 491,19

Přemíst ní využitelné ornice - 1023,22m2, Koef=1,2 : 
1023,22*0,3*1,2

368,35920

10 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutn ných m3 1 389,49920 22,00 30 568,98

Zemina na zásyp, koef. nakypření = 1,2 : 850,95*1,2 1 021,14000

Uložení využitelné ornice - 1023,22m2, Koef=1,2 : 
1023,22*0,3*1,2

368,35920

11 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutn ním m3 850,94235 92,90 79 052,54

Jáma výtah : 5,125*4,655*1,15-
(0,55*0,875*1,15+0,6*0,55*1,15+0,6*0,3*1,15+3,18*3,6

5*1,15)

12,94742

Jáma patka : 3,075*3,075*0,8-
(1,6*1,6*0,8+0,6*0,5*0,8*2)

5,03650

Jáma bazén : 
2,5*3,36*1,3+5,01*1,8*1,7+1,75*2,4*1,7+(0,6*0,85+6,3

60*0,85+4,3*0,85+1,8*0,85)*1,7-

(3,56*3,11*1,3+3,56*1,2*0,4+1,91*0,8*0,4+0,6*1,2*1,7

+0,6*0,8*1,7)

33,50922

Zásyp po obvodu podzemního podlaží : 3192,99-
(16,15*13,5+16,75*16,42+8,975*16,42+8,9*7,575+4,17

0*2,1+3,99*1,47)*3,313

799,44921

12 182101101 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 575,44710 42,40 24 398,96

Úprava svahu hlavní jáma : 
(5+20+32,125+0,4+4,775+7,475+0,45+7,9+0,85+18,52

5+19,75+13,5+6,75)*3,35

460,62500

Úprava svahu patka : Ě2,875+0,2+2,875+0,2ě*0,894 5,49810

Úprava svahu bazén : 
(0,6+0,85/2+0,85/2+3,785+0,875+0,85/2+0,85/2+4,7+0

,85/2+0,85/2+0,95)*1,9

25,57400

Úprava svahu vjezd : 25*3,35 83,75000

13 199000001 Poplatek za skládku - ornice m3 938,94480 240,00 225 346,75

Nevyužitelná ornice, koef= 1,2 : 1089,42*1,2-
1023,22*0,3*1,2

938,94480

  Využitelná ornice je o ploše 1023,22m2 : 
14 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2 871,79200 240,00 689 230,08

Poplatek za zeminu, koef nakypření = 1,2 : 
(71,37+3192,99+45,4+78,84+25,7-1021,14)*1,2

2 871,79200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 593 430,35
15 220111776 Vedení uzemn ní v zemi FeZN drát do 120 mm2 m 138,43500 75,70 10 479,53

Zemnící pásek po obvodu stavby v základu +10% : 
(16,75+16,4+16,475+8,975+7,575+7,575+9,225+13,22

5+16,15+13,5)*1,1

138,43500

16 273321321 Železobeton základových desek C 20/25 m3 10,31140 2 625,00 27 067,43

ŽB desky výtah  :  3,18*3,65*0,5 5,80350

ŽB desky bazén  :  
3,56*3,11*0,25+0,3*(3,11*0,8+2,76*1,2)

4,50790

17 273351215 Bedn ní st n základových desek - zřízení m2 18,91600 522,00 9 874,15

Bedn ní desky výtah  :  Ě2*3,18+2*3,650ě*0,75 10,24500

Bedn ní desky bazén  :  
(3,11+3,56)*0,8+(3,11+3,56)*0,5

8,67100

18 273351215 Bedn ní st n základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna

m2 42,46000 490,50 20 826,63

Bedn ní PODKL BET 0,3m výška obvod : 
(15,85+13,5+16,75+16,2+24,85+7,775+4,715+2,11+2,

76+19,59)*0,3

37,23000

Bedn ní PODKL BET výtah š. 0,5m výška : 
(2,85+2,85+2,38+2,38)*0,5

5,23000

19 273351216 Bedn ní st n základových desek - odstran ní m2 18,91600 79,40 1 501,93

Bedn ní desky výtah  :  Ě2*3,18+2*3,650ě*0,75 10,24500

včetn  strojního přemíst ní materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Včetn  očišt ní, vytříd ní a uložení bedního materiálu.

Obrázek 2.3 - Položkový rozpočet část ň 
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Bedn ní desky bazén  :  
(3,11+3,56)*0,8+(3,11+3,56)*0,5

8,67100

20 273361821 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 1,99750 28 660,00 57 248,35

Výztuž ŽB desky výtah Ě0,15t/m3ě :  
0,15*(3,18*3,65*0,5)

0,87053

ŽB desky bazén Ě0,15t/m3ě :  
0,25*(3,56*3,11*0,25+0,3*(3,11*0,8+2,76*1,2))

1,12698

21 273351216 Bedn ní st n základových desek - odstran ní m2 42,46000 79,40 3 371,32

Bedn ní PODKL BET 0,3m výška obvod : 
(15,85+13,5+16,75+16,2+24,85+7,775+4,715+2,11+2,

76+19,59)*0,3

37,23000

Bedn ní PODKL BET výtah š. 0,5m výška : 
(2,85+2,85+2,38+2,38)*0,5

5,23000

22 274272130 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm, výplň 
tvárnic betonem C 16/20

m2 11,10000 1 072,00 11 899,20

Zabudované bedn ní výtah tl 0,25  :  
((0,25+0,25+2,85)*2+2,38*2)*0,5

5,73000

Zabudované bedn ní bazén tl 0,25 strana interier  :  
(3,01+2,36)*1

5,37000

23 274272140 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň 
tvárnic betonem C 16/20

m2 7,67000 1 232,00 9 449,44

Zabudované bedn ní bazén tl 0,3 SV exterier  :  
3,66*1

3,66000

Zabudované bedn ní bazén tl 0,3 SZ exterier  :  
4,01*1

4,01000

24 274313621 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 157,09083 2 625,00 412 363,43

Obvodové pasy JV křídlo 1  :  16,15*0,6*0,8 7,75200

Obvodové pasy JV křídlo 2  :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,8 6,06000

Obvodové pasy JV křídlo 3  :  Ě4,625+0,7+7,3ě*0,6*0,8 6,06000

Vnitřní pasy JV křídlo 4  :  Ě7,125+0,7+7,125ě*0,7*0,6 6,27900

Vnitřní pasy JV křídlo 5  :  4,625*0,7*0,6 1,94250

Vnitřní pasy JV křídlo 6  :  7,3*0,7*0,6 3,06600

Obvodové pasy JZ křídlo 7  :  16,4*0,6*0,8 7,87200

Obvodové pasy JZ křídlo 8  :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,8 7,62000

Obvodové pasy JZ křídlo 9  :  Ě7,475+1+7,4ě*0,6*0,8 7,62000

Vnitřní pasy JZ křídlo 10  :  Ě7,475+1+7,4ě*1*0,6 9,52500

Vnitřní pasy JZ křídlo 11  :  6,975*1*0,6 4,18500

Vnitřní pasy JZ křídlo 12  :  7,225*1*0,6 4,33500

Vnitřní pas schodišt  JZ křídlo 0,25m 13 :  
4,175*0,3*0,5

0,62625

Vnitřní pas schodišt  JZ křídlo 0,3m 14  :  0,9*0,3*0,5 0,13500

Obvodové pasy centrální 0,8m 15  :  8,975*0,8*0,8 5,74400

Obvodové pasy centrální 1,2m 16  :  6,775*1,2*0,8 6,50400

Obvodové pasy centrální 1,2m 17  :  
(2,515+0,5+0,5+0,5)*1,2*0,8

3,85440

Obvodové pasy centrální 0,8m 18  :  
(3,415+0,5+0,5+0,5)*0,8*0,8

3,14560

Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 19  :  
6,25*0,5*0,8

2,50000

Obvodové pasy k patce centrální 0,5m 20  :  
6,25*0,5*0,8

2,50000

Pas venkovní schodišt  centrální 21  :  4,5*0,3*0,3 0,40500

Pas venkovní schodišt  centrální 22  :  3*0,3*0,3 0,27000

Pas venkovní schodišt  centrální 23  :  4,32*0,3*0,3 0,38880

Vnitřní pasy centrální 1,2m 24  :  
(6,775+1,2+6,8+1,2)*1,2*0,8-0,275*0,275*0,8

15,27550

Vnitřní pasy centrální 1,2m 25  :  6,575*1,2*0,8 6,31200

Vnitřní pasy centrální 1,2m 26  :  
(7,125+0,7+7,125)*1,2*0,8

14,35200

Vnitřní pasy centrální 1,2m 27  :  6,8*1,2*0,8 6,52800

Včetn  očišt ní, vytříd ní a uložení bedního materiálu.

Obrázek 2.4 - Položkový rozpočet část 4 
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Vnitří pasy centrální 0,55m 28 :  0,875*0,55*0,8 0,38500

Vnitří pasy centrální 0,55m 29 :  2,745*0,55*0,8 1,20780

Vnitří pas střed schodišt  0,32m 30 :  1,5*0,3*0,8 0,36000

Základy bez bedn ní 10% ztratné : 0,1 14,28099

25 275321321 Železobeton základových patek C 20/25 m3 1,66400 2 625,00 4 368,00

ŽB patka  :  1,6*1,6*0,65 1,66400

26 275351215 Bedn ní st n základových patek - zřízení m2 5,76000 386,00 2 223,36

Bedn ní ŽB patky  :  2*Ě1,6+1,6ě*0,9 5,76000

27 275351216 Bedn ní st n základových patek - odstran ní m2 5,76000 79,40 457,34

Bedn ní ŽB patky  :  2*Ě1,6+1,6ě*0,9 5,76000

28 275361821 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 0,24960 28 540,00 7 123,58

Výztuž patky Ě0,15t/m3ě :  0,15*Ě1,6*1,6*0,65ě 0,24960

29 279361821 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,16201 29 650,00 4 803,60

Výztuž do zabudovaného bedn ní 14m/m2Ě18,77m2ě, 
10mm  :  (14*pi*0,005*0,005)*7,85*18,77

0,16201

30 631315511 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 3,78579 2 740,00 10 373,06

Podkladní beton pod ŽB desku výtah  :  
3,180*3,650*0,15

1,74105

Podkladní beton pod ŽB desku bazén  :  
3,110*3,560*0,15

1,66074

Podkladní beton pod ŽB patku  :  1,6*1,6*0,15 0,38400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 517 703,38
31 631315621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 132,98248 2 990,00 397 617,62

Podkladní BET Vých křídlo 0,2m tl. : Ě15,85*13,8ě*0,2 43,74600

Podkladní BET Záp křídlo 0,2m tl. : Ě16,1*17,05ě*0,2 54,90100

Podkladní BET Central 0,2m tl. : Ě7,8*15,8-
2,85*2,38)*0,2+(8,025*7,8-2,41*3,06)*0,2

34,33548

32 631319175 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 132,98000 63,00 8 377,74

33 631361921 Výztuž mazanin svařovanou sítí, prům r drátu  5,0, 
oka 150/150 mm

t 3,63042 30 770,00 111 708,02

Výztuž PODKL BET 2,1kg/1m2 ve 2 vrstvách : 
((15,85*13,8)+(16,1*17,05)+(7,8*15,8-

2,85*2,38)+(8,025*7,8-2,41*3,06))*2*0,0021

2,79263

Přesah sítí 30% : 0,3 0,83779

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 201 554,60
34 998011002 Přesun hmot pro budovy zd né výšky do 12 m t 793,52204 254,00 201 554,60

Díl: VN Vedlejší náklady 73 292,34
35 005121 R Zařízení staveništ Soubor 1,00000 73 292,34 73 292,34

Včetn  očišt ní, vytříd ní a uložení bednícího materiálu.

Včetn  vytvoření dilatačních spár, bez zapln ní.

Včetn  vytvoření dilatačních spár, bez zapln ní.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstran ním zařízení staveništ .

Obrázek 2.5 - Položkový rozpočet část 5 
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3.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

3.1.1 Obecné informace o stavbě: 
 

ešený objekt se nachází na parcele č. 461/1 na severozápad  m sta Holešov. 

Pozemek je p ístupný z komunikace II. T ídy na jihovýchod  z ulice Partyzánská. Po-

zemek je rovinatý. V prostoru budoucí stavby se nenachází žádné historické, architek-

tonické ani p írodní památky. Pozemek stavby nezasahuje do povod ového území pro 

Q5, Q20 a Q100. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

Objekt sportovního relaxačního centra o zastav né ploše 818,761 m2je no-

vostavba s účelem pro sport a rekreaci. Za tímto účelem je v objektu navržena posilov-

na, sauna, ví ivka, restaurace, st ešní zahrada a prostory pro masáže a solárium. P -

dorysný tvar objektu je navržen ve tvaru L, který se dá d lit na východní k ídlo, západní 

k ídlo a centrální severní část. Objekt má jedno podzemní a dv  nadzemní podlaží. 

Výška h ebene nad terénem je 11,71m. Druhé nadzemní podlaží je navrženo nad cen-

trální severní částí, k ídelní části jsou jednopodlažní a podzemní podlaží je navrženo 

pod všemi částmi objektu. Vstup do objektu je umíst n na jižní stran  pomocí oblého 

p edloženého schodišt  a vstupním otvorem v centrální části. Na západním k ídle je 

umíst na st ešní zahrada na jednoplášťové ploché st eše. Východní k ídlo je zast eše-

no jednoplášťovou plochou st echou zakrytou vrstvou kačírku. Druhé nadzemní podlaží 

centrální části na severu p esahuje první, které je odsazeno do objektu v severním 

rohu a je zde podporováno železobetonovým sloupem. Druhé nadzemní podlaží je 

zast ešeno poloobloukovou vazníkovou dvouplášťovou st ešní konstrukcí. Konstrukce 

základ  je navržena z prostého betonu CŇ0/Ň5 vyjma železobetonových desek pod 

schodišt m a bazénem a železobetonovou patkou pod sloupem podporující ŇNP. Že-

lezobetonové části základu jsou zhotoveny z betonu C Ň0/Ň5 a ocelové výztuže R 

10505, p ičemž podkladní beton je vyztužen Ňx Kari sítí 150x150x4 p i spodním okraji. 

Obvodová konstrukce podzemního podlaží je navržena jako železobetonová zhotove-

ná ze zabudovaného bedn ní, ocelové výztuže R 10505 o pr m ru 10mm betonu 

C16/Ň0. Podzemní podlaží je tepeln  izolované extrudovaným polystyrenem a hydroi-

zolace je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Special Mine-

ral. Obvodové st ny 1NP jsou navrženy z keramického zdiva Porotherm ň0P+D. Vnit -

ní nosné st ny a obvodové st ny ŇNP jsou navrženy z keramického zdiva Porotherm 

Ň4 P+D. Keramické zdivo je zd no na maltu PŇ,5 MPa. Vnit ní nenosné p íčky tloušťky 

150mm a 100mm jsou navrženy ze sádrokartonového systému Rigips. Stropní kon-
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strukce jsou navrženy z železobetonových monolitických desek o tloušťce Ň50mm. V 

objektu jsou navržená železobetonová schodišt . Jednoplášťové st echy jsou podpo-

rovány železobetonovou stropní konstrukcí a jsou izolovány polystyrenem EPS Ň00S. 

Dvouplášťová st echa nad ŇNP je navržena z lepených lamelových vazník , p ičemž 

horní pás je zaklopen prkenným bedn ním, zateplen polystyrenem EPS 150S a jako 

krytina je použit SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 50 Special Dekor.  

 

3.1.2 Obecné informace o procesu 

 

V rámci zhotovení základových prací prob hne skrývka ornice o mocnosti 

ň00mm jak pod budovaným objektem, tak pod veškerými plochami, které budou 

v rámci celé výstavby provedeny. Skrývka ornice, která nebude využita na následné 

terénní úpravy, bude skladována na skládce, která spl uje veškeré požadavky stano-

vené zákonem. Po skrývce ornice prob hne výkop stavební jámy a stavebních rýh 

v zemin  t ídy t žitelnost II. Hlína na pozemku byla zat íd na jako hlína št rkovitá. 

St ny výkopu hlubší než 1,ňm budou zajišt ny svahováním v pom ru 1:0,5. Hladina 

podzemní vody se nachází 10m pod úrovní projektované základové spáry, takže nebu-

de ovliv ovat pr b h výkopových prací. Na zam ení stavby a staveništ  bude sjednán 

autorizovaný geodet.  

3.2 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ, PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

3.2.1 Převzetí staveniště 

 

Zadavatelem stavby je m sto Holešov, které p edá zhotoviteli parcelu c. 461/1. 

P i p edání bude p ítomen pov ený zástupce stavebníka a zhotovitele, projektant a 

technický dozor stavebníka. P i p edání staveništ  bude p edáno stavební povolení, 

schválená a kompletní projektová dokumentace, vyznačené a oplocené staveništ  do 

výšky 1,Řm, geodetické body, vyznačené inženýrské sít  a p ípojné body na inženýr-

ské sít . O p evzetí staveništ  bude proveden zápis do stavebního deníku a bude zho-

toven protokol o p edání staveništ .  
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3.2.2 Připravenost staveniště 

 

Staveništ  bude oploceno plotem o výšce 1,Řm, který bude tvo en ocelovými tyčemi 

uloženými v patkách a pletivem. Staveništ  bude p ístupné uzamykatelnými vraty o 

ší ce 7,5m s upozorn ním proti vstupu nepovolaných osob dle zákona. Stavebník m s-

to Holešov zajistí odstran ní všech k ovin, travin a strom  z území staveništ  p ed 

p edáním staveništ . Stavebník zajistí technickou infrastrukturu takovým zp sobem, že 

staveništ  bude p edáno s p ípojnými body na inženýrské sít , které budou tvo eny 

revizní šachtou kanalizační p ípojky na území staveništ , vodom rnou šachtou na 

území staveništ  a dočasnou p ípojkou elektrické energie zakončenou sloupkem na 

hranici pozemku, jenž bude p ipravena k napojení staveništního rozvad če.   

3.3 MATERIÁLY A DOPRAVA 

 

Pro dodání materiálu budou vybrány dodavatelé z okolí. Návrh strojní sestavy 

bude respektovat vozový park zhotovitel  zemních prací z blízkého okolí, zejména fir-

my Ivo Žitný - t žká mechanizace, která sídlí v Byst ice pod Hostýnem a je vzdálena od 

místa realizace p ibližn  11km. 

3.3.1 Materiál 
 

Vápenný hydrát Ň pytle 

Hranoly 80/60 dl. 1500 mm – 50 ks 

Prkna 22/150 dl. 4000 mm –  26 ks 

H ebíky Ň,5x60mm hladké – 5kg 

3.3.2 Primární doprava 

 

Výkopek a ornice, který nebude využit na zásypy a na zemní práce bude odve-

zen na skládku Cihelna Žopy, která je vzdálena 1,1 km pomocí nákladního automobilu 

IVECO 410 o objemu korby 11m3. P i skrývce ornice a odvozu výkopku z rýh budou 

využity Ň skláp če. P i odvozu výkopku stavební jámy budou využity 4 skláp če. Sta-
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vební ezivo bude dopraveno z prodejny eziva v Krom íži vzdálené 16,ňkm pomocí 

nákladního automobilu IVECO Daily 60C15 o nosnosti ň,15t a ložnou plochou 4150 x 

2200 mm. 

3.3.3 Sekundární doprava 

 

Ke skrývce ornice bude využit dozer CATERPILLAR D5M a rypadlo-nakladač 

CAT 422E. Výkop stavební jámy bude provedeno rypadlem na kolovém podvozku 

Hyundai R200W. Výkop stavebních rýh bude realizováno rypadlem s pásovým pod-

vozkem JCB 8085. Doprava spot ebního materiálu pro pot ebu z ízení geodetických 

laviček a vyvápn ní linií stavebních konstrukcí bude ešena pomocí stavebního koleč-

ka o objemu Ř0l nebo ručn . Zemina vyt žená p i ručním dočišt ní bude p evezena 

pomocí stavebního kolečka.  

3.3.4 Skladování 
 

Stavební ezivo na z ízení geodetických laviček bude skladováno na zpevn né 

odvodn né ploše, která bude tvo ena vrstvou zhutn ného št rku frakce 0-63 o moc-

nosti 150mm. Materiál bude od skladovací plochy odd len podkladky a zakryt plachtou 

proti navlhnutí vlivem pov trnosti. Pracovní pom cky a ostatní spot ební materiál bu-

dou skladovány v uzamykatelném skladovacím kontejneru. Vápno bude i 

v skladovacím kontejneru umíst no na d ev né palet  pro p ípad vniknutí vody do kon-

tejneru. S rámci staveništ  bude skladována zemina o objemu 1021,14m3 po p enáso-

bení koeficientem nakyp ení 1,Ň v deponii o výšce Ň,5m a sklonem svahu 45°, která 

bude následn  využita na zásypy a terénní úpravy. Skladování ornice, která bude vyu-

žita ke konečným terénním úpravám, bude skladována v deponii o výšce 1,5m a sklo-

nem svahu 45° mimo staveništ  na pozemku investora. 

3.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

3.4.1 Obecné pracovní podmínky 

 

Staveništ  je po obvodu oploceno do výšky 1,Řm a ádn  označeno upozorn -

ním proti vstupu nepovolaných osob. Vjezd na staveništ  je umožn n pomocí vedlejší 

komunikace, která je napojena na ulici Partyzánská. Za ízení staveništ  bude prove-
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deno pomocí dvou obytných bun k, p ičemž jedna bude využívaná jako kancelá  stav-

byvedoucího a vedoucího pracovní čety a druhá jako šanta pracovní čety. Pro pot eby 

skladování bude z ízen jeden skladový kontejner. Z d vodu zajišt ní hygienických po-

t eba bude sloužit sanitární kontejner s WC a sprchou, který bude napojen na kanali-

zační p ípojku v míst  revizní šachty. Voda bude p ístupná z vodovodní p ípojky 

v míst  vodom rné šachy. P ívod elekt iny bude zajišt n pomocí staveništního rozva-

d če, který bude napojen na dočasnou p ípojku revizním technikem, který provede 

revizi staveništního rozvad če. Stroje budou p ed výjezdem na komunikaci očišt ny 

pomocí mobilní mycí rampy. Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni 

z BOZP, seznámeni s provozem staveništ , seznámeni s obsluhou stroj  a za ízení, 

jejichž provoz jim bude sv en. Veškeré náležitosti budou zapsány do stavebního de-

níku a knihy BOZP.  

3.4.2 Pracovní podmínky procesu 

 

Výkopové práce budou probíhat za klimatických podmínek neohrožujících zdraví 

pracovník . Nesmí se pracovat bou e a dešt , který ohrožuje stabilitu svahu nebo sta-

bilitu stroje v d sledku rozb ídání materiálu pojížd ného strojem. Práce za nízkých 

teplot se nep edpokládají. Jestliže zemina ve výkopu zmrzne, je lopatovými rypadly 

bez p edb žného kyp ení možné t žit zeminu pouze p i hloubce zmrzlé vrstvy do 

0,Ň5m p i objemu lopaty 1m3 nebo 0,4m p i objemu lopaty nad 1m3. Zemina dna výko-

p  za nízkých teplot se chrání p ed zamrzáním ponecháním ochranné vrstvy zeminy 

100mm, která bude odt žena t sn  p ed vybudováním základu. Práce se p eruší, jest-

liže p estane být možné zeminu dostupnými stroji rozpojovat s ohledem na jejich bez-

pečnou stabilitu či výkon. Práce se rovn ž p eruší za husté mlhy, kdy viditelnost klesne 

pod 10m, kdy pojížd ní stroj  na staveništi není bezpečné.  

3.5 PRACOVNÍ POSTUP 

 

Na základ  geodetického vytyčení plochy určené ke skrývce ornice se provede 

vyznačení lomových bod  zatlučením d ev ných k l  dlouhých 1,5m jejichž horní část 

se vyznačí značkovacím sprejem. Takto vyznačené lomové body budou sloužit 

k orientaci strojníka provád jícího zemní práce. Samotná skrývka ornice bude prove-

dena v mocnosti 0,ňm pomocí dozeru CATERPILLAR D5M a rypadlo-nakladače CůT 

422E. Stroj bude pojížd t dle schématu pro pojezd dozeru. Ornice o objemu 368,36m3 
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bude využita na terénní úpravy a bude skladována na skládce o výšce deponie 1,5m a 

sklonu svahu 45° mimo staveništ  na pozemku investora. Ornice o objemu 938,95m3 

bude p evezena nákladním automobilem IVECO 410 na skládku Cihelna Žopy, která je 

vzdálena 1,1km od staveništ .  

Po provedení skrývky ornice bude geodetem provedeno vytyčení stavby a vyty-

čení bod  pro za ízení staveništ . Vytyčení stavby geodetem bude p edáno stavbyve-

doucímu, který provede zápis do stavebního deníku. Po vytyčení bude provedeno za í-

zení staveništ . 

P ed výkopem stavební jámy budou provedeny geodetické lavičky. Geodetické 

lavičky budou provedeny ze smrkového stavebního pomocí dvou svislých k l  jednoho 

vodorovného a jednoho šikmého stabilizačního prvku. Lavičky budou osazeny 

z d vodu svahování stavební jámy ň,5m od obrysu budoucích vn jších obvodových 

konstrukcí, což znamená zhruba Ňm od okraje stavební jámy. Lavičky budou umíst ny 

tak, aby spojnice stabilizovaných bod  procházela mezi svislými prvky lavičky, které 

budou zatlučeny alespo  Ň50mm pod úrove  terénu. Po zatlučení všech svislých prvk  

všech budoucích laviček se zhruba v t žišti objektu ustaví rotační laserový p ístroj 

TOPCON RL-H4C s výškou úrovn  laseru zhruba 1m nad terénem. Na svislých prv-

cích lavičky se vyznačí úrove  udávaná laserem, která značí polohu horního okraje 

vodorovného prvku lavičky, který bude pomocí dvou h eb  p itlučen ke svislým prvk m 

z vn jší strany tak, aby mezi vodorovným prvkem a budoucím objektem byly umíst ny 

prvky svislé. Stabilita lavičky se zajistí p itlučením šikmého prvku pod prvek svislý stej-

ným zp sobem. Osoba pov ená a proškolená v používání geodetických p ístroj  p e-

nese body stavby vytyčené geodetem na geodetické lavičky pomocí teodolitu 

GEOFENNEL FET 500. P enos bod  se provede pomocí ustavení a zhorizontování 

teodolitu pomocí optického centrovače nad jedním geodetickým bodem, p ičemž nitko-

vý k íž bude zacílen na bod druhý, který odpovídá hran  budoucí stavební konstrukce. 

Se zajišt nou hrubou horizontální ustanovkou se svislým pohybem zacílí na horní okraj 

geodetické lavičky umíst né za p enášeným bodem. Pomocný pracovník dle pokyn  

vyznačí zacílený bod a provede zajišt ní h ebem. Z jedné pozice teodolitu bude prove-

deno p enesení všech geodetických bod , které p ímkou stavebních konstrukcí souvisí 

s bodem, na kterém je p ístroj ustaven. Stejný postup se opakuje pomocí ustavení p í-

stroje na všech geodetických bodech. P ípadné kolmé sm ry se realizují rotací o 100 

grád  kolem svislé osy. Na geodetické lavičce se dále provede m ič výškovou znač-

kou značící úrove  ± 0,000 dle projektové dokumentace, který bude p enesen pomocí 

teodolitu a nivelační lat  z bodu stabilizovaným geodetem. Po p enesení bod  se na 

geodetických lavičkách vyznačí obrys dna stavební jámy dle projektové dokumentace a 
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mezi t mito body se napne pozinkovaný drát. Delší dráty se napnou jako první a nad 

nimi se napnou dráty kratší, p ičemž dráty se v míst  k ížení nesmí dotýkat. Dle napnu-

tých drát  se provede vyvápn ní linie a dráty se odstraní.   

Výkop hlavní stavení jámy o objemu 3192,99m3 bude proveden rypadlem Hyun-

dai R200W s hloubkovou lopatou dle projektové dokumentace. Výkopek o objemu 

1021,14m3 bude využit na terénní úpravy a bude skladována na staveništní skládce o 

výšce deponie Ň,5m a sklonu svahu 45°. Výkopek o objemu 2810,46m3 bude p evezen 

nákladním automobilem IVECO 410 na skládku Cihelna Žopy, která je vzdálena 1,1km 

od staveništ . Dno stavební jámy bude realizováno v úrovni -4,330m která v pr m ru 

odpovídá hodnot  ň,013m pod úrovní terénu po skrývce ornice. St ny stavební jámy 

budou zajišt ny svahováním se sklonem 1:0,5. Hrubé svahování bude provedeno 

v pr b hu výkopu stavební jámy, čisté svahování bude provedeno svahovací lopatou. 

Výšková úrove  dna stavební jámy bude provedena pomocí nivelační lat . Společn  

s výkopem stavební jámy bude provedena p ístupová jednosm rná cesta od terénu ke 

dnu stavební jámy o ší ce ň,5m a sklonu 1Ň%, jejíž st ny budou svahovány stejným 

zp sobem, jako stavební jáma. V prostoru smykového klínu zeminy nesmí dojít 

k p ídavnému zatížení.  

Po dokončení výkopu hlavní stavební jámy budou z ízeny sekundární geodetické 

lavičky v úrovni dna stavební jámy, které budou umíst ny v pat  svahu st n. Po zatlu-

čení svislých prvk  se zhruba to t žišt  dna stavební jámy ustaví rotační laserový p í-

stroj TOPCON RL-H4C s výškou úrovn  laseru zhruba 0,Řm nad úrovní dna. Tato úro-

ve  se vyznačí na svislých prvcích laviček a udává polohu horní hrany vodorovného 

prvku, který se p ibije dv ma h eby z vn jší strany tak, že je vodorovný prvek umíst n 

mezi svahem a svislými prvky. Tuhost lavičky se zajistí šikmým prvkem, který je umís-

t n pod prvek vodorovný stejným zp sobem. P enesení bod  se provede pomocí teo-

dolitu GEOFENNEL FET 500 z primárních laviček umíst ných vn  stavební jámy na 

lavičky sekundární. Teodolit se ustaví a zhorizontuje pomocí optického centrovače nad 

h ebem na primární geodetické lavičce, který p edstavuje p enesený bod obrysu sta-

vebního objektu vytyčeného geodetem. Nitkovým k ížem se zacílí na bod, který leží na 

prot jší geodetické lavičce, p ičemž spojnice t chto bod  p edstavuje hranu stavební-

ho objektu. Se zajišt nou hrubou horizontální ustanovkou se svislým pohybem zacílí 

sekundární geodetická lavička a pomocný pracovník dle pokyn  vyznačí zacílený bod 

a zajistí ho h ebem. Tímto zp sobem se provede p enesení všech ostatních bod . Po 

p enesení se na sekundárních lavičkách odm í poloha výkop  a základ  a provede se 

označení. Mezi body značící polohu výkop  se provede natažení pozinkovaného drátu, 
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Obrázek 3.1 - Schéma osazení p echodových lávek 

p ičemž nejprve se provede natažení delších, poté kratších drát  tak, aby se v bod  

k ížení nedotýkaly. Podle natažených drát  se provede vyvápn ní obrysu výkop .  

Výkop staveních jam a rýh o objemu 195,71m3 bude proveden rypadlem JCB 

8085. Výkopek bude v celém objemu p evezen nákladním automobilem IVECO 410 na 

skládku Cihelna Žopy. Výkop rýh bude proveden dle projektové dokumentace, p ičemž 

spodních 100mm bude ponecháno k ručnímu odt žení t sn  p ed betonáží základo-

vých konstrukcí. Objem ručního odt žení je Ň5,74m3. Okraje výkop  nesmí být zat žo-

vány 0,5m od hrany výkop . Strojník nesmí pohybem stroje zat žovat okraj výkopu 

v prostoru smykového klínu zeminy stanoveného v projektové dokumentaci. P es sta-

vební rýhy hlubší než 0,5 bude provedeno celkem 1Ň p echodových výkopových lávek 

ší ky 1,0m a délky Ň,0 a ň,0m a jednostranným zábradlím. Lávky budou osazeny zhru-

ba dle schématu tak, aby nedošlo k zam n ní délek lávek p es jednotlivé výkopy. Kaž-

dá lávka bude uložena minimáln  650mm od hrany výkopu, aby bylo zajišt no uložení 

150mm za prostorem u výkopu, jenž se nesmí zat žovat. Zemina vyt žená p i ručním 

dočišt ní rýh bude p emíst no stavebním kolečkem o objemu Ř0l. 

Jestliže se v pr b hu výkopových prací vyskytne nález, p i kterém se nedá vy-

loučit historický, paleontologický, geologický, archeologický význam nebo jestliže se 

vyskytne nález minerálního pramenu či jiného nálezu ve ejného zájmu, stavbyvedoucí 

nález neprodlen  oznámí stavebnímu ú adu a orgánu státní památkové péče nebo 

orgánu ochrany p írody. Stavbyvedoucí dále zajistí opat ení proti poškození či zničení 

nálezu a neprodlen  p eruší stavební práce. Další postup se stanoví dle § 176 zákona 

č. 1Řň/Ň006 Sb. 
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3.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
 

Stavební práce bude ídit vedoucí pracovní čety, který bude stanoven na základ  

interních personálních pravidel dodavatele stavby. V p ípad  skrývky ornice bude ve-

doucí pracovní čety strojník dozeru. V p ípad  provád ní výkopových prací bude ve-

doucí pracovní čety strojník rypadla. Stavbyvedoucí nebude p ítomen stále, ale vykoná 

dohled nad probíhajícími pracemi, bude zodpovídat za provedení prací dle projektové 

dokumentace, provede dohled nad technologií proces  a bude provád t veškeré m -

ičské práce s geodetickými p ístroji. P i skrývce ornice a výkopu stavební jámy bude 

p ítomen 1 pomocný d lník. P i osazování geodetických laviček a výkopu stavební rýhy 

budou p ítomni Ň pomocní d lníci.  

Strojníci musí mít platný strojnický pr kaz a platné certifikáty o školení. Veške í 

pracovníci musí být obeznámeni a proškoleni v BOZP. Tyto skutečnosti zkontroluje 

stavbyvedoucí a bude veden zápis ve stavebním deníku. P i vytyčení bude p ítomen 

geodet. 

3.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM0CKY 

3.7.1 Stroje 

Výpočet pot eby stroj  a jejich p esná specifikace je v části návrh strojní sestavy. 

Skrývka ornice: 

Dozer CATERPILLAR D5M   1ks 

Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 422E 1ks 

Nákladní automobil IVECO 410  2ks 

Výkop hlavní stavební jámy: 

Rypadlo Hyundai R200W   1ks 

Nákladní automobil IVECO 410  4ks 

Výkop stavebních rýh a jam: 

Rypadlo JCB 8085    1ks 

Nákladní automobil IVECO 410  2ks 
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Doprava materiálu: 

IVECO Daily 60C15    1ks 

3.7.2 Nářadí a pomůcky 

Meteostanice GARNI 1029X     1ks 

P echodová výkopová lávka, model 1Ř1ř 1,0x2,0m  4ks 

P echodová výkopová lávka, model 1Ř1ř 1,0xň,0m  8ks 

Svinovací metr 7,5m      3ks   

Pásmo ocelové 50m      1ks 

Palice 5kg       1ks 

Kladivo 0,2kg       3ks 

Pozinkovaný drát Ø1mm, 100m    4ks 

Theodolit GEOFENNEL FET 500    1ks 

Laserový rotační p ístroj TOPCON RL-H4C + detektor 1ks 

Stativ hliníkový s velkou hlavou    1ks 

Nivelační lať teleskopická 5m    1ks 

Vodováha Ňm       2ks 

Vodováha 0,Řm      2ks 

Hliníková lať ňm      1ks 

Ocelová lopata srdcovka     3ks 

Krumpáč Ň,5kg      2ks 

Sekera universální 0,Řkg     1ks 

Stavební kolečko Ř0l      2ks 

Olovnice s provázkem 0,ňkg     3ks  
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Benzínová et zová pila HECHT řŇŘ R lišta 0,Ň5m  1ks   

Ruční pila ocaska 0,5m     1ks 

Žeb ík ňm       2ks 

Kombinační klešt  

3.7.3 Pomůcky BOZP 

 

Všichni pracovníci budou užívat následující ochranné pom cky: ochranná sta-

vební p ilba, reflexní vesta, pracovní od v, pracovní obuv, ochranné rukavice, ochran-

né brýle, chrániče sluchu. 

3.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

3.8.1 Vstupní kontrola 

 

Vstupní kontrolu provede stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 

a výsledek bude zapsán do stavebního deníku a protokolu o p evzetí staveništ . Pro-

vede se kontrola p ijaté projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí být 

kompletní a platná, schválená p íslušným stavebním ú adem dle vyhl. 62/2013 Sb., 

vyhl. Ň6Ř/Ň00ř Sb. a zákona 183/2006 Sb. Dále bude provedena kontrola provedení 

veškerých prací dle smluvních podmínek, jako je odstran ní zelen  a d evin z celého 

prostoru staveništ . Staveništ  musí být p ístupné vyhovující pozemní komunikací 

včetn  značení. Staveništ  musí být v souladu na ízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb., projek-

tovou dokumentací a technologickým p edpisem. Provede se kontrola technické in-

frastruktury a vymezení staveništ , kde se sleduje poloha dle projektové dokumentace, 

ohraničení a celkové zabezpečení dle p ílohy č. 1 k na ízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. 

Oplocení musí být souvislé o výšce minimáln  1,Řm a opat eno uzamykatelnou branou 

pro vjezd na staveništ . P i p evzetí geodetických bod  se provede jejich kontrola a 

soulad s projektovou dokumentací. P ed zahájením prací se provede kontrola veške-

rých pr kaz  a certifikát  pracovník , a jestliže jejich platnost vyprší v pr b hu prací, 

zajistí se prodloužení platnosti, nebo se zajistí náhrada pracovníkem s platnými doku-

menty. Totéž platí o kontrole technické zp sobilosti stroj  po celou délku provád ní 

stavebních prací. Výsledek kontrol se zapíše do stavebního deníku. 
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3.8.2 Mezioperační kontrola 

 

Vedoucí pracovní čety po celou dobu pr b hu prací kontroluje dodržování bez-

pečnosti s pr b h provád ných prací v souladu s technologickým p edpisem a projek-

tovou dokumentací. Pr b žn  se kontroluje mocnost vrstvy skrývky ornice, úhel svahu 

a výška její deponie. Kontroluje dokumentace o uložení ornice na skládce, kterou stroj-

ník nákladního automobilu p edá vedoucímu čety. P i p edání vytyčení stavby geode-

tem budou zkontrolovány vytyčené body dle projektové dokumentace, a zkontrolován a 

p evzat protokol o vytyčení. Kontroluje se výšková úrove  dna stavební jámy a staveb-

ních rýh, jejich svislost, pravoúhlost a vodorovnost, sklon svahování st n stavební já-

my. Po celou dobu se kontroluje, zda v pr b hu prací nedošlo k poškození geodetic-

kých laviček. Svahy výkop  se kontrolují na začátku každé sm ny a po každém p eru-

šení prací. Vedoucí čety kontroluje zp sobilost pracovník  namátkovou kontrolou na 

obsah omamných a psychotropních látek a p i pozitivním testu se pracovníkovi nepro-

dlen  zabrání v pokračování práce. Vedoucí pracovní čety kontroluje pov trnostní 

podmínky a p ikročí k p erušení práce, jestliže tyto podmínky ohrožují zdraví pracovní-

k  nebo požadované dodržení technologie procesu. Pravideln  se kontroluje technický 

stav stroj . P i zjišt ní závady se zastaví práce se strojem, dokud nedojde k odstran ní 

závady. Kontroluje se správné skladování, zajišt ní stroj  a očišt ní po dokončení prá-

ce. Kontroly se ídí dle kontrolního a zkušebního plánu a výsledky kontrol za zapíší do 

stavebního deníku. 

3.8.3 Výstupní kontrola 

 

Provede se kontrola provedených zemních prací. Zemní práce musí být zhoto-

veny dle projektové dokumentace. Kontrolují se rozm ry pomocí m ení délek a úhlo-

p íček. Výškové umíst ní dna výkopu stavební jámy musí být ±50mm od projektové 

výšky. Dodržení místní rovinnosti se kontroluje t ímetrovou latí, pod kterou mohou být 

prohlubn  hluboké do 50mm. Celková geometrie st n a dna výkop  musí být provede-

na s p esností mezních odchylek +ň0mm a -50mm od projektovaného tvaru. P esnost 

svahování se kontroluje t ímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubn  hluboké do 

50mm. 

P edání základové spáry se zúčastní stavbyvedoucí, technický dozor stavební-

ka, geolog a statik projektant. Základová spára musí být čistá, prostá výkopku, stejno-
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rodá, únosná, nesmí být rozb edlá. Dle smluvních podmínek se provede terénní geo-

technická zkouška dle ČSN EN ISO ŇŇ476, ze které se vyhotoví protokol. 

Veškeré parametry musí být v souladu s projektovou dokumentací stanovenými 

odchylkami a provede se zápis do stavebního deníku. 

3.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 

 

P i provád ní prací budou dodrženy následující na ízení a zákony. 

5ř1/2006 Sb. Na ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích: 

Obecné požadavky: 

Požadavky na zajišt ní staveništ : 

Staveništ  musí být na jeho hranici oploceno do výšky minimáln  1,Řm proti vstupu 

nepovolaných osob. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být z eteln  vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech a p ístupových komunikacích. Veškeré 

vjezdy pro vozidla na staveništ  musí být označeny dopravními značkami. Po celou 

dobu musí bát zajišt n bezpečný stav pracovišt  a komunikací na staveništi. Materiály, 

stroje, dopravní prost edky a b emena p i manipulaci a doprav  nesmí ohrozit zdraví 

osob uvnit  i mimo staveništ . 

Za ízení pro rozvod energie 

Dočasná za ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým zp sobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí, musí spl ovat normové 

požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického za ízení musí být umíst n tak, aby byl snadno 

p ístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávn né manipulaci a s jeho 

umíst ním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 

Požadavky na venkovní pracovišt  na staveništi 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt na jeho stabilita 

tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prost e-

dí. Pov ená osoba p eruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

život  nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. P i p erušení práce 
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zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat ení k ochran  bezpečnosti a zdraví fyzic-

kých osob a vyhotovení zápisu o provedených opat eních. Jestliže dojde v pr b hu 

prací ke zm n  podmínek, které nep ízniv  ovliv ují bezpečnost práce p i používání a 

provozu stroj m, provede se zm na technologických postup , které zajistí bezpečnost 

práce a zdraví osob. S touto zm nou budou seznámeni p íslušní pracovníci. 

V místech, kde hrozí zasypání a pád z výšky budou pracovníci seznámeni s pravidly 

dorozumívání v p ípad  nehody a zajistí se účinný dohled pro pot ebu poskytnutí první 

pomoci. 

 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví p i provozu a použí-
vání stroj  a ná adí na staveništi: 

 

Obecné požadavky na obsluhu stroj  

Obsluha stroj  bude seznámena s místními a pracovními podmínkami. V pr b hu prací 

obsluha zajišťuje stabilitu stroje. Prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 

dosahem jeho pracovního za ízení zv tšeným o Ň m. Stroje zp sobující vibrace m žou 

být použity pouze tehdy, neohrozí-li svojí činností sousední stavby, podzemní za ízení 

a vedení. 

Stroje pro zemní práce 

Musí se dodržet vzdálenost pojezdu stroj  od okraje svah  a výkop  i pod svahem 

s ohledem na jeho stabilitu. Jestliže na pracovišti pojíždí více stroj , dodrží se bezpeč-

ná vzdálenost mezi stroji. P i nakládání materiálu na nákladní automobil nesmí dochá-

zet ke kontaktu stroj . P i nakládání se zamezí manipulací nad kabinou dopravního 

prost edku nebo se v kabin  nebudou zdržovat fyzické osoby. Nakládání je t eba pro-

vád t rovnom rn . V p ípad  pohybu stroje s naloženým materiálem se pracovní za í-

zení ustaví v poloze, která neohrozí stabilitu stroje. Strojník neopouští stroj, aniž by 

bylo pracovní za ízení spušt no k zemi nebo na podložku na zemi, pop ípad  umíst -

no v p epravní poloze a zajišt no. Pracovní nástroj stroje musí být čišt n na míst , kde 

nehrozí sesuv a p i vypnutém motoru stroje.  

Společná ustanovení o zabezpečení stroj  p i p erušení a ukončení práce 

Obsluha stroje zaznamenává závady a provozní odchylka stroje. Stroj musí být po 

ukončení prací zajišt n proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání. 
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P i p erušení prací se stroj musí zajistit alespo  spušt ním pracovního nástroje na 

zem. Po ukončení práce musí výt pracovní nástroj zajišt n spušt ním na zem nebo 

umíst ním do p epravní polohy. Obsluha, která se vzdálí od stroje a nem že v p ípad  

pot eby okamžit  zasáhnout, stroj zajistí proti samovolnému spušt ní nebo zneužití 

jinými osobami. Stroj musí být odstaven na míst , kde nezasahuje do komunikací a 

kde není ohrožena stabilita stroje. 

P eprava stroj  

P eprava, zajišt ní a manipulace spojená s p epravou se provádí dle návodu 

k používání. P i p eprav  se v kabin  na stoji ani ložné ploše p epravního prost edku 

nezdržují osoby, jestliže návod k používání nestanoví jinak. Pracovní nástroje se umístí 

do požadované polohy a zajistí se včetn  stroje proti posunutí. P epravní prost edek 

musí být p i nakládání zajišt n proti pohybu a postaven na stabilním podkladu. P i na-

kládání se veškeré osoby krom  strojníka vzdálí z ohroženého prostoru. Osoba navá-

d jící stroj musí stát po celou dobu v zorném poli strojníka a mimo stroj i dopravní pro-

st edek. P i p eprav  stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní za ízení, pop ípad  

jiná pohyblivá za ízení, zajišt na v p epravní poloze podle návodu k používání. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Skladování a manipulace s materiálem 

Bezpečný p ísun a odb r materiálu musí být zajišt n v souladu s postupem prací. Ma-

teriál musí bát skladován v podmínkách a poloze stanovené výrobcem na rovných, 

zpevn ných a odvodn ných skladovacích plochách. 

P íprava p ed zahájením zemních prací 

Na základ  údaj  uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy tech-

nické infrastruktury. P ed zahájením zemních prací musí být určeno rozmíst ní staveb-

ních výkop  a jam. 

Zajišt ní výkopových prací 

P ed zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výko-

pem. V místech, kde se okraj komunikace p ibližuje k okraji výkopu na vzdálenost 

menší než 1,5m musí být zajišt n okraj výkopu. Okraj výkopu nesmí být zatížen ve 

vzdálenosti 0,5m od hrany. Prostor smykového klínu nesmí být vystaven p ídavnému 

zatížení. Do výkopu musí být zajišt n bezpečný vstup žeb íky nebo šikmými rampami.  
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Provád ní výkopových prací 

P i výkopových pracích nesmí být ohrožena stabilita okolních staveb, pop ípad  se 

neprodlen  p ijmou opat ení zajišťující jejich stabilitu. P i provád ní výkopových prací 

se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména p i soub žném strojním a 

ručním provád ní výkopových prací, p i ručním začisťování výkopu nebo p i p eprav  

materiálu do výkopu a z výkopu. Nemá-li obsluha stroje p i soub žném strojním a ruč-

ním provád ní výkopových prací na jednom pracovním záb ru dostatečný výhled na 

všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. P i ručním prová-

d ní výkopových prací musí být fyzické osoby p i práci rozmíst ny tak, aby se vzájem-

n  neohrožovaly. P i zjišt ní nebezpečných p edm t , munice nebo výbušniny musí 

být práce ve výkopu p erušena až do doby odstran ní nebo zajišt ní t chto p edm t . 

Zajišt ní stability st n výkop  

St ny výkopu musí být zajišt ny proti sesutí svahováním nebo pažící konstrukcí. Svislé 

boční st ny ručn  kopaných výkop  musí být zajišt ny pažením p i hloubce výkopu 

v tší než 1,ň m v zastav ném území a 1,5 m v nezastav ném území. 

Svahování výkop  

Nesmí dojít k podkopání paty svahu. Za nep íznivé pov trnostní situace, p i které m že 

být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 

Ruční p eprava zemin 

Pro p epravu zeminy kolečkem musí být z ízena dostatečn  široká komunikace ve 

sklonu nejvýše 1:5 bez prudkých p echod  a její povrch nesmí být kluzký. 

Zákon č. 30ř/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci v 

pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy Ězákon o zajišt ní dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví p i práciě. 

 

Na ízení vlány č. 362/2005 Sb. Na ízení vlády o bližších požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
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Používání žeb ík  

P i výstupu, sestupu a práci na žeb íku musí být zam stnanec obrácen obličejem k 

žeb íku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. Po žeb íku mohou být vynášena a snášena jen b emena o hmotnosti do 15 kg. 

Po žeb íku nesmí vystupovat Ěsestupovatě ani na n m pracovat současn  více než 

jedna osoba. Žeb íky používané pro výstup Ěsestupě musí svým horním koncem p esa-

hovat výstupní Ěnástupníě plošinu nejmén  o 1,1 m. Sklon žeb íku nesmí být menší než 

Ň,5 : 1, za p íčlemi musí být volný prostor alespo  0,1Ř m a u paty žeb íku ze strany 

p ístupu musí být zachován volný prostor alespo  0,6 m. 

 

Na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. Na ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 

3.10 EKOLOGIE – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

 

P i veškerých pracích budou dodržovány limity hluku dle na ízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. Stavební prá-

ce budou probíhat v rozmezí 7:00 – 18:00. Práce budou provád ny tak, aby se minima-

lizovalo ší ení prachu do okolí, p i zvýšené prašnosti p istoupíme ke kropení vodou. 

Proti úniku motorových pohonných hmot a olej  se na ídí zvýšená kontrola stroj  a 

jejich pravidelná údržba. Pod odstavené stroje se v míst  motoru a p evodovky umístí 

nádoba k zachycení t chto látek. Jestliže dojde de kontaminaci zeminy, bude tato ze-

mina neprodlen  odt žena a provede se zápis do stavebního deníku. U výjezdu ze 

staveništ  na komunikaci bude z ízena mobilní mycí linka se zásobníkem odpadní vo-

dy, která bude likvidována kvalifikovanou firmou. Na staveništi nebude docházet 

k manipulaci s ekologicky nebezpečným materiálem. Nakládání s odpady bude probí-

hat v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., 381/2001 Sb. a zákonem 185/2001 Sb. Dle 

vyhlášky č. 50ň/Ň004 Sb. se odpady d lí na nebezpečné – N a ostatní – O. Ornice bu-

de uložena na skládku Cihelna Žopy, která spl uje pot ebná kritéria. 
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Kód odpa-

du 
Název odpadu 

Nakládání s 

odpadem 

Kategorie 

odpadu 

13 02 06 Syntetické motorové, p evodové a mazací 

oleje 

Skládkování N 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládkování N 

13 07 02 Motorový benzín Skládkování N 

15 01 01 Papír a lepenka Recyklace O 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace O 

17 02 01 D evo Recyklace O 

17 04 07 Sm sné kovy Recyklace O 

17 05 04 Zemina a kamení Skládkování O 

20 03 01 Sm sný komunální odpad Skládkování O 

Tabulka 3.1 - Tabulka odpad  
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

4.1.1 Obecné informace o stavbě: 
 

ešený objekt se nachází na parcele č. 461/1 na severozápad  m sta Holešov. 

Pozemek je p ístupný z komunikace II. T ídy na jihovýchod  z ulice Partyzánská. Po-

zemek je rovinatý. V prostoru budoucí stavby se nenachází žádné historické, architek-

tonické ani p írodní památky. Pozemek stavby nezasahuje do povod ového území pro 

Q5, QŇ0 a Q100. Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

Objekt sportovního relaxačního centra o zastav né ploše Ř1Ř,761 mŇje no-

vostavba s účelem pro sport a rekreaci. Za tímto účelem je v objektu navržena posilov-

na, sauna, ví ivka, restaurace, st ešní zahrada a prostory pro masáže a solárium. P -

do-rysný tvar objektu je navržen ve tvaru L, který se dá d lit na východní k ídlo, západ-

ní k ídlo a centrální severní část. Objekt má jedno podzemní a dv  nadzemní podlaží. 

Výš-ka h ebene nad terénem je 11,71m. Druhé nadzemní podlaží je navrženo nad cen-

trální severní částí, k ídelní části jsou jednopodlažní a podzemní podlaží je navrženo 

pod všemi částmi objektu. Vstup do objektu je umíst n na jižní stran  pomocí oblého 

p edložného schodišt  a vstupním otvorem v centrální části. Na západním k ídle je 

umíst na st ešní zahrada na jednoplášťové ploché st eše. Východní k ídlo je zast eše-

no jednoplášťovou plochou st echou zakrytou vrstvou kačírku. Druhé nadzemní podlaží 

centrální části na severu p esahuje první, které je odsazeno do objektu v severním 

rohu a je zde podporováno železobetonovým sloupem. Druhé nadzemní podlaží je 

zast ešeno poloobloukovou vazníkovou dvouplášťovou st ešní konstrukcí. Konstrukce 

základ  je navržena z prostého betonu CŇ0/Ň5 vyjma železobetonových desek pod 

schodišt m a bazénem a železobetonovou patkou pod sloupem podporující ŇNP. Že-

lezobetonové části základu jsou zhotoveny z betonu C Ň0/Ň5 a ocelové výztuže R 

10505, p ičemž podkladní beton je vyztužen Ňx Kari sítí 150x150x4 p i spodním okraji. 

Obvodová konstrukce podzemního podlaží je navržena jako železobetonová zhotove-

ná ze zabudovaného bedn ní, ocelové výztuže R 10505 o pr m ru 10mm betonu 

C16/Ň0. Podzemní podlaží je tepeln  izolované extrudovaným polystyrenem a hydroi-

zolace je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Special Mine-

ral. Obvodové st ny 1NP jsou navrženy z keramického zdiva Porotherm ň0P+D. Vnit -

ní nosné st ny a obvodové st ny ŇNP jsou navrženy z keramického zdiva Porotherm 

Ň4 P+D. Keramické zdivo je zd no na maltu PŇ,5 MPa. Vnit ní nenosné p íčky tloušťky 

150mm a 100mm jsou navrženy ze sádrokartonového systému Rigips. Stropní kon-
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strukce jsou navrženy z železobetonových monolitických desek o tloušťce Ň50mm. V 

objektu jsou navržená železobetonová schodišt . Jednoplášťové st echy jsou podpo-

rovány železobetonovou stropní konstrukcí a jsou izolovány polystyrenem EPS Ň00S. 

Dvouplášťová st echa nad ŇNP je navržena z lepených lamelových vazník , p ičemž 

horní pás je zaklopen prkenným bedn ním, zateplen polystyrenem EPS 150S a jako 

krytina je použit SBS modifikovaný asfaltový pás Elastek 50 Special Dekor.  

4.1.2 Obecné informace o procesu 

 

V rámci základových prací se bude realizovat zhotovení základových pas  

z prostého betonu, železobetonové patky, která bude z d vodu stejnom rného sedání 

stavby spojena s ostatní základovou konstrukcí základovými pasy z prostého betonu, 

dvou železobetonových desek a podkladního betonu vyztuženého ocelovými sít mi. 

Železobetonové konstrukce budou bedn ny tradičním bedn ním ze smrkového eziva 

a budou uloženy na podkladním betonu o mocnosti 150mm, který zajistí dostatečnou 

ochranu ocelové výztuže od nežádoucích proces  vlivem kontaktu se základovou spá-

rou. Z d vodu rozdílné úrovn  základové spáry bude po dílčí části procesu proveden 

zásyp části základové konstrukce s hutn ním zásypového materiálu.   

4.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ, PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

4.2.1 Převzetí pracoviště 

 

P i p evzetí pracovišt  musí být dokončeny veškeré výkopové práce v plném 

rozsahu krom  ručního odt žení dna výkopu, které prob hne t sn  p ed betonáží. To-

to odt žení je součástí technologického p edpisu zemních prací a končí p edáním zá-

kladové spáry za p ítomnosti statika, po kterém následuje betonáž základových kon-

strukcí. Svahy výkopu musí být stabilní a v p edepsaném sklonu.  Zkontrolují se veške-

ré geodetické lavičky, které nesmí být porušeny. Zkontroluje se veškeré za ízení sta-

veništ  včetn  oplocení a p ípojných bod  technické infrastruktury a po ídí se fotodo-

kumentace. P i p ední bude p ítomen zástupce stavebníka, stavbyvedoucí, projektant a 

technický dozor investora. Provede se zápis do stavebního deníku o p edání pracoviš-

t . 
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4.2.2 Připravenost staveniště 

 

Staveništ  bude oploceno plotem o výšce 1,Řm, který bude tvo en ocelovými ty-

čemi uloženými v patkách a pletivem. Staveništ  bude p ístupné uzamykatelnými vraty 

o ší ce 7,5m s upozorn ním proti vstupu nepovolaných osob dle zákona. Staveništ  

bude prosté všech k ovin, travin a strom . Sanitární bu ky jsou napojeny na kanalizač-

ní p ípojku v revizní šacht  kanalizační p ípojky na území staveništ . Staveništní roz-

vod vody je napojen na p ípojku vodovodu ve vodom rné šacht  za vodom rem na 

území staveništ . Staveništní rozvad č je napojen na dočasnou p ípojkou elektrické 

energie zakončenou sloupkem na hranici pozemku kabelem v ochranné chráničce, 

který je veden v zemi. 

4.3 MATERIÁLY A DOPRAVA 

 

Pro dodání materiálu budou vybrány dodavatelé z okolí. Návrh strojní sestavy 

bude respektovat vozový park zhotovitel  zemních prací z blízkého okolí, zejména fir-

my Ivo Žitný – t žká mechanizace, která sídlí v Byst ice pod Hostýnem a je vzdálena 

od místa realizace p ibližn  11km. Výztuž bude dodávána z armovny Výztuž CZ, s.r.o., 

která sídlí v obci Tlumačov vzdálené asi 1Ň,7km od staveništ . 

4.3.1 Materiál 
Beton podkladní vrstvy z betonu: 

Beton C 12/15 – 3,79m3 

konzistence S4 

stupe  vlivu prost edí XC1 

maximální obsah chlorid  CL 1,0 

Beton základových pas , desek a patek: 

Beton C20/25 – 169,1m3 

konzistence S3 

stupe  vlivu prost edí XC1 
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maximální obsah chlorid  CL 0,2 

maximální zrno kameniva 16mm 

Vypln ní zabudovaného bedn ní: 

Beton C20/25 – 3,6m3 

Konzistence S2 

Stupe  vlivu prost edí XC1 

Maximální obsah chlorid  CL 0,Ň 

Maximální zrno kameniva 16mm 

Podkladní beton: 

Beton C20/25 – 133m3 

Konzistence S2 

Stupe  vlivu prost edí XC1 

Maximální obsah chlorid  CL 0,Ň 

Maximální zrno kameniva 16mm 

Ocelová výztuž R 10 505: 

Výztuž zabudovaného bedn ní –  0,16t 

Výztuž patky –    0,25t 

Výztuž základových desek –  2t 

Distančníky pro výztuž – betonové s drátkem: 

Plocha železobetonu ve styku s podkladním betonem: 

1,6x1,6+3,11x3,56+3,18x3,65=25,2m2 – pot eba 4ks/m2 – 101ks tl. 50mm 

Plocha železobetonu ve styku s bedn ním: 

(1,6+1,6)*2*0,8+(3,65+3,18)*2*0,65+(3,11+3,56)*0,4+(3,11+3,56)*0,7=21,34m2 

-pot eba 4ks/m2 – 86ks tl. 25mm 
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Distančníky pod Kari síť – plastové lišty délka Ňm tloušťka 40mm: 

-plocha podkladního betonu – 664,9m2 – pot eba 1bm/m2 – 333ks 

Stavební ezivo smrk: 

Prkno 150/24/4000 –    130ks 

Prkno 100/24/4000 –    22ks 

Lať 40/60/4000 –    10ks 

Zásypové práce: 

Zemina z deponie o objemu 51,5m3 

Ostatní materiál: 

Zemnící pásek ň0x4 FeZn 25m-  138,44/25=6ks 

Spojka zemnícího pásku   12ks 

Gumoasfalt 1000 ml    1ks 

Tyč spínací DW 15 - 1,0 m –   22ks 

Podložka s k ídlovou maticí –   44ks 

PVC kónus-     44ks 

PVC distanční chránička Ňm-   5ks 

Pozinkovaný drát ØŇmm, 100m-  2ks 

H ebíky Ň,5x50mm hladké –   5kg 

H ebíky Ň,Řx70mm hladké –    5kg  

4.3.2 Primární doprava 

 

Pro dopravu stavebního eziva, p echodových lávek a dalšího spot ebního ma-

teriálu bude využit nákladní automobil IVECO Daily 60C15 o nosnosti ň,15t a ložnou 

plochou 4150 x 2200 mm. Pro dopravu ocelové výztuže bude využit nákladní automobil 

MAN 12.180 HIAB 111-3 o nosnosti 5,Ňt a ložnou plochou 6200 x 2450 mm 

s hydraulickou rukou o maximální nosnosti ň,1t a maximálním dosahu 9,8m. Doprava 
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čerstvého betonu bude zajišt na pomoví autodomíchávače Settler Basic Line AM 10 C 

o objemu 10m3. 

 Beton bude p epravován z betonárny Transportbeton s.r.o Holešov vzdálené 

1,řkm od místa realizace stavby. Stavební ezivo bude dopraveno z prodejny eziva 

v Krom íži vzdálené 16,ňkm. Ocelová výztuž bude dopravena z armovny Výztuž CZ 

Tlumačov, která je vzdálena 1Ň,7km.  

4.3.3 Sekundární doprava 

 

Doprava materiálu pro zhotovení bedn ní a ocelové výztuže bude zajišt na 

pomocí stavebního kolečka o objemu Ř0l nebo ručn . Zemina vyt žená p i ručním do-

čišt ní bude p evezena pomocí stavebního kolečka a smykem ízený nakladačem 

LOCUST L 853 s možností osazení paletizačních vidlí. Pro dopravu zásypu bude vyu-

žit nakladač LOCUST L Ř5ň. Doprava čerstvého betonu do místa uložení bude realizo-

vána pomocí autočerpadla Schwing S 34 X. 

4.3.4 Skladování 
 

Stavební ezivo na z ízení tradičního bedn ní a ocelová výztuž budu skladovány 

na zpevn né odvodn né ploše, která bude tvo ena vrstvou zhutn ného št rku frakce 

0-6ň o mocnosti 150mm. Materiál bude od skladovací plochy odd len podkladky tak, 

aby se v žádném bod  nedotýkal podkladu. Stavební ezivo se zakryje plachtou proti 

navlhnutí vlivem pov trnosti. Pracovní pom cky a ostatní spot ební materiál budou 

skladovány v uzamykatelném skladovacím kontejneru.  

 

4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.4.1 Obecné pracovní podmínky 

 

Staveništ  je po obvodu oploceno do výšky 1,Řm a ádn  označeno upozorn -

ním proti vstupu nepovolaných osob. Vjezd na staveništ  je umožn n pomocí vedlejší 

komunikace, která je napojena na ulici Partyzánská. Za ízení staveništ  bude prove-

deno pomocí dvou obytných bun k, p ičemž jedna bude využívaná jako kancelá  stav-
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byvedoucího a vedoucího pracovní čety a druhá jako šanta pracovní čety. Pro pot eby 

skladování bude z ízen jeden skladový kontejner. Z d vodu zajišt ní hygienických po-

t eba bude sloužit sanitární kontejner s WC a sprchou, který bude napojen na kanali-

zační p ípojku v míst  revizní šachty. Voda bude p ístupná z vodovodní p ípojky 

v míst  vodom rné šachy. P ívod elekt iny bude zajišt n pomocí staveništního rozva-

d če, který bude napojen na dočasnou p ípojku revizním technikem, který provede 

revizi staveništního rozvad če. Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni 

z BOZP, seznámeni s provozem staveništ , seznámeni s obsluhou stroj  a za ízení, 

jejichž provoz jim bude sv en. Veškeré náležitosti budou zapsány do stavebního de-

níku a knihy BOZP.  

4.4.2 Pracovní podmínky procesu 

Základové práce budou probíhat za pov trnostních podmínek, které neohrožují 

zdraví fyzických osob či zajišt ní správné technologie procesu. Teplota vzduchu má 

být v rozmezí +5°C až +ň0°C. Za p edpokladu, že bude teplota nižší, navrhne se ve 

spolupráci se statikem zm na složení čerstvého betonu. Teplota pracovní spáry p i 

ukládání betonu nesmí být nižší než 0°C. Teplota čerstvého betonu nesmí být p i do-

dání menší než 5°C. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud pevnost 

v tlaku povrchu betonu není minimáln  5 MPa. Jestliže jsou teploty nižší, p ikročí se 

k proh ívání konstrukce pomocí tepelných agregát  a ochranných stan . P i provád ní 

je nutné dodržet teplotní režim, p i kterém: teplota do ňh od zamíchání nesmí p ekročit 

ň0°C, teplota do 4h nemá p ekročit 40°C, maximální teplota proh evu nesmí p ekročit 

60°C, dovolený nár st teploty je maximáln  Ň0°C za hodinu, dovolený pokles teploty 

p i chladnutí je maximáln  10°C za hodinu. Ošet ování betonu musí probíhat, jestliže 

dochází k rychlejšímu odpa ování vody z povrchu betonu než 1 
�ℎ ,minimáln  však 

prvních 1,5 dne. Jestliže dojde k prudkému dešti, p ikročí se k zakrytí konstrukce 

ochrannou fólií, aby nedocházelo k vymývání cementového mléka. Rychlost odpa ová-

ní se určí dle diagramu (obr. 2). Práce se rovn ž p eruší za husté mlhy, kdy viditelnost 

klesne pod 10m, kdy pojížd ní stroj  na staveništi není bezpečné.  

Stanovení doby v dnech, po které dosáhne beton C20/25 pevnosti 5MPa p i 20°C: 

�� = � � × , + , log   = × , + , log   => d=0,7dne 
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Obrázek 4.1 - Diagram pro ošet ování betonu [1] 

Za jiných teplot zjistíme pevnost pomocí faktoru zrání, avšak za p edpokladu, že 
teplota prost edí nep ekročí 40°C. Konečná hodnota bude spočítána stavbyve-
doucím dle nam ených hodnot: � = + ×   →obecný vzorec faktoru zrání 

= ×+  

dkon = doba, po které dosáhne beton požadované pevnosti p i nam ené teplot . 

f - faktor zrání Ě°C dny), t- teplota Ě°C), d – dny Ěze stanovení dle Rbd) = + + + ÷  

t- indexy značí časy m ení jednotlivých teplot 
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4.5 PRACOVNÍ POSTUP 

 

Práce začnou neprodlen  po ručním dočišt ní vrstvy o mocnosti 100mm ze dna 

stavebních výkop , které prob hnou jako poslední v rámci zemních prací.  Nejprve se 

zhotoví tradiční bedn ní ze smrkového stavebního eziva v místech betonáže železo-

betonových konstrukcí. Železobetonové konstrukce dle projektové dokumentace rozd -

líme na ň části – železobetonová patka, železobetonová deska pod výtahovou šachtou 

a železobetonová deska pod bazénem. Bedn ní bude zhotoveno i v místech, kde byla 

zemina odt žena kv li minimálnímu prostoru na z ízení bedn ní a nem že tak tvo it 

formu pro betonáž základové konstrukce. Bedn ní bude zhotoveno z prken o tloušťce 

Ň4mm a ší kách 100 a 150mm. Na prvky bedn ní bude dále použita lať o rozm rech 

40/60 mm. Bedn ní bude zhotoveno v rozsahu dle schémat a bedn ní odstup ované-

ho základu bude sestaveno z dílc  dle schématu, jenž bude staženo pomocí závito-

vých tyčí. Bedn ní bude zhotoveno dle zásad tradičního bedn ní a zhotoveno pracov-

níky seznámenými s t mito postupy a ádn  proškolenými.  

Obrázek 4.2- Provedení bedn ní odstup ování základu 
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 Prostupy budou zhotoveny z bedniček ze smrkového eziva a ve výkopu budou 

stabilizovány vyklínováním a zajišt ním kusy betoná ské oceli proti pohybu. Betonáž 

podkladní vrstvy z betonu C 12/15, konzistence S4, stupe  vlivu prost edí XC1, maxi-

mální obsah chlorid  CL 1,0 prob hne pomocí stavebních koleček o objemu 80l a 

skluz  na beton v tloušťce 150mm, který bude sloužit jako pojistná krycí vrstva mezi 

ocelovou výztuží a základovou zeminou. P i betonáži se dbá na to, aby podkladní be-

ton m l ve všech místech minimální tloušťku 50mm. Po vybetonování následuje tech-

nologická pauza dlouhá 1 den. Pro železá ské práce bude dopravena naklácena a na-

ohýbána výztuž z armovny, která bude uložena dle projektové dokumentace. Výztuž 

základových konstrukcí se ukládají železá i dle výkresu výztuže jednotlivých konstrukcí 

a dbá se na p esné dodržení polohy, krytí vymezené pomocí betonových distančník  a 

stykování výztuže p esahem zajišt ným drátkováním. D sledn  se dbá na to, aby ne-

byly zam n ny jednotlivé pr m ry výztuže. Stykování se provádí pomocí p esahu a 

zajišt ním prut  vázacím drátem. Krytí je zajišt no pomocí betonových distančních 

t lísek. Krycí vrstva od spodního povrchu je stanovena 50mm, od st n a vrchního po-

Obrázek 4.3- Rozsah bedn ní 
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vrchu 25mm. Výztuž nesmí p ijít v žádném p ípad  do kontaktu s odbed ovacím pro-

st edkem, v opačném p ípad  se musí d kladn  očistit. Po dokončení osazení veškeré 

výztuže bude p ivolán statik, který spolu se stavbyvedoucím výztuž zkontroluje a pro-

vede se zápis do stavebního deníku. Po uložení výztuže se provede osazení zemnící-

ho pásku, jehož spoje budou zajišt ny vždy pomocí dvou spojek a spoj včetn  spojek 

bude opat en antikorozním nát rem gumoasfaltem. 

 Na betonáž základ  bude použit beton CŇ0/Ň5, konzistence Sň, stupe  vlivu 

prost edí XC1, maximální obsah chlorid  CL 0,Ň a maximální zrno kameniva 16mm. 

Beton musí být zpracován tak, aby po ukončení zpracování betonu na staveništi, p i 

dané teplot  betonu a vn jšího prost edí dosáhl penetrační odpor čerstvého betonu, 

stanovený zkouškou podle ČSN 7ň 1ňňŇ nejvýše 0,5 MPa, což je p i teplot  do Ň5°C 

ř0 minut, p i teplot  vyšší 40 minut. Vzhledem k dob  realizace stavby se nep edpo-

kládá teplota nižší než 5°C. P i každé dodávce se p evezme a zkontroluje dodací list. 

Beton bude ukládán pomocí čerpadla čerstvého betonu. Beton má být ukládán plynule 

v souvislých vodorovných vrstvách, p ičemž maximální výška ukládání betonu je 

1500mm. Betonáž bude probíhat najednou v celém rozsahu a bude probíhat ve vrst-

vách po 400mm. P ed ukládáním betonu se zajistí, že bedn ní je čisté, bez úlomku, 

nános  a stojaté vody. Základová spára musí být čistá, prostá výkopku, únosná a pros-

tá stojaté vody. P i ukládání je zakázáno manipulovat betonem pomocí vibrátoru. Po 

uložení betonové vrstvy se beton zhutní ponorným vibrátorem Perles AM 35/3. Počá-

teční akční rádius se stanoví jako deseti násobek pr m ru hlavice vibrátoru, což činí 

ň50mm. Na stavb  se tento akční rádius použitého vibrátoru zkontroluje a p ípadn  

upraví následujícím zp sobem. Vedle pono eného vibrátoru bude kolbo k betonu p i-

kládán prut ocelové výztuže. Jestliže bude prut klesat sm rem dol , nachází se 

v akčním rádiusu vibrátoru, výztuž se vyjme a opakuje se ve v tší vzdálenosti. Bod, za 

kterým zkušební tyč neklesne do požadované hloubky, je akční rádius vibrátoru. Vzdá-

lenost sousedních vpich  vibrátoru se volí jako hodnota akčního rádiusu vynásobené-

ho hodnotou 1,5, p ičemž nesmí p esáhnout 1,4 násobek viditelného polom ru účin-

nosti vibrátoru. Dbá se na to, aby nez stala žádná nezhutn né místa konstrukce. 

Rychlost pono ování a vytahování vibrátoru je Ř cm/s. P i hutn ní nesmí dojít ke kon-

taktu hlavice vibrátoru s bedn ním či výztuží. Nejmenší vzdálenost mezi vibrátorem a 

bedn ním je Ň00mm. Hutn ní se provádí, dokud neustane vytlačování zadrženého 

vzduchu a to doby, dokud se na povrchu nevyloučí cementové mléko. Po zhutn ní 

následuje uložení další vrstvy. Hutn ní probíhá stejným zp sobem, avšak vibrátor musí 

být pono en 50 až 100mm do p edchozí zhutn né vrstvy. Ukládání betonu m žeme 

p erušit pouze na tak dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne pevnosti ň,5 MPa. 
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V opačném p ípad  se musí vytvo it pracovní spára a pokračování betonáže je možné 

nejd íve za 1Ř hodin, p ičemž se mechanicky odstraní nespojené částice ztvrdlého 

betonu, cementový povlak a jiné nečistoty. Spára se omyje a d kladn  provlhčí, p i-

čemž voda z prohlubní se d kladn  odstraní. V míst  odstup ování základových pas  

bude betonáž probíhat postupn  ve stupních, p ičemž následující stupe  bude uložen 

po takové dob , kdy má p edchozí stupe  takovou únosnost, že nedojde k sesunutí 

uloženého betonu do nižších poloh základové konstrukce, avšak jeho pevnost nep e-

kročí ň,5MPa.   

Stanovení doby v dnech, po které dosáhne beton C20/25 pevnosti 3,5MPa: 

�� = � � × , + , log   , = × , + , log   => d=0,52 dne=13 hodin 

Za jiných teplot prob hne výpočet pomocí faktoru zrání dle postupu 
v pracovních podmínkách procesu. 

 Ošet ování betonu probíhá dle požadavku na maximální odpa ování vody 

z povrchu, který se stanoví dle pravidel uvedených v pracovních podmínkách procesu 

a provádí kropením či zakrytím povrchu. Jestliže dojde krátce po betonáži k prudkému 

dešti, zakryje se konstrukce fólii, aby nedocházelo k vymývání cementového mléka. 

Teploty pod 5°C se vzhledem k datu realizace nep edpokládají.  

 Stavba svislých st n výtahové šachty a bazénu bude provedena z tvárnic zabu-

dovaného bedn ní a ocelové výztuže. Výztuž o pr m ru 10mm bude ukládána dle pro-

jektové dokumentace po dvou vodorovných prutech umíst ných do drážky pod ložnou 

spárou a po dvou prutech svisle tak, že každou tvárnicí prochází dva pruty v ¼ délky 

tvárnice p ilehlých k jedné stran  styčné spáry. Nejprve se provede napnutí provázk , 

které výškov  odpovídají horní linii první ady tvárnic dle projektové dokumentace a 

které vymezí polohu tvárnic. Tvárnice se kladou dle provázku na vazbu vždy polovinou 

tvárnice. P i ukládání tvárnic se soub žn  vkládá ocelová výztuž dle projektové doku-

mentace. Na betonáž bude použit beton CŇ0/Ň5, konzistence S2, stupe  vlivu prost edí 

XC1, maximální obsah chlorid  CL 0,Ň a maximální zrno kameniva 16mm.  Betonáž 

zabudovaného bedn ní probíhá ve výšce maximáln  4 tvárnic, což odpovídá pot ebné 

výšce hotové konstrukce dle projektové dokumentace. Ukládání betonu probíhá rov-

nom rn  a plynule a hutn ní se provede pomocí propichování d ev nou násadou. 

 Odbedn ní základ  m že prob hnout nejd íve po takové dob , kdy beton do-

sáhne pevnosti 10MPa což odpovídá Ň dn m od uložení čerstvého betonu. P i odbed-
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ování se nejprve odstraní vzp ry a podp ry, uvolní se stahovací prvky a spínací tyče. 

Poté se odejmou samotné dílce bedn ní. Odbed ování se provádí takovým zp sobem, 

aby nedošlo k poničení odbed ovaných ploch a hran, p ídavnému nap tí, ot es m či 

náraz m do konstrukce. 

 O p edání a p evzetí a kontrole hotové konstrukce bedn ní a ocelové výztuže 

provede stavbyvedoucím spolu s technickým dozorem investora písemný záznam do 

stavebního deníku. 

Stanovení doby v dnech, po které dosáhne beton C20/25 pevnosti 10MPa p i 
20°C: 

�� = � � × , + , log   = × , + , log   => d=1,74 dne 

Za jiných teplot prob hne výpočet pomocí faktoru zrání dle postupu 
v pracovních podmínkách procesu. 

 Po vybudování konstrukcí pomocí zabudovaného bedn ní následuje technolo-

gická pauza ň pracovních dní, po které se p istoupí k zásypu v místech železobetono-

vých konstrukcí. Zásyp se provede v objemu 51,5m3 pomocí smykem ízeného nakla-

dače LOCUST L 853. Jako zásypový materiál slouží uložená zemina z výkopu staveb-

ní jámy. Zemina se ukládá po vrstvách ň0cm, které se hutní pomocí vibračního p chu 

Wacker BS 60-4 na hodnotu parametru D = 95%.  

 Betonáž podkladního betonu o tloušťce Ň00mm probíhá po zásypových pracích. 

Provede se bedn ní pomocí smrkového stavebního eziva. Okraj podkladního betonu 

je umíst n pod vn jším lícem obvodové nosné konstrukce podzemního podlaží dle 

projektové dokumentace. Na této úrovni se z ídí bedn ní. Bedn ní se provede pomocí 

dílc  z dvou prken o ší ce 150mm k sob  spojenými svlaky vzdálenými 1500mm od 

sebe. Do betonu se pomocí elektrického kladiva vyvrtají Ň otvory 75mm mezi sebou do 

hloubky 60mm vždy po vzdálenost 1500mm a to p es d ev né prkno tvo ící zarážku o 

délce Ň00mm. Tento prvek bude k základu osazen tak, aby byl od vn jšího líce obvo-

dové konstrukce vzdálen o tloušťku prvku tvo ící bednící dílec. Do otvor  se osadí 

hmoždinky, pomocí kterých se vruty p išroubuje d ev ná spodní zarážka. Druhá zaráž-

ka o rozm rech ŇŇx50x150mm se osadí k hornímu okraji bednícího dílce vždy po 

1500mm. Bednící dílec se p irazí k spodní zarážce a p itluče se k ní. Osadí se vzp ra 

mezi horní a spodní zarážku šikmo tak, aby bednící dílec svíral pravý úhel se základo-

vou konstrukcí. Vzp ra se na spodní zarážce se zajistí hranolem 22x50x150mm, který 
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se p ibije ke spodní zarážce. Poté se vzp ra p ibije ke spodní zarážce. Bedn ní se 

provede po celém obvodu tímto zp sobem. V rozích se k sob  p ipevní pomocí d ev -

ného hranolu z vn jší strany. P ed betonáží se bedn ní d kladn  navlhčí vodou. Osadí 

se výztuž podkladního betonu dle projektové dokumentace. Dbá se na dodržení p esa-

h  výztužných sítí a krycí vrstvy, která se zajistí pomocí plastových distančních lišt, 

které budou kladeny za sebe v liniích vzájemn  vzdálených 1m . Výztuž se nesmí do-

týkat bedn ní, od kterého bude vzdálena minimáln  Ň0mm. Po uložení výztuže se p i-

volá statik, který spolu se stavbyvedoucím uloženou výztuž zkontroluje a zapíše se 

zápis do stavebního deníku. Po kontrole výztuže se p ikročí k betonáži. Na betonáž 

bude použit beton CŇ0/Ň5, konzistence SŇ, stupe  vlivu prost edí XC1, maximální ob-

sah chlorid  CL 0,Ň a maximální zrno kameniva 16mm. Ukládání betonu probíhá po-

mocí čerpadla čerstvého betonu plynule a rovnom rn  v ploše. Horní úrove  ukláda-

ného betonu se určí pomocí lat  a detektoru paprsku rotačního laseru, která bude p i-

kládána k povrchu v rastru 2x2m. Horní okraj bude stržen stahovací vibrační lištou. 

Hutn ní bude probíhat vibračními lištami v pruzích takovým zp sobem, že se budou 

plochy účinnosti vibrátoru p ekrývat o 100 až Ň00mm. Posun vibrátoru bude 1m/s. 

Ošet ování a odbedn ní betonu se ídí dle pokyn  pro p edchozí základové 

konstrukce.  

  

 

Obrázek 4.4 - Schéma bedn ní podkladního betonu 
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4.6  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
 

Stavební práce bude ídit stavbyvedoucí nebo jím stanovený vedoucí pracovní 

čety. Strojníci musí mít platný strojnický pr kaz a platné certifikáty o školení. Veške í 

pracovníci musí být obeznámeni a proškoleni v BOZP. Tyto skutečnosti zkontroluje 

stavbyvedoucí a bude veden zápis ve stavebním deníku. 

Pozice Počet 

Stavbyvedoucí 1 

Železá  3 

Strojník čerpadla betonu 1 

Betoná  2 

Pomocný d lník 2 

Tesa  3 

 

4.7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POM0CKY 

4.7.1 Stroje 

Výpočet pot eby stroj  a jejich p esná specifikace je stanovena v části návrh strojní 

sestavy. 

Doprava eziva a spot ebního materiálu: 

IVECO Daily 60C15 o nosnosti ň,15t a ložnou plochou 4150 x ŇŇ00 mm  

Doprava ocelové výztuže: 

MAN 12.180 HIAB 111-ň o nosnosti 5,Ňt a ložnou plochou 6Ň00 x Ň450 mm s hydrau-

lickou rukou o maximální nosnosti ň,1t a maximálním dosahu 9,8m  

Doprava čerstvého betonu: 

Autodomíchávač Settler Basic Line AM 10 C o objemu 10m3 

Autočerpadlo Schwing S 34 X 

Doprava zeminy a materiálu: 

Smykem ízený nakladač LOCUST L 853 
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4.7.2 Nářadí a pomůcky 

Dotykový povrchový teplom r testo ř05-T2   1ks 

Meteostanice GARNI 1029X     1ks 

Stahovací vibrační lišta Enar Tornádo H   2ks 

Elektrické kladivo MůKITů HRŇ470    1ks 

Ohebná h ídel Perles ůM ň5/ň    2ks 

Ponorný vibrátor Perles CMP – motor   2ks 

Hutnící p ch Masalta MR 6Ř H Honda Gx 100  1ks 

Úhlová bruska Makita GA5030,125mm   1ks 

Úhlová bruska Makita GA9050R, 230mm   1ks 

Vibrační p ch Wacker BS 60-4    1ks 

Theodolit GEOFENNEL FET 500    1ks 

Laserový rotační p ístroj TOPCON RL-H4C + detektor 1ks 

Reflektor na stativu 500W x1 R6501-CR p enosný  6ks 

Svinovací metr 7,5m      3ks   

Pásmo ocelové 50m      1ks 

Palice 5kg       1ks 

Kladivo 0,2kg       2ks 

Hliníková lopata      2ks 

Sekera universální 0,Řkg     1ks 

Olovnice s provázkem 0,ňkg     2ks 

Benzínová et zová pila      1ks 

HECHT řŇŘ R lišta 0,Ň5m     

Ruční pila ocaska 0,5m     1ks 
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Hliníková lať Ňm      2ks 

Hliníková lať ňm      1ks 

Vodováha Ňm       2ks 

Vodováha 0,Řm      2ks 

Stavební kolečko Ř0l      2ks 

Žeb ík ňm       2ks 

Zednická lžíce 

Zednický provázek 

Kombinační klešt   

Zednická nab račka 

D ev ná násada 

4.7.3 Pomůcky bozp 

 

Všichni pracovníci budou užívat následující ochranné pom cky: ochranná sta-

vební p ilba, reflexní vesta, pracovní od v, pracovní obuv, ochranné rukavice, ochran-

né brýle, chrániče sluchu. 

4.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

4.8.1 Vstupní kontrola 

 

Kontroluje se rozsah a kvalita provedení zemních prací. Výškové umíst ní dna 

výkopu stavební jámy musí být ±50mm od projektové výšky. Dodržení místní rovinnosti 

se kontroluje t ímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubn  hluboké do 50mm. Cel-

ková geometrie st n a dna výkop  musí být provedena s p esností mezních odchylek 

+30mm a -50mm od projektovaného tvaru. P esnost svahování se kontroluje t ímetro-

vou latí, pod kterou mohou být prohlubn  hluboké do 50mm. P i dodání čerstvého be-

tonu se kontroluje soulad projektové dokumentace a dodacího listu v t chto bodech: 

pevnostní t ída betonu v tlaku, stupe  vlivu prost edí, maximální jmenovitá horní mez 
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kameniva, stupe  obsahu chlorid  a stupe  konzistence. Kontroluje se čas na dodacím 

listu, který musí odpovídat požadavk m na zpracování betonu dle pracovního postupu. 

P i dodání ocelové výztuže se kontroluje její kvalita, množství, délka a pr m r profilu. 

Kontrola probíhá pomocí visaček na materiálu a dodacího listu. P i dodání stavebního 

eziva se kontroluje jeho kvalita. ezivo musí být suché, neponičené, čisté, kontroluje 

se p ímost a rotace kolem podélné osy. P ed zahájením prací se provede kontrola veš-

kerých pr kaz  a certifikát  pracovník , a jestliže jejich platnost vyprší v pr b hu prací, 

zajistí se prodloužení platnosti, nebo se zajistí náhrada pracovníkem s platnými doku-

menty. Totéž platí o kontrole technické zp sobilosti stroj  po celou délku provád ní 

stavebních prací. Výsledek kontrol se zapíše do stavebního deníku. 

4.8.2 Mezioperační kontrola 

 

Vedoucí pracovní čety po celou dobu pr b hu prací kontroluje dodržování bez-

pečnosti s pr b h provád ných prací v souladu s technologickým p edpisem a projek-

tovou dokumentací. Kontroluje se správné osazení bedn ní, p edevším jeho rozm ry 

m ením délek a úhlop íček, t snost, stabilita, čistota. Dále se kontroluje, ukládání 

podkladního betonu pod železobetonové konstrukce, která musí mít ve všech bodech 

minimální tloušťku 50mm. Pr b žn  se dohlíží na montáž výztuží, kontroluje se styko-

vání, krytí, použité pr m ry a vzdálenosti prut . Ke kontrole zhotovené výztuže bude 

p ivolán statik a provede se zápis do stavebního deníku. P i kontrole zemnícího pásku 

se dbá na dodržení polohy dle projektové dokumentace a správné provedení spoj  

pásku. P i ukládání betonu se kontroluje výška ukládání, která nesmí p ekročit 

1500mm, plynulost ukládání a hutn ní. Po celou dobu ukládání betonu se kontroluje 

stabilita bedn ní. Pracovníci musí dodržovat p edepsané pokyny a práce musí po ce-

lou dobru probíhat plynule. P i odbed ování se kontroluje povrch a hrany odbedn ných 

konstrukcí. Pravideln  se prování kontrola teploty betonu, rychlosti v tru a teploty 

ovzduší dle čehož se provádí stanovení ošet ování betonu. P i hutn ní se kontroluje 

dodržování ukládání zeminy ve vrstvách a dostatečné zhutn ní. Vedoucí pracovní čety 

kontroluje pov trnostní podmínky a p ikročí k p erušení práce, jestliže tyto podmínky 

ohrožují zdraví pracovník  nebo požadované dodržení technologie procesu. Pravideln  

se kontroluje technický stav stroj . P i zjišt ní závady se zastaví práce se strojem, do-

kud nedojde k odstran ní závady. Kontroluje se správné skladování, zajišt ní stroj  a 

očišt ní po dokončení práce. Kontroly se ídí dle kontrolního a zkušebního plánu a vý-

sledky kontrol za zapíší do stavebního deníku. 
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4.8.3 Výstupní kontrola 

 

Kontrolu povrchu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Povrch 

musí být čistý, bez v tších dutin a št rkových hnízd. Celková plocha vadných míst ne-

smí p ekročit 5% z celkového povrchu dané části konstrukce. Nosná výztuž nesmí být 

obnažena. Kontrolu geometrické p esnosti provede stavbyvedoucí a technický dozor 

investora. Kontrolují se rozm ry včetn  úhlop íček, výškové a p dorysné osazení, osa-

zení prostup , rovinnost a soulad s projektovou dokumentací. Umíst ní základ  polo-

hov  ± 25 mm, výškov  ± Ň0 mm. Rovinnost plošných konstrukcí řmm/Ňm a 

4mm/0,2m. Prostupy musí být provedeny s odchylkou ±Ň5mm od projektové dokumen-

tace. Výsledek zkoušky musí odpovídat projektové dokumentaci a provede se zápis do 

stavebního deníku. 

4.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 

 

P i provád ní prací budou dodrženy následující na ízení a zákony. 

5ř1/2006 Sb. Na ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích: 

Obecné požadavky: 

Požadavky na zajišt ní staveništ : 

Staveništ  musí být na jeho hranici oploceno do výšky minimáln  1,Řm proti vstupu 

nepovolaných osob. Zákaz vstupu nepovolaným osobám musí být z eteln  vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech a p ístupových komunikacích. Veškeré 

vjezdy pro vozidla na staveništ  musí být označeny dopravními značkami. Po celou 

dobu musí bát zajišt n bezpečný stav pracovišt  a komunikací na staveništi. Materiály, 

stroje, dopravní prost edky a b emena p i manipulaci a doprav  nesmí ohrozit zdraví 

osob uvnit  i mimo staveništ . 

Za ízení pro rozvod energie 

Dočasná za ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým zp sobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí, musí spl ovat normové 

požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického za ízení musí být umíst n tak, aby byl snadno 
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p ístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávn né manipulaci a s jeho 

umíst ním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 

Požadavky na venkovní pracovišt  na staveništi 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt na jeho stabilita 

tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prost e-

dí. Pov ená osoba p eruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

život  nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí. P i p erušení práce 

zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat ení k ochran  bezpečnosti a zdraví fyzic-

kých osob a vyhotovení zápisu o provedených opat eních. Jestliže dojde v pr b hu 

prací ke zm n  podmínek, které nep ízniv  ovliv ují bezpečnost práce p i používání a 

provozu stroj m, provede se zm na technologických postup , které zajistí bezpečnost 

práce a zdraví osob. S touto zm nou budou seznámeni p íslušní pracovníci. 

V místech, kde hrozí zasypání a pád z výšky budou pracovníci seznámeni s pravidly 

dorozumívání v p ípad  nehody a zajistí se účinný dohled pro pot ebu poskytnutí první 

pomoci. 

 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví p i provozu a použí-
vání stroj  a ná adí na staveništi: 

 

Obecné požadavky na obsluhu stroj  

Obsluha stroj  bude seznámena s místními a pracovními podmínkami. V pr b hu prací 

obsluha zajišťuje stabilitu stroje. Prostor ohrožený činností stroje vymezen maxi-

málním dosahem jeho pracovního za ízení zv tšeným o Ň m. Stroje zp sobující vibra-

ce m žou být použity pouze tehdy, neohrozí-li svojí činností sousední stavby, podzem-

ní za ízení a vedení. 

Stroje pro zemní práce 

Musí se dodržet vzdálenost pojezdu stroj  od okraje svah  a výkop  i pod svahem 

s ohledem na jeho stabilitu. Jestliže na pracovišti pojíždí více stroj , dodrží se bezpeč-

ná vzdálenost mezi stroji. P i nakládání materiálu na nákladní automobil nesmí dochá-

zet ke kontaktu stroj . P i nakládání se zamezí manipulací nad kabinou dopravního 

prost edku nebo se v kabin  nebudou zdržovat fyzické osoby. Nakládání je t eba pro-

vád t rovnom rn . V p ípad  pohybu stroje s naloženým materiálem se pracovní za í-
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zení ustaví v poloze, která neohrozí stabilitu stroje. Strojník neopouští stroj, aniž by 

bylo pracovní za ízení spušt no k zemi nebo na podložku na zemi, pop ípad  umíst -

no v p epravní poloze a zajišt no. Pracovní nástroj stroje musí být čišt n na míst , kde 

nehrozí sesuv a p i vypnutém motoru stroje.  

Dopravní prost edky pro p epravu betonových a jiných sm sí 

idič dopravního prost edku kontroluje a zajistí výsypné za ízení v p epravní poloze, 

pop ípad  v poloze dle návodu k používání, p ed každou jízdou. P i ukládání čerstvého 

betonu musí být prost edek umíst n na dostatečn  stabilním podkladu na míst , které 

zajišťuje dostatečnou vizuální kontrolu.  

Čerpadla sm si a strojní omítačky 

Prost edky a za ízení pro dopravu čerstvého betonu musí být zajišt ny tak, aby nezp -

sobily nadm rné namáhání bedn ní, st n výkopu nebo svahu a aby nenatužili jejich 

stabilitu. Vyúst ní t chto prost edk  a za ízení musí být dostatečn  zajišt no tak, aby 

bylo riziko zran ní obsluhy minimalizováno. K čerpadlu čerstvého betonu musí být za-

jišt n bezpečný p íjezd, který nevyžaduje složité a opakované couvání. P i provozu 

čerpadel není dovoleno p ehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručn  p emisťovat 

hadice nejsou-li k tomu konstruovány a vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebez-

pečného prostoru u koncovky hadice. ůutočerpadlo musí být umíst no tak, aby p ípad-

né p ekážky nezasahovaly do manipulačního prostoru výložníku a hadice. ůutočerpa-

dlu musí být p i manipulaci s výložníkem stabilizováno dle návodu k použití a musí být 

dodržen bezpečný odstup od okraj  výkopu. V pracovním prostoru výložníku a čerpa-

dla se nesmí nikdo zdržovat. Výložník autočerpadla musí být využit pouze pro účely dle 

návodu k použití.  

Vibrátory 

Délka h ídele mezi motorovou jednotkou a hlavicí vibrátoru držené v ruce musí být mi-

nimáln  10m. Totéž platí mezi motorovou a napájení jednotkou jestliže se motorová 

jednotka nachází mezi hlavicí vibrátoru a napájecí jednotkou. S ohebnou h ídelí smí 

být manipulováno pouze v souladu s návodem k obsluze.  

Společná ustanovení o zabezpečení stroj  p i p erušení a ukončení práce 

Obsluha stroje zaznamenává závady a provozní odchylka stroje. Stroj musí být po 

ukončení prací zajišt n proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání. 

P i p erušení prací se stroj musí zajistit alespo  spušt ním pracovního nástroje na 
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zem. Po ukončení práce musí výt pracovní nástroj zajišt n spušt ním na zem nebo 

umíst ním do p epravní polohy. Obsluha, která se vzdálí od stroje a nem že v p ípad  

pot eby okamžit  zasáhnout, stroj zajistí proti samovolnému spušt ní nebo zneužití 

jinými osobami. Stroj musí být odstaven na míst , kde nezasahuje do komunikací a 

kde není ohrožena stabilita stroje. 

P eprava stroj  

P eprava, zajišt ní a manipulace spojená s p epravou se provádí dle návodu 

k používání. P i p eprav  se v kabin  na stoji ani ložné ploše p epravního prost edku 

nezdržují osoby, jestliže návod k používání nestanoví jinak. Pracovní nástroje se umístí 

do požadované polohy a zajistí se včetn  stroje proti posunutí. P epravní prost edek 

musí být p i nakládání zajišt n proti pohybu a postaven na stabilním podkladu. P i na-

kládání se veškeré osoby krom  strojníka vzdálí z ohroženého prostoru. Osoba navá-

d jící stroj musí stát po celou dobu v zorném poli strojníka a mimo stroj i dopravní pro-

st edek. P i p eprav  stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní za ízení, pop ípad  

jiná pohyblivá za ízení, zajišt na v p epravní poloze podle návodu k používání. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Skladování a manipulace s materiálem 

Bezpečný p ísun a odb r materiálu musí být zajišt n v souladu s postupem prací. Ma-

teriál musí bát skladován v podmínkách a poloze stanovené výrobcem na rovných, 

zpevn ných a odvodn ných skladovacích plochách. 

Ruční p eprava zemin 

Pro p epravu zeminy kolečkem musí být z ízena dostatečn  široká komunikace ve 

sklonu nejvýše 1:5 bez prudkých p echod  a její povrch nesmí být kluzký.  

Bedn ní 

Bedn ní musí být stabilní, t sné, únosné a zajišt né v každém stadiu montáže proti 

pádu jeho prvk . Podp rné prvky musí být osazeny tak, aby mohly být p i demontáži 

bezpečn  odstran ny.  

P eprava a ukládání betonové sm si 

P i p ečerpávání čerstvého betonu musí být zajišt na ochrana fyzických osob proti 

pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití. Pro p ístup a ruční p epravu čer-



 
84 
 

stvého betonu musí být zajišt ny bezpečné komunikace. P ed použitím čerpadel se 

zajistí seznámení pracovník  s pravidly komunikace.  

Odbed ování 

Odbedn ní prvk , u kterých p i p edčasném odbedn ní hrozí nebezpečí zničení či po-

škození konstrukce, smí být zahájeno pouze po pokynu vedoucího pracovníka. Ohro-

žený prostor p i odbed ovacích pracích se zajistí proti vstupu nepovolaných osob. 

Práce železá ské 

Stroje, prostory, p ípravky a jiná za ízení musí být zajišt ny proti ohrožení fyzických 

osob. P i st íhání prut  n kolika prut  najednou musí být pruty zajišt ny v pevné polo-

ze. Pruty musí být upevn ny a zajišt ny tak, aby nedošlo k ohrožení fyzických osob. 

 

Zákon č. 30ř/2006 Sb. 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci v 

pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy Ězákon o zajišt ní dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví p i práciě. 

 

Na ízení vlády č. 362/2005 Sb. Na ízení vlády o bližších požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 

Používání žeb ík  

P i výstupu, sestupu a práci na žeb íku musí být zam stnanec obrácen obličejem k 

žeb íku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. Po žeb íku mohou být vynášena Ěsnášenaě jen b emena o hmotnosti do 15 kg. 

Po žeb íku nesmí vystupovat Ěsestupovatě ani na n m pracovat současn  více než 

jedna osoba. Žeb íky používané pro výstup Ěsestupě musí svým horním koncem p esa-

hovat výstupní Ěnástupníě plošinu nejmén  o 1,1 m. Sklon žeb íku nesmí být menší než 

Ň,5 : 1, za p íčlemi musí být volný prostor alespo  0,1Ř m a u paty žeb íku ze strany 

p ístupu musí být zachován volný prostor alespo  0,6 m. 
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Na ízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. Na ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 

4.10 EKOLOGIE – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

 

P i veškerých pracích budou dodržovány limity hluku dle na ízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. Stavební prá-

ce budou probíhat v rozmezí 7:00 – 1Ř:00. Práce budou provád ny tak, aby se minima-

lizovalo ší ení prachu do okolí, p i zvýšené prašnosti p istoupíme ke kropení vodou. 

Proti úniku motorových pohonných hmot a olej  se na ídí zvýšená kontrola stroj  a 

jejich pravidelná údržba. Pod odstavené stroje se v míst  motoru a p evodovky umístí 

nádoba k zachycení t chto látek. Jestliže dojde de kontaminaci zeminy, bude tato ze-

mina neprodlen  odt žena a provede se zápis do stavebního deníku. U výjezdu ze 

staveništ  na komunikaci bude z ízena mobilní mycí linka se zásobníkem odpadní vo-

dy, která bude likvidována kvalifikovanou firmou. Na staveništi nebude docházet 

k manipulaci s ekologicky nebezpečným materiálem. Nakládání s odpady bude probí-

hat v souladu s vyhláškou ňŘň/Ň001 Sb., 381/2001 Sb. a zákonem 185/2001 Sb. Dle 

vyhlášky č. 50ň/Ň004 Sb. se odpady d lí na nebezpečné – N a ostatní – O. 

Obrázek 4.5 - Tabulka odpad  

Kód odpadu Název odpadu 
Nakládání s 

odpadem 

Kategorie 

odpadu 

13 02 06 Syntetické motorové, p evodové a mazací 

oleje 

Skládkování N 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládkování N 

13 07 02 Motorový benzín Skládkování N 

15 01 01 Papír a lepenka Recyklace O 

15 01 02 Plastové obaly Recyklace O 

17 01 01 Beton Recyklace O 

17 02 01 D evo Recyklace O 

17 04 05 Železo a ocel Skládkování O 

17 04 07 Sm sné kovy Recyklace O 

20 03 01 Sm sný komunální odpad Skládkování O 
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5.1 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

5.1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 

a přístupy na staveniště 

Staveništ  se nachází na pozemku č.461/1 o celkové ploše 12041m2. Zpevn né 

plochy a komunikace budou zhotoveny ze št rku frakce 0-63 o mocnosti 150mm zhut-

n né vibračním válcem na parametry ID=0,ř a Edef,Ň=100MPa. Oplocení staveništ  

bude ešeno pomocí lesnického uzlového pletiva o výšce 1,Řm a lešená ské trubky o 

délce Ňm usazené pomocí spojovací spojky do betonové patky. P íjezd na staveništ  

bude umožn n z ulice Partyzánská. 

5.1.2 Významné sítě technické infrastruktury 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

5.1.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění stave-

niště apod. 
Staveništ  bude napojena na dočasnou p ípojku elektrické energie z ízenou na 

hranici pozemku pomocí staveništního rozvad če. Na zdroj vody bude staveništ  na-

pojeno na vodovodní p ípojku ve vodom rné šacht  za vodom rem. Na kanalizační 

p ípojku bude staveništ  napojeno v míst  revizní šachty umíst né na kanalizační p í-

pojce.  

5.1.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 

včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Staveništ  bude oploceno do výška 1,Ř m a p ístupné p es uzamykatelnou bránu 

s upozorn ním proti vstupu nepovolaných osob. Jestliže bude výstavba zasahovat mi-

mo staveništ , bude tento prostor z eteln  označen a ohrazen p ekážkou zabra ující 

vstup nepovolaných osob. 

5.1.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřej-

ných zájmů 

Uspo ádání za ízení staveništ  umožní vytvo ení voln  pr chozích únikových 

pruh . Materiál a technika bude skladována pouze na p edepsaných místech p ede-
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psaným zp sobem, který vyloučí nebezpečí vzniku ohrožení fyzických osob. U výjezdu 

ze staveništ  bude z ízena mobilní mycí linka automobil . 

5.1.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících ob-

jektů 

Za ízení staveništ  bude vybudováno po skrývce ornice a bude tvo eno hygie-

nickými, sociálními a skladovacími mobilními bu kami, zpevn nou komunikací a zpev-

n nými otev enými skladovacími plochami. Bude využito objekt  p ípojka elektrické 

energie, vodovodní p ípojka a kanalizační p ípojka pro na pojení staveništ  na technic-

kou infrastrukturu. 

5.1.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Ohlášení vyžadují veškeré obytné a sanitární bu ky. 

5.1.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnos-

ti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci 

Veške í pracovníci budou proškoleni a seznámeni se zásadami BOZP, záznam o 

proškolení bude veden v knize BOZP. Osoby nepovolané mohou vstoupit na staveništ  

pouze po proškolení a pouze s ochrannými pom ckami jako je p ilba a reflexní vesta. 

V rámci výstavby bude dodržována platná legislativa, p edevším: 

591/2006 Sb. Na ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích  

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

p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpečnosti a ochrany zdraví p i 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy.  

362/2005 Sb. Na ízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

378/2001 Sb. Na ízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí 
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Obrázek 5.1- Obytná bu ka OBň [2] 

5.1.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Práce budou probíhat v souladu se zákonem č. Ň7Ň/Ň011 Sb. o ochran  zdraví 

p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. P i výstavb  dojde k možné zvýšené prašnos-

ti a hlučnosti. Tyto d sledky se budou minimalizovat kropením a prací v hodinách od 

7:00 do 1Ř:00. Dodavatel bude dbát zvýšené pozornosti v či úniku motorových olej  a 

pohonných hmot pravidelnou prohlídkou a údržbou stroj . Nakládání s odpady bude 

probíhat v souladu s vyhláškou ňŘň/Ň001 Sb., ňŘ1/Ň001 Sb. a zákonem 1Ř5/Ň001 Sb. 

5.1.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 

termínů 

P edpokládané zahájení stavby:    6/2015 

P edpokládané zakončení stavby:    10/2017 

Lh ta výstavby:      ŇŘ m síc  

5.2 HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ OBJEKTY 

Na staveništi budou umíst ny mobilní bu ky sloužící jako kancelá , šatny a hygi-

enické za ízení. Bu ky budou uloženy a vyrovnány pomocí d ev ných hranol  

s minimáln  6 podp rnými body.  

Obytná buňka OB3 – kancelá  vedoucího pracovníka 

Vn jší rozm ry 3000 x 2438 x 2600 mm 

Vnit ní výška 2300 mm 

Vybavení vchodové dve e Ř75 x Ň000 mm ISO okno ř00 x 1Ň00 mm s roletou 

Topení p ímotopné panely Ň kW 

CEE-venkovní p ipojovací zástrčka a zásuvka ňŘ0V/ňŇů / 5-pólová 

Tabulka 5.1  - Specifikace obytné bu ky OBň 
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Obytná buňka OB6 - 2,3 – šatna pracovní čety 

Vn jší rozm ry 6058 x 2438 x 2600 mm 

Vnit ní výška 2300 mm 

Vybavení vchodové dve e Ř75 x 2000 mm, ISO okno 1800 x 1200 mm roletou 

Topení p ímotopné panely Ň kW 

CEE-venkovní p ipojovací zástrčka a zásuvka ňŘ0V/ňŇů / 5-pólová 

Tabulka 5.2 - Specifikace obytné bu ky OB6 

Pot ebná plocha na 1 pracovníka – 1,25m2 

Vnit ní plocha bu ky: = , − , ∗ , − , = ,  

Počet pracovník : = ,, = , →  � �  

Sanitární buňka OB6 - 2,3 – hygienické za ízení 

Vn jší rozm ry 6058 x 2438 x 2600 mm 

Vnit ní výška 2300 mm 

Vybavení vchodové dve e Ř75 x Ň000 mm, vnit ní dve e Ř00 x 1ř70 mm, ISO 

okna 600 x 600 mm, WC Ňx, pisoár Ňx, sprchový kouty 2x, umyva-

dlo 5x, bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky toaletního 

papíru, háčky ručník  

Topení p ímotopné panely Ň kW 

P ívod vody PVC trubka ½“, ¾“ nebo 1“ 

Vývod odpadu 110 mm trubky, propojené v kontejneru 

CEE-venkovní p ipojovací zástrčka a zásuvka ňŘ0V/ňŇů / 5-pólová 

Tabulka 5.3 - Specifikace sanitární bu ky OB6 

Obrázek 5.2 - Obytná bu ka OB6 [ň] 
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Zajišt ní hygienických pot eb: 

Umývárny a sprchy: 1 umyvadlo /15 osob 

   1 sprcha/20 osob 

WC:    1 sedadlo/10 pracovník  + 1 mušle 

   Ň sedadla/do 50 pracovník  + Ň mušle 

Sanitární bu ka je dimenzována na 40 osob Ělimitní je počet sprchě. 

5.3 SKLADOVACÍ BUŇKY A PLOCHY: 
 

Skladování bude ešeno pomocí uzamykatelného ocelového kontejneru a otev enými 

skládkami se zpevn ným povrchem z hutn ného št rkového násypu o mocnosti 

150mm. 

Skladový kontejner - SK20  

Vn jší rozm ry 6058 x 2438 x 2600 mm 

Vrata opat ena t snící gumou jišt ní dv mi uzavíracími tyčemi úhel ote-

v ení max. Ň70 stup  

Tabulka 5.4  - Specifikace skladového kontejneru SKŇ0 

 

Obrázek 5.3 - Sanitární bu ka OB6 [4] 
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5.4 Zdroje energií pro účely staveniště 

5.4.1 Zásobování staveniště vodou 

 

Staveništ  bude napojeno na vodovod v míst  vodom rné šachty za vodom rem. 

Spot eba pitné vody: = ��×��× = × ,× = ,  

Spot eba užitkové vody: = ��×��× = × ,× = ,  

Qn  vte inová spot eba vody 

Pn  spot eba vody v l na sm nu 

Kn koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu 

t doba, po kterou je voda odebírána Ěhod.ě 

 

Účel MJ Počet MJ Spot eba [l] Množství[l] 

Hygienické pot eby osoba 10 40 400 

Sprcha osoba 10 45 450 

Celkem pitné vody 950*1,2=1140 

Ošet ování betonu 1m3 305,9 10 3059 

Mytí automobil  Aut/den 32 200 6400 

Celkem užitková voda Ěrozhodující je mytí p i zemních pracíchě 6400*1,2=7680 

+ Ň0 % na drobnou spot ebu a ztráty, zp sobené net sností potrubí a rozléváním 

Tabulka 5.5 - Množství pot eby vody 

Obrázek 5.4 - Skladový kontejner SKŇ0 [5] 
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5.4.2 Zásobování staveniště elektrickou energií 

 

Výpočet spot eby elektrické energie je vypočten pro zemní a základové práce a 

vzhledem k datu realizace se nepočítá s využíváním p ímotop  s sociálních bu kách. 

= ( �cos ) ×    ×  P  +   ×  P  +     ×  P = 

= ,, × ,   ×  ,  +  ×   +  ,  ×  , = ,  kWA 

S maximální současný zdánlivý p íkon ĚkVůě 

K koeficient ztrát nap tí v síti Ě1,1ě 

1 pr m rný součinitel náročnosti elektromotor  Ě0,7ě 

2 pr m rný součinitel náročnosti venkovního osv tlení Ě1,0ě 

3 pr m rný součinitel náročnosti vnit ního osv tlení Ě0,Řě 

cos  pr m rný účiník spot ebič  Ě0,5 – 0,8) 

P1 součet štítkových výkon  elektromotor  ĚkVůě 

P2 součet výkon  venkovního osv tlení ĚkVůě 

P3 součet výkon  vnit ního osv tlení a topidel ĚkVůě 

Za ízení Počet kus  P íkon [kVů] Celkem [kVA] 

Úhlová bruska 1Ň5 1 0,72 0,72 

Úhlová bruska 230 1 2 2 

Ponorný vibrátor 3 2 6 

Elektrické kladivo 1 0,78 0,78 

Mobilní myčka 1 16 16 

Celkový p íkon elektromotor  25,5 

Reflektor vn jší 6 0,5 3 

Celkový p íkon vn jšího osv tlení 3 

Vnit ní osv tlení Ěbu kyě 3 0,08 0,24 

Bojler 80l 1 2 2 

Celkový p íkon vnit ního osv tlení a topidel 2,24 

Tabulka 5.6 - P íkon elektrických za ízení 

  



 
  95 
 

Zásobování staveništ  elektrickou energií bude realizováno staveništním rozva-

d čem PER - ST 40A, který bude napojen na dočasnou p ípojku. P ipojovací kabel 

rozvad če bude veden v zemi v kabelové chráničce KOPOFLEX 50. Rozvad č musí 

být spojen se zemí pomocí pomocné sondy. Rozvad č je vybaven vypínačem, který p i 

nebezpečí vypne odb rovou část. 

1 x hlavní jistič LPN-40B-3 

1 x chránič 4P/0,03/40 A 

1 x hlavní vypínač 40 A 

Ň x jistič LPN-16B-1 

1 x jistič LPN-16B-3 

1 x jistič LPN-32B-3 

Ň x zásuvka  3P/16 A 

Ň x zásuvka 5P/16 A 

Ňx zásuvka 5P/32 A 

Tabulka 5.7 - Scecifikace rozvad če 

5.5 MOBILNÍ MYCÍ RAMPA 

Znečišt ná vozidla budou p ed vjezdem na ve ejnou komunikaci d kladn  očiš-

t ny. Čišt ní prob hne pomocí mobilní mycí rampy, která bude umíst na na zhutn né 

staveništní komunikaci. Mycí rampa obsahuje zásobník na odpadní vodu, která bude 

likvidována kvalifikovanou firmou. 

Mycí rampa Express Top – 4m rošt 

Vn jší rozm ry 1ň,ň m Ědě x 6,ř m Ěšě x Ň,5 m Ěvě 

Celková hmotnost: cca Ř.000 kg s nádrží 

cca 5.ň00 kg samotná roštová část 

P ípustné zatížení: nosnost 15 tun na nápravu 

max. rozchod kol 2,7 m 

max. ší ka podvozku ň,0 m 

Objem vody v  

nádrži: 

cca 25 m3 

P ipojení vody 1,5“- Ň“ hadice s kohoutem 

P íkon: 400V/50Hz, cca 16 kW,p ívod elektrické energie kabelem 

5x15mmŇ + uzemn ní 

Tabulka 5.8 - Specifikace mycí rampy 
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5.6 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ – EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ VARIANT 

 

Oplocení staveništ  o délce Ň7Ň,řm bude tvo eno pomocí patek a ocelových 

sloupk  s p ipevn ným pletivem. Patka bude vyrobena z použité pneumatiky, ve které 

bude do betonu C16/Ň0 konzistence S1 vložen L profil s p iva eným kusem lešená ské 

trubky o délce 0,Ňm. Na vyčnívající konec trubky z patky bude pomocí nastavovací 

spojky osazen sloupek tvo ený lešená skou trubkou o délce Ňm. Na sloupek bude na 

t ech bodech p ipevn no pletivo pomocí pozinkovaného vázacího drátu. Vzdálenost 

sloupk  bude Ň,5m. Jako pletivo bude použito lesnické uzlové pletivo Zn výšky 1,8m. 

Tabulka 5.9 - Náklady na materiál jedné patky se sloupkem 

Položka MJ Cena/MJ [kč] Množství Cena [kč] 

Pneumatika použitá-výkup ks 30 1 30 

Beton 16/20 m3 1950 0,05 98 

Profil L 30x30x3 m 33 0,5 17 

Lešená ská trubka – použitá m 50 2,2 110 

Nastavovací spojka použitá ks 40 1 40 

Vázací drát pozinkovaný 1,Ř mm m 1,6 1,2 2 

   
Cena 

celkem 
297 

 

Počet sloupk  – Ň7Ň,ř / Ň,5= 110 sloupk  

Tabulka 5.10 - Náklady na oplocení 

Položka MJ Cena/MJ [kč] Množství Cena [kč] 

Sloupek + patka ks 297 110 32 670 

Lesnické uzlové pletivo Zn výška 

180 cm, 1,6/2 mm m 27 273 7371 

   
Cena 

celkem 
40 0041 
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Mobilní oplocení - pronájem: 

Tabulka 5.11 - Náklady na pronájem mobilního oplocení 

Popis Cena pronájmu/den Počet polí Cena/den 

Pole 3500x2000mm + patka 12 Kč 273/3,5=78 936 Kč 

 

Doba výstavby je ŇŘ m síc , což je p i pr m rném počtu ň0,4Ň dne za m síc Ř5Ň dní. 

Cena pronájmu mobilního oplocení: 852x936= 797 472Kč 

 Z analýzy jasn  vyplívá, že oplocení staveništ  pomocí pronájmu mobilního 

oplocení je velice neekonomické. P i kalkulaci mnou navrženého oplocení byly započí-

tány pouze náklady na materiál. Pronájem mobilního oplocení je o 757 431 Kč dražší 

než první varianta. Prvky z mnou navrženého ešení lze použít opakovan  v ádu n -

kolika let, b hem kterých bude nutné m nit pouze pletivo, které však nep edstavuje 

rozhodující náklad. Z tohoto pohledu je mnou navržené oplocení velice ekonomické, 

navíc obsahuje prvky, jako jsou lešená ské trubky a nastavovací spojky, které lze 

v dlouhodobém horizontu využít i jiným zp sobem. 
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6.1 Provádění zemních prací 
 

Návrh strojní sestavy se týká skrývky ornice v mocnosti ň00mm na ploše 

3631,4m2 o celkovém objemu 1089,42m3 a výkopu stavebních jam a rýh o objemu 

3414,44m3. V rámci procesu prob hne odvoz a skládkování nepot ebného objemu or-

nice o objemu 938,95m3 a výkopku ze stavebních jam a rýh o objemu 3076,03m3 na 

skládku Cihelna Žopy, která je vzdálena 1,1km od místa realizace. Ornice využitelná 

na následné terénní úpravy o objemu 368,36m3 bude skládkována mino staveništ  na 

pozemku investora o výšce deponie 1,5m a sklonu svahu 45° a zemina využitelná na 

zásypové práce o objemu 1021,14m3 bude skládkována na staveništní skládce o výšce 

deponie 2,5m a sklonu svahu 45°. 

Specifikace materiálu ornice: 

T ída t žitelnosti    2 

Koeficient nakyp ení     1,2 

Objemová hmotnost v rostlém stavu  1610 
�
 

Objemová hmotnost v nakyp eném stavu  1340 
�
 

Specifikace materiálu výkopu stavební jámy a stavebních rýh: 

T ída t žitelnosti    2 

Koeficient nakyp ení     1,2 

Objemová hmotnost v rostlém stavu  2000 
�
 

Objemová hmotnost v nakyp eném stavu  1670 
�
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6.1.1 Dozer CATERPILLAR D5M – Skrývka ornice 

Obrázek 6.1- Schéma dozeru [6] 

 

A Délka stroje Ěs radlicíě 5,122 m 

B Ší ka stroje Ěbez radliceě 2,760 m 

C Výška stroje 3,046 m 

D Délka pásu ve styku s terénem 2,604m 

E Sv tlá výška 0,437 m 

F Délka stroje Ěbez radliceě 7,320 m 

G Rozchod pás  2,000 m 

H Ší ka pásu 0,611 m 

- Ší ka radlice 3,360 m 

- Výška radlice 0,910 m 

Tabulka 6.1 - Specifikace dorezu CAT D5M 

Výpočet: 

Objem lžíce: � = , × � × � = , × , × , = ,  

Teoretická výkonnost: = × �� = × , = , ℎ  

K1 Hustota zemniny = ,  

K2 Pr m rná posádka 0,75 

K3 T ída t žitelnosti Ň 1,2 

K4 Časová využitelnost stroje 50min/hod = ,  

Tabulka 6.2 - Opravné koeficienty pro návrh dozeru 
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Pracovní výkonnost: 

� = × � × � × � × � = , × , × , × , × , == , ℎ  

 

6.1.2 Nakladač CAT E – Skrývka ornice 

   

A Celková délka 5,729 m 

B Celková p epravní výška 3,736 m 

C Výška ke kabin  2,863 m 

D Výška k vršku výfukového komínku 2,779m 

E Vzdálenost osy zadní nápravy od p ední m ížky 2,704m 

F Rozvor kol 2,200 m 

Obrázek 6.2 - Schéma nakladače [7] 
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G Maximální výška záv sného čep 3,314 

H Výsypná úhel ve zdvihu 44° 

I Dosah p i max. úhlu vyklopení 0,834 m 

J Max. zaklopení lopaty v úrovni zem  ňŘ° 

K Hloubkový dosah 118 

L Vzdálenost od masky po b it lopaty 1495 

M Max. výškový dosah 4238 

N Hloubkový dosah – rypadlo 4255 

O Hloubkový dosah p i plochém dnu 4214 

P Vodorovný dosah 5648 

Q Dosah p i max. zdvihu 1679 

R Ší ka p es stabilizační op ry 2368 

Tabulka 6.3 - Specifikace nakladače CAT 422E 

Výpočet: 

Doba pracovního cyklu – T =30s 

K1 Hromada navršená dozere, do ňm 0,6 s 

K2 Konstantní pr b h práce 0 s 

K3 T ída t žitelnosti Ň 0 s 

K4 Vykláp ní na velkou korbu nad 10m3 0 s 

Tabulka 6.4 - Opravné koeficienty pro návrh nakladače 

- Vlhká hlína – pln ní 100% 

- Časová využitelnost stroje 50min/hod  

Počet cykl : � = �+� +� +� +� = + , + + + = ,  � ů 

Počet pracovních cykl : �� = � × = , => � ů 

Výpočet objemu lopaty nakladače: � = , = ,  

Skutečný objem radlice je 1m3. 
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6.1.3 Rypadlo Hyundai R200W - Výkop stavební jámy  

A P evozní délka stroje 9610 mm 

C P evozní ší ka stroje 3360 mm 

I Maximální výška rýpání 9870 mm 

J Maximální výška nabírábní 7050 mm 

K Maximální vodorovný dosah nástroje 9690 mm 

L Maximální hloubka kolmého ezu  5810 mm 

M Maximální hloubka výkopu 6380 mm 

Rozm ry 

B Celková ší ka 2490 mm 

D Rozvor kol 2800 mm 

E Výška podvozku 345 mm 

F Ší ka p i stabilizování stroje 3770 mm 

G Výška kabiny 3180 mm 

H Polom r otáčení zádi nástavby 2800 mm 

N Sv tlá výška nosiče rýpadla 1220 mm 

Tabulka 6.5 - Specifikace rypadla Hyundai R200W 

Obrázek 6.3 - Schéma rypadla [Ř] 
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Výpočet: 

Cyklus rypadla – 25s 

Objem lopaty – 1,25 m3 

Teoretická výkonnost: 

 = × �� = × , = ℎ  

K1 Úhel otáčení 1ň5° 0,95 

K2 Dobrá obsluha 1,0 

K3 Lehce rozpojitelná zemina 0,99 

K4 Pr m rn  opot ebený stroj 0,9 

K5 Pom r korby ,  = 8,8 1,0 

K6 Časová využitelnost stroje 50min/hod 0,83 

Tabulka 6.6 - Opravné koeficienty pro návrh rypadla 

Pracovní výkonnost: 

� = × � × � × � × � × � × � = 

= × , × , × , × , × , × , = , ℎ  
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6.1.4 Rypadlo JCB 8085 - Výkop stavebních rýh 

 

Specifikace stroje 

A Vzdálenost st ed  vodícího a et zového kola 2280 mm 

B Délka pás  na podloží 2200 mm 

C Celková délka ocelových pás  2830 mm 

D Sv tlá výška nosiče rýpadla 741 mm 

E Polom r otáčení zádi nástavby 1160 mm 

F Ší ka podvozku 2135 mm 

G Výška kabiny 2719 mm 

G1 Výška pracovních sv tel kabiny  2830 mm 

H Sv tlá výška podvozku  363 mm 

I Rozchod pás  1850 mm 

J Ší ka p es pásy 2300 mm 

K Transportní délka se standartní násadou 6060 mm 

L Transportní výška se standartní násadou 2840 mm 

M Výška pás  665 mm 

N Sv tlá výška protizávaží 767mm 

Tabulka 6.7 - Specifikace rozm r  rypadla JCB 8085 
 

Obrázek 6.4 - Schéma rypadla – specifikace [9] 
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Specifikace výložníku a pracovního nástroje 

Délka výložníku 2875 mm 

Délka násady  2000 mm 

A Maximální dosah kopání 6887 mm 

B Maximální dosah kopání v úrovni zem  6729 mm 

C Maximální hloubka kopání dozerová radlice naho e 4195 mm 

C Maximální hloubka kopání dozerová radlice dole 4345 mm 

D Maximální výška kopání 6312 mm 

E Maximální výsypná výška  4580 mm 

F Maximální výška čepu násady 5391 mm 

G Maximální hloubka kolmého ezu  2668 mm 

H Minimální p ední rádius otoče Ěbez offsetuě  2862 mm 

H Minimální p ední rádius otoče Ěplný offsetuě  2358 mm 

I Natočení ramene vlevo 60° 

J Natočení ramene vpravo 57° 

 Úhel rotace lopaty 1ř7° 

 Úhel rotace násady 11ř° 

 Rypná síla lopaty 50 KN 

 Rypná síla násady 36 KN 

 Rychlost otoče 9 ot/min 

Tabulka 6.8  - Specifikace výložníku rypadla JCB 8085 

 

 

Obrázek 6.5- Schéma rypadla – výložník [10] 
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Cyklus rypadla – T=25+20s = 45s 

Objem lopaty – 0,165 m3 

Teoretická výkonnost: = × �� = × , = , ℎ  

Opravné koeficienty: 

K1 Úhel otáčení 1ň5° 0,95 

K2 Dobrá obsluha 1,0 

K3 Lehce rozpojitelná zemina 0,99 

K4 Pr m rn  opot ebený stroj 0,9 

K5 Pom r korby ,  = 8,8 1,0 

K6 Časová využitelnost stroje 60min/hod 1,0 

Tabulka 6.9 - Opravné koeficienty pro návrh rypadla 

Pracovní výkonnost: � = × � × � × � × � × � × � = 

= , × , × , × , × , × , × , = , ℎ  

 

6.1.5 Nákladní automobil IVECO 410 - Skrývka ornice, výkop stavební 

jámy a rýh, přeprava štěrku 

Objem korby 11m3 

Užitné zatížení 19 000kg 

Celková hmot-

nost 

32 000kg 

Výkon motoru 302 kW 

Tabulka 6.10 - Specifikace Iveco 410 

Výpočet: 

Koeficient nakyp ení zeminy – 1,2 

Objemová hmotnost zeminy po rozpojení: � = , = �
 

Objemová hmotnost ornice po rozpojení: � = , = �
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Max provozní objem dle hmotnosti zeminy: 

 � = = ,  - rozhoduje max. objem korby 11 m3 

 

Pracovní cyklus stroje: 

-Doba vyložení -240s=0,067h 

-Doba naložení p i skrývce ornice – = , = , ℎ 

-Doba naložení p i výkopu stavení jámy – = , = , ℎ 

-Doba naložení p i výkopu rýh – = , = , ℎ 

 

-Jízda po staveništi – 180s=0,05h 

-Čišt ní p ed výjezdem – 60s=0,017h 

 

-Výpočet cesty na skládku Cihelna Žopy: 

Vzdálenost trasy v obci – 0,74km 

Rychlost v obci naloženého vozidla - 30 ℎ    = 88,8s 

Rychlost v obci vyloženého vozidla - 50 ℎ     = 53,28s 

 

Vzdálenost trasy mimo obec – 0,42km 

Rychlost mimo obec naloženého vozidla - 50 ℎ    = 30,2s 

Rychlost mimo obec vyloženého vozidla - 60 ℎ     = 25,2s 

Celková doba cesty = 1ř7,4Řs = 0,055h 
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Výkonnost stroje p i odvozu skrývky ornice: 

 = , + , + , + , + , = , ℎ   

Výkonnost stroje p i odvozu výkopku ze stavební jámy: 

 = , + , + , + , + , = , ℎ   

Výkonnost stroje p i odvozu výkopku p i hloubení rýh: 

 = , + , + , + , + , = , ℎ   

 

Počet nákladních automobil  v jednotlivých fázích zemních prací: 

Výkon t žby p i skrývce ornice – 45,44 ℎ  

Počet stroj : = ,, = , =>  � � � � 

 

Výkon t žby p i výkopu stavební jámy – 126,46 ℎ  

Počet stroj : = ,, = , =>  � � � � 

 

Výkon t žby p i výkopu stavebních rýh – 11,173 ℎ  

Počet stroj : = ,, = , =>  � � � � 
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6.2 Provádění základových prací 
 

Návrh strojní sestavy se týká dopravy čerstvého betonu na staveništ  a dopravy 

čerstvého betonu na místo uložení. Betonáž se rozd lí na čty i dílní procesy a to ulo-

žení podkladního betonu pod železobetonové konstrukce betonáž základových desek 

a pas , vnit ní výpl  zabudovaného bedn ní a betonáž podkladního betonu. 

 

Specifikace materiálu: 

Beton podkladní vrstvy z betonu: 

Beton C 12/15 – 3,79m3 

konzistence S4 

Doprava: ůutodomíchávač 

Beton základových pas , desek a patek: 

Beton C20/25 – 169,1m3 

konzistence S3 

Doprava: ůutodomíchávač, autočerpadlo 

Vypln ní zabudovaného bedn ní: 

Beton C20/25 – 3,6m3 

Konzistence S2 

Doprava: ůutodomíchávač, autočerpadlo 

Podkladní beton: 

Beton C20/25 – 133m3 

Konzistence S2 

Doprava: ůutodomíchávač, autočerpadlo 
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6.2.1 Autodomíchávač Settler Basic Line AM  C 

Technická data 

Jmenovitý objem 10m3 

Geometrický objem 17040 l 

Vodorys  11400 l 

Stupe  pln ní 58,70 % 

Sklon bubnu 11,2° 

Separátní pohon SH D914L06  

86,5  KW 

Otáčky bubnu 0 - 12/14  U/min 

Hmotnost nástavby 3990 kg 

Výška násypky bez pomocného rámu 2532 mm 

Pr jezdná výška bez pomocného rámu 2592 mm 

Výsypná výška bez pomocného rámu 1147 mm 

Tabulka 6.11 - specifikace autodomíchávače 
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6.2.2 Autočerpadlo Schwing S  X 

 

Technická data 

Vertikální dosah 34 m 

Horizontální dosah od osy otoče výložníku 30 m 

Skládání výložníku  R 

Počet ramen  4 

Dopravní potrubí DN 125 

Délka koncové hadice 4m 

Pracovní rádius otoče 550° 

Systém zapatkování  XH 

Zapatkování podp r - p ední 6,21 m 

Zapatkování podp r - zadní 5,7 m 

Dopravované množství  96m3/h 

Tlak betonu 85 bar 

Tabulka 6.12 - Specifikace autočerpadla 

Obrázek 6.6 - Schéma autočerpadla [11] 
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6.3 Odstatní doprava a manipulace 

 

Následující stroje budou využívány po celou dobu výstavby k doprav  materiálu 

a manipulaci s materiálem v rámci staveništ . 

6.3.1 Nákladní automobil IVECO Daily C  

Nosnost 
Ložná 

plocha 

Pr m r 

otáčení 

Objem 

motoru 

Výkon 

motoru 

3,15 t 4150/2200 14280 2998ccm3 107kW 

Tabulka 6.13 - specifikace Iveco Daily 60C15 

Doprava stavebního eziva 

V pr b hu zemních prací: 

Hranol 80/60 dl. 1500 mm – 50 ks 

Prkno 24/150 dl. 4000 mm –  26 ks 

Celkový objem: 0,74m3 

Hmotnost: 367,2kg 

V pr b hu základových prací: 

Prkno 150/24 dl. 4000mm – 130ks 

Prkno 100/24 dl. 4000mm –  22ks 

Lať 40/60/4000 –   10ks 

Celkový objem: Ň,1Řm3 

Hmotnost: 1089,6kg 
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6.3.2 Nákladní automobil MAN 12.180 HIAB 111-3  

s hydraulickou rukou 

Nosnost 
Ložná 

plocha 

Nosnost 

hydraulické 

ruky 

Dosah 

hydraulické 

ruky 

5,2 t 6200/2450 3,1t 9,8 

Tabulka 6.14 - specifikace MAN 12.180 HIAB 111-3 

Doprava ocelové výztuže R 10 505: 

Celková hmotnost: Ň,41t 

6.3.3 Smykem řízený nakladač LOCUST L 853 

Nosnost 
Provozní 

hmotnost 

Výsypná 

výška 

P eklopné 

zatížení 

lžíce 

Výkon 

motoru 

Navršený 

objem 

lopaty 

0,85t 3,150t 2,62m 1,7t 42,5kW 0,4m3 

Tabulka 6.15 - specifikace LOCUST L 853 

K p eprav  materiálu po stavb  budou využity paletizační vidle. 

Strojem bude využit k realizaci zásyp  o objemu 51,5m3 p i základových prací. 
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Tabulka 7.1 - Časový plán výstavby 
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Tabulka 7.2 - Pot eba pracovník  
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Tabulka 7.3 - Nasazení dozeru 
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Tabulka 7.4 - Nasazení nakladače 
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Tabulka 7.5  - Nasazení rypadla 
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Tabulka 7.6 - Nasazení nákladního automobilu 
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Tabulka 7.7 - Nasazení autodomíchávače 
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Tabulka 7.8 - Nasazení autočerpadla 
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Tabulka 8.1 - Kontrolní a zkušební plán zemní práce část 1 
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Tabulka 8.2  - Kontrolní a zkušební plán zemní práce část 2 
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8.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZEMNÍ PRÁCE 

8.1.1 Vstupní kontrola 

1.1 Kontrola stavební dokumentace 

Projektová dokumentace musí být kompletní a platná, schválená p íslušným stavebním 

ú adem dle vyhl. 62/2013 Sb., vyhl. Ň6Ř/Ň00ř Sb. a zákona 1Řň/Ň006 Sb. Provede se 

kontrola vlastnických list  p edávaných pozemk . V p ípad  chyb jících dokument  

dojde k náprav  a dodání. Provede se zápis do stavebního deníku.  

1.2 Kontrola p ístupových cest 

Zkontroluje se zajišt ní p íjezdové komunikace stavebníkem dle smluvních podmínek, 

zejména její pr jezdnost. Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor stavební-

ka. P i nevyhovujícím stavu bude sjednána náprava. Výsledek kontroly bude zapsán 

do stavebního deníku. 

1.3 Kontrola oplocení staveništ  

Oplocení staveništ  musí být v souladu s na ízením vlády 5ř1/Ň006 Sb. Oplocení musí 

být souvislé o výšce minimáln  1,Řm. Staveništ  musí být na vjezdech a vstupech na 

staveništ  z eteln  označeno zákazem vstupu nepovolaných osob. Kontrola výšky a 

celistvosti oplocení prob hne za p ítomnosti stavbyvedoucího a technického dozoru 

investora pomocí pracovního m idla a to svinovacím metrem o délce ňm. Výsledek 

kontroly bude zapsán do stavebního deníku.  

1.4. Kontrola technické infrastruktury 

Provede se kontrola vyznačení a povedení technické infrastruktury a p ípojných míst 

dle smluvních podmínek. Provede se kontrola provedení kanalizační p ípojky ukončené 

v p ístupné revizní šacht , kontrola provedení p ípojky vodovodu ukončené ve vodo-

m rné šacht  s osazeným vodom rem a dočasné p ípojky elektrické energie ukončené 

v elektrom rném sloupku s osazeným elektrom rem. Zkontroluje se veškerá dokumen-

tace od správc  technické infrastruktury oprav ující její užívání. Provede se kontrola 

umíst ní p ípojek, jejich parametr  dle projektové dokumentace a oprávn ní k užívání. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí s technický dozor stavebníka spolu s geodetem po-

mocí geodetických p ístroj  a m ících pom cek. Výsledek bude zapsán do stavebního 

deníku. 
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1.5  Kontrola geodetických bod  

Kontrola geodetických bod  bude provedena opakovaným m ením Ědruhým vytyče-

nímě výškopisných a polohopisných bod . P edány musí být minimáln  dva polohopis-

né a jeden výškopisný bod. Shodu nov  nam ených a p ebraných bod  p i p evzetí 

staveništ  provede stavby vedoucí, technický dozor stavebníka a geodet. Kontrola je 

provedena pomocí geodetických p ístroj  a m ících pom cek. Bude vyhotoven proto-

kol od geodeta a proveden zápis do stavebního deníku.  

1.6 Kontrola shodnosti geologických podmínek 

Kontroluje se shoda s geologickým pr zkumem. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 

technický dozor stavebníka odebráním vzorku zeminy. V p ípad  pochybností se p ivo-

lá geolog, který stanoví další postup a p ípadné zkoušky. Kontrola bude provedena 

vizuáln  a m ením. Výstupem bude protokol a zápis do stavebního deníku 

1.7 Kontrola odstran ní zelen  

Stavbyvedoucí kontroluje rozsah odstran ní zelen  a d evin stavebníkem dle smluv-

ních podmínek. Dále kontroluje ochranu zelen  na základ  podmínek dle normy ČSN 

Řňř061, která zakazuje znečišťování vegetačních ploch látkami, které by mohli poško-

dit rostli-ny. Kontroluje se ochrana ko enové zóny, tj. plocha p dy pod okapovou linií 

koruny stromu rozší ená o 1,5m. U sloupových strom  to je o 5m do stran. V p ípad , 

že není možné chránit ko enovou zónu, tak mistr kontroluje ochranu kmene stromu 

vypolštá ovaným bedn ním vysokým nejmén  Ňm. Toto bedn ní musí být p ipevn no 

bez poškození k ry stromu a nesmí být osazeno na ko enech. Ohrožené v tve koruny 

musejí být vyvázány vzh ru. V ko enovém prostoru se nesmí hloubit jámy a rýhy, rýhy 

se m žou hloubit ve výjimečných p ípadech ručn  bez p erušení ko en  do pr m ru 

nad Ň0mm. Provede se zápis do stavebního deníku. 

1.8 Kontrola pracovních pom cek a stroj  

Stavbyvedoucí zkontroluje stav pracovních stroj  a pom cek. Kontroluje se platnost 

technické zp sobilosti stroj  a protokol  p ístroj  užívaných v rámci výstavby. Platnost 

musí odpovídat lh t  výstavby, v opačném p ípad  se musí naplánovat včasné pro-

dloužení platnosti. Provede se zápis do stavebního deníku.  

1.9 Kontrola materiálu a skladování 

Stavbyvedoucí provede kontrolu materiálu, úplnost všech prvk , jejich stav, počet a 

jejich rozm ry. Kontroluje se skladovací plocha, která musí vylučovat zadržování vody. 
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U skladovacích kontejner  se kontroluje oplášt ní, které vyloučí vnikání vody a po 

uzamknutí zamezí vniku nepovolaných osob. Materiál musí být skladován dle pokyn  

výrobce. Kontrolu provede vizuáln  a m ením pomocí pracovního m idla stavbyve-

doucí. Bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.1.2 Mezioperační kontrola 

1.10 Kontrola pov trnostních podmínek 

Vedoucí pracovní čety bude provád t pr b žné m ení teploty vzduchu. Pr m rná 

denní teplota se vypočte jako aritmetický pr m r teploty v 7:00, 1ň:00 a dvakrát 

v Ň1:00. Kontroluje se dodržování podmínek dle technologického p edpisu. Vedoucí 

pracovní čety p eruší práce za podmínek, které ohrožují zdraví pracovník  nebo ohro-

žují stanovený technologický postup prací. Veškeré m ení a nep íznivé podmínky se 

zapisují do stavebního deníku.  

1.11 Kontrola technického stavu stroj  a zajišt ní po p erušení práce 

Pravideln  se kontroluje technický stav stroj . P i zjišt ní závady se zastaví práce se 

strojem, dokud nedojde k odstran ní závady. Kontroluje se správné odstavení, zajišt -

ní a očišt ní stroj  po dokončení práce. Pravideln  se kontrolují za ízení na únik olej  

či pohonných hmot. Kontrolu prování pr b žn  každý strojník p id leného stavebního 

stroje a vedoucí pracovní čety. Technický stav a závady se zapíší do stavebního dení-

ku. 

1.12 Kontrola zp sobilosti pracovník  

Každý pracovník musí být zp sobilý k provád ní činnosti. Kontroluje se idičské opráv-

n ní, svá ecí pr kazy, kvalifikovanost, proškolení pracovník , platnost certifikát . Ori-

entační dechová zkouška na zjišt ní hladiny alkoholu v dechu se provádí pravideln , 

namátkov  a p i podez ení. Výsledek kontrol se zapíše do stavebního deníku. 

1.13 Kontrola sejmutí ornice 

Kontroluje se skrývka ornice v rozsahu dle projektové dokumentace a vytečení geode-

tem. Vedoucí pracovní čety kontroluje mocnost sejmuté vrstvy ň00mm a provedení 

v celé vymezené ploše. Kontrolují se doklady o uložení ornice na skládce s pat ičným 

oprávn ním. Provede se zápis do stavebního deníku.  
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1.14 Kontrola za ízení staveništ  

Stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka vizuáln  zkontrolují provedení za ízení 

staveništ , jeho umíst ní dle výkresu staveništ , kompletnost a technický stav sociální, 

obytných a skladovacích bun k. Kontrola prob hne jednorázov  p ed započetím výko-

pových prací, bude proveden zápis do stavebního deníku a fotodokumentace.  

1.15 Kontrola zam ení objektu 

Geodet provede vytyčení stavebního objektu a stabilizaci bod  pomocí geodetických 

kolík . Stavbyvedoucí p evezme a zkontroluje protokol o zam ení. Provede se zápis 

do stavebního deníku. 

1.16 Kontrola osazení laviček 

Vedoucí pracovní čety po celou dobu výstavby kontroluje geodetické lavičky. Lavičky 

nesmí mýt poškozené a nesmí dojít k jejich posunu. P i zhotovení se kontroluje vzdá-

lenost od okraje budoucího výkopu, která je 1,5m. V p ípad  porušení geodetických 

laviček bude p ivolán geodet, který provede zam ení stabilizaci bod  na nov  zhoto-

vených geodetických lavičkách. 

1.17 Kontrola vytyčení stavební jámy 

Stavbyvedoucí zkontroluje p esnost vyvápn ní stavební jámy. Kontrola se provede 

p ed započetím výkopových prací, pomocí m ičských p ístroj  a 50m pásma. P i zjiš-

t ní nedostatk  bude vytyčení provedeno znovu. Bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

1.18 Kontrola výkopu stavební jámy 

Vedoucí pracovní čety kontroluje, zda není výkop zat žován 0,5m od jeho okraje. Ve-

doucí pracovní čety zkontroluje výškovou polohu dna stavební jámy m ením pomocí 

lat  a nivelačního p ístroje a nivelační lat . Kontrolují se rozm ry pomocí m ení délek 

a úhlop íček. Výškové umíst ní dna výkopu stavební jámy musí být ±50mm od projek-

tové výšky. Dodržení místní rovinnosti se kontroluje t ímetrovou latí, pod kterou mohou 

být prohlubn  hluboké do 50mm. Celková geometrie st n a dna výkop  musí být pro-

vedena s p esností mezních odchylek +ň0mm a -50mm od projektovaného tvaru. Pro-

vede se zápis do stavebního deníku. 
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1.19 Kontrola svahování jámy 

P esnost svahování se kontroluje t ímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubn  

hluboké do 50mm. Provedení svahování je v pom ru 1:0,5. Kontrola se provede po-

mocí m ení pracovním m idlem. Provede se zápis do stavebního deníku. 

1.20 Kontrola vytyčení základových pás  

Stavbyvedoucí s pomocí geodeta zkontroluje p esnost vyvápn ní základových rýh. 

Kontrola se provede p ed započetím výkopu stavebních rýh pomocí m ičského 

pásma.  P i zjišt ní nedostatk  bude vytyčení provedeno znovu. Bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

1.21 Kontrola výkopu rýh 

P i výkopu se osadí p echody se zábradlím na jedné stran  p es rýhy hlubší 0,5m. 

Kontrolují se rozm ry pomocí m ení délek a úhlop íček. Celková geometrie st n a dna 

výkop  musí být provedena s p esností mezních odchylek +ň0mm a -50mm od projek-

tovaného tvaru, která se m í pracovním m idlem. Provede se zápis do stavebního 

deníku. 

8.1.3 Výstupní kontrola 

1.22 Kontrola geometrické p esnosti 

Provede se kontrola provedených zemních prací. Kontrolují se rozm ry pomocí m ení 

délek a úhlop íček. Výškové umíst ní dna výkopu stavební jámy musí být ±50mm od 

projektové výšky. Dodržení místní rovinnosti se kontroluje t ímetrovou latí, pod kterou 

mohou být prohlubn  hluboké do 50mm. Celková geometrie st n a dna výkop  musí 

být provedena s p esností mezních odchylek +ň0mm a -50mm od projektovaného tva-

ru. P esnost svahování se kontroluje t ímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubn  

hluboké do 50mm. 

1.23 Kontrola základové spáry 

Základová spára musí být čistá, prostá výkopku, stejnorodá, únosná, nesmí být roz-

b edlá. Dle smluvních podmínek se geologem provede terénní geotechnická zkouška 

dle ČSN EN ISO ŇŇ476, ze které se vyhotoví protokol. Kontrolu provede stavbyvedou-

cí, technický dozor investora, geolog a statik projektant. Provede se zápis do stavební-

ho deníku. 
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Tabulka 8.3  - Kontrolní a zkušební plán základové práce část 1 
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Tabulka 8.4 -  - Kontrolní a zkušební plán základové práce část Ň 
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Tabulka 8.5 -  - Kontrolní a zkušební plán základové práce část 3 
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8.2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZÁKLADOVÉ PRÁCE 

8.2.1 Vstupní kontrola 

2.1 Kontrola stavební dokumentace 

Projektová dokumentace musí být kompletní a platná, schválená p íslušným stavebním 

ú adem dle vyhl. 62/2013 Sb., vyhl. Ň6Ř/Ň00ř Sb. a zákona 1Řň/Ň006 Sb. Provede se 

kontrola vlastnických list  p edávaných pozemk . V p ípad  chyb jících dokument  

dojde k náprav  a dodání. Provede se zápis do stavebního deníku.  

2.2 Kontrola staveništ  

P edání a p evzetí staveništ  probíhá za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru 

stavebníka. Staveništ  musí být p ístupné vyhovující pozemní komunikací včetn  zna-

čení. Staveništ  musí být v souladu na ízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb., projektovou doku-

mentací a technologickým p edpisem. Provede se kontrola technické infrastruktury a 

vymezení staveništ , kde se sleduje poloha dle projektové dokumentace, ohraničení a 

celkové zabezpečení dle p ílohy č. 1 k na ízení vlády č. 5ř1/Ň006 Sb. Provede se kon-

trola geodetických bod  a jejich soulad s projektovou dokumentací. Zkontroluje se stav 

staveništ  a p ípojných bod  technické infrastruktury dle smluvních podmínek a po ídí 

se fotodokumentace. Provede se zápis do stavebního deníku a protokolu o p evzetí 

staveništ .  

2.3 Kontrola provedení zemních prací 

Provede se kontrola provedených zemních prací. Zemní práce musí být zhotoveny dle 

projektové dokumentace. Kontrolují se rozm ry pomocí m ení délek a úhlop íček. 

Výškové umíst ní dna výkopu stavební jámy musí být ±50mm od projektové výšky. 

Dodržení místní rovinnosti se kontroluje t ímetrovou latí, pod kterou mohou být pro-

hlubn  hluboké do 50mm. Celková geometrie st n a dna výkop  musí být provedena s 

p esností mezních odchylek +ň0mm a -50mm od projektovaného tvaru. P esnost sva-

hování se kontroluje t ímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubn  hluboké do 

50mm. P edání základové spáry se zúčastní stavbyvedoucí, technický dozor stavební-

ka, geolog a statik projektant. Kontroluje se čistota základové spáry, stejnorodost a 

únosnost. Dle smluvních podmínek se provede terénní geotechnická zkouška dle ČSN 

EN ISO ŇŇ476, ze které se vyhotoví protokol. Kontrolu provede stavbyvedoucí, tech-

nický dozor investora, geolog a statik projektant. Provede se zápis do stavebního dení-

ku. 
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2.4 Kontrola pracovních pom cek a stroj  

Stavbyvedoucí zkontroluje stav pracovních stroj  a pom cek. Kontroluje se platnost 

technické zp sobilosti stroj  a protokol  p ístroj  užívaných v rámci výstavby. Platnost 

musí odpovídat lh t  výstavby, v opačném p ípad  se musí naplánovat včasné pro-

dloužení platnosti. Provede se zápis do stavebního deníku.  

8.2.2 Mezioperační kontrola 

2.5 Kontrola pov trnostních podmínek 

Vedoucí pracovní čety bude provád t pr b žné m ení teploty vzduchu. Pr m rná 

denní teplota se vypočte jako aritmetický pr m r teploty v 7:00, 1ň:00 a dvakrát v 

21:00. Zhotovitel p eruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení život  

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, pop ípad  k ohrožení ma-

jetku nebo životního prost edí vlivem nep íznivých pov trnostních vliv . P erušení prací 

se ídí dle na ízení vlády 5ř1/Ň006 Sb. M í se teplota okolního vzduchu a v souladu s 

technologickým p edpisem se práce p eruší, nebo se p istoupí k navrhnutým opat e-

ním. Práce se rovn ž p eruší, jestliže vzhledem k pov trnosti nem žeme zajistit správ-

nou technologii procesu. Nam ená teplota, opat ení a p erušení práce se zapisuje do 

stavebního deníku 

2.6 Kontrola technického stavu stroj  a zajišt ní po p erušení práce 

Pravideln  se kontroluje technický stav stroj . P i zjišt ní závady se zastaví práce se 

strojem, dokud nedojde k odstran ní závady. Kontroluje se správné odstavení, zajišt -

ní a očišt ní stroj  po dokončení práce. Pravideln  se kontrolují za ízení na únik olej  

či pohonných hmot. Kontrolu prování pr b žn  každý strojník p id leného stavebního 

stroje a vedoucí pracovní čety. Technický stav a závady se zapíší do stavebního dení-

ku. 

2.7 Kontrola zp sobilosti pracovník  

Každý pracovník musí být zp sobilý k provád ní činnosti. Kontroluje se idičské opráv-

n ní, svá ecí pr kazy, kvalifikovanost, proškolení pracovník , platnost certifikát . Ori-

entační dechová zkouška na zjišt ní hladiny alkoholu v dechu se provádí pravideln , 

namátkov  a p i podez ení. Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety a výsledky kontrol 

zapíše do stavebního deníku. 
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2.8 Kontrola materiálu a skladování 

Čerstvý beton musí vyhovovat požadavk m ČSN Ň06. P i každém dodání se kontroluje 

soulad objednaných specifikací a dodacího listu v t chto bodech: pevnostní t ída beto-

nu v tlaku, stupe  vlivu prost edí, maximální jmenovitá horní mez kameniva, stupe  

obsahu chlorid  a stupe  konzistence. Konzistence čerstvého betonu se zkouší p i 

první dodávce, p i provád ní zkoušek zatvrdlého betonu v tlaku a p i pochybnostech. 

Konzistence se zkouší pov eným a proškoleným pracovníkem zkouškou sednutím dle 

ČSN EN 1Ňň50 - 2. Konzistenci S1 odpovídá sehnutí kužele o 10 až 40mm, konzisten-

ci SŇ pokles o 50 až ř0mm, konzistenci Sň pokles o 100 až 150mm a konzistenci S4 

pokles o 160 až Ň10mm. Jestliže se kužel usmýkne a je nesymetrický, zkouška je ne-

platná a je t eba ji opakovat. Vizuáln  se kontroluje stejnorodost dodávky čerstvého 

betonu. Čas dodání musí vyhovovat podmínkám uvedených v technologickém p edpi-

su. Teplota čerstvého betonu se m í dotykovým teplom rem a nesmí být nižší než 

5°C. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. Po kontrole všech parametr  

se provede zápis do dodacího listu a stavebního deníku. Provádí se zkouška ztvrdlé-

ho betonu dle ČSN EN 1Ňňř0. Norma stanovuje zp sob vytvo ení zkušebních t les, 

samotná zkouška bude provedena firmou Transbeton Holešov, která dodá výsledný 

protokol o zkoušce. Výsledek se zapíše do stavebního deníku.  

P i dodání materiálu na bedn ní se kontroluje kvalita materiálu. Stavební ezivo nesmí 

být poničené, znečišt né a dodávka musí být kompletní. Skladuje se na odvodn né 

skladovací ploše. Od podkladu je odd leno podkladky a zabezpečí se proti znehodno-

cení vlivem pov trnosti.  

P i dodání ocelové výztuže se kontroluje její kvalita, druh, čistota, množství, délka a 

pr m r profilu. Kontrola probíhá pomocí visaček na materiálu. Skladuje se na odvod-

n né skladovací ploše. Od podkladu je odd lena podkladky. 

P i dodání tvárnic zabudovaného bedn ní se kontroluje počet, kvalita, druh a prohláše-

ní o vlastnostech, které musí spl ovat požadavky stavby a projektové dokumentace. 

P i poškození dodaného staviva se zásilka nep ejímá. Od podkladu je odd leno pale-

tou a skladuje se na odvodn né zpevn né ploše. 

Kontrolu provádí vedoucí pracovní čety a o dodání materiálu se provede zápis do sta-

vebního deníku včetn  archivace dodacích list . 
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2.ř Kontrola provedení bedn ní 

Bedn ní musí být sestaveno dle technologického p edpisu. Bedn ní musí být v soula-

du s ČSN EN 1ň670 a musí být t sné, tuhé, rovinné, zajišt né proti posunutí nebo p e-

klopení. Rozm ry musí odpovídat projektové dokumentaci. Odchylky musí spl ovat 

požadavky ČSN 7ň 0Ň10-1. Odchylka stejnolehlých svislých hran ve spá e je 5mm. 

Požadovaná svislost je ±h/200 mm. Bedn ní musí být čisté a povrch musí být opat en 

úpravou povrchu dle technologického p edpisu. Prostupy musí být provedeny 

s odchylkou ±Ň5mm od projektové dokumentace. Kontrolu bedn ní provede vedoucí 

pracovní čety a provede zápis do stavebního deníku. 

2.10 Kontrola provedení podkladního betonu 

P i realizaci železobetonových základových konstrukcí se provádí podkladní beton dle 

projektové dokumentace. Podkladní beton musí být stejnorodý, rovinný a poloha musí 

odpovídat projektové dokumentaci. Rovinnost povrchu musí být dle ČSN EN 1ň670 

±15mm/Ňm, ±6mm/0,2m. Podkladní beton musí mít ve všech místech minimální tloušť-

ku 50mm. Beton nesmí být ukládán z výšky v tší než 1500mm. Kontrolu provádí ve-

doucí pracovní čety pomocí hliníkové lat  a pracovního m idla. Provede se zápis do 

stavebního deníku. 

2.11 Kontrola osazení výztuže základových desek 

Kontrolu osazení výztuže provede stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a statik 

projektant. Kontroluje se pr m r prut , stykování, poloha výztuže a krycí vrstva dle 

ČSN EN 1ň670. Poloha jednotlivých prut  výztuže, jakož i vzdálenost mezi jednotlivými 

nosnými pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže p í vyztužování v n kolika vrstvách 

nad sebou, mezi t mínky, mezi rozd lovacími pruty jednoho sm ru se nesm jí lišit od 

hodnot vyznačených, pop . p edepsaných v projektové dokumentaci více, než o ±Ň0%, 

nejvýše však ň0mm. Odchylky polohy os prut  v čelech sva ovaných koster stykova-

ných na míst  nesm jí p ekročit ±5mm p i pr m ru prut  do 40mm a ±10mm p i pr -

m ru prut  nad 40mm. P i stykování p esahem se m í skutečný p esah, který nesmí 

být menší než o 0,06×l, kde l je délka navrženého styku. Výztuž nesmí být znečišt na, 

zejména se provede kontrola, zda nedošlo ke kontaktu s odbed ovacím p ípravkem. 

Provede se zápis do stavebního deníku a po ídí se detailní fotodokumentace uložené 

výztuže.  
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2.12 Kontrola osazení zemnícího pásku 

Vedoucí pracovní čety kontroluje osazení zemnícího pásku a jeho vyvedení dle projek-

tové dokumentace. Kontroluje se osazení spojek a antikorozní ochrana spoj  zemnící-

ho pásku. Provede se zápis do stavebního deníku.  

2.13 Kontrola betonování základových pás  a desek 

Ukládání betonu musí probíhat dle ČSN EN 1ň670. Ukládání čerstvého betonu m že 

probíhat z výšky nejvýše 1500mm. Vedoucí pracovní čety kontroluje stejnorodost uklá-

daného betonu, plynulost ukládání a rovinnost povrchu. Rovinnost povrchu musí být 

dle ČSN EN 1ň670 ±15mm/Ňm, ±6mm/0,Ňm. Bedn ní musí být po i b hem ukládání 

čerstvého betonu stabilní. P i betonáži se nesmí zm nit poloha bedn ní, výztuže, pro-

stup  a zemnícího pásku. O pr b hu betonáže se provede zápis do stavebního dení-

ku. 

2.14 Kontrola hutn ní  

Hutn ní betonu musí probíhat dle technologického postupu a v souladu s ČSN EN 

1ň670. Hutn ní se provádí, dokud neustane vytlačování zadrženého vzduchu a to do-

by, dokud se na povrchu nevyloučí cementové mléko. Konečná úprava zhutn ného 

betonu nemá zp sobit vyloučení cementového mléka. Vedoucí pracovní čety kontroluje 

používání vibrátor , p edevším vzdálenosti vpich , rychlost a plynulost pono ování 

vibrátoru dle pokyn  v technologickém p edpisu. 

2.15 Kontrola pracovních a dilatačních spár 

Dilatační spáry musí být provedeny pouze dle projektové dokumentace. Pracovní spáry 

musí odpovídat technologickému p edpisu a nesmí ohrozit funkci konstrukce. Spáry 

musí být provedeny v souladu s ČSN EN 1ň670. Vedoucí pracovní čety kontroluje 

správný technologický postup p i provedení pracovní spáry dle technologického p ed-

pisu. Provede se zápis do stavebního deníku.  

2.16 Kontrola osazení zabudovaného bedn ní 

Tvárnice budou osazeny na vyčnívající svislou výztuž dle projektové dokumentace. 

Dále budeme kontrolovat jejich svislost a vodorovnost jednotlivých ad, dále bude dbá-

no na správné uložení vodorovné a svislé výztuže. Kontrolu provede vedoucí pracovní 

čety a provede zápis do stavebního deníku. 
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2.17 Kontrola ukládání betonu do zabudovaného bedn ní 

Kontroluje se plynulost a stejnom rnost ukládání. Čerstvý beton m že být ukládán do 

maximáln  4 ad zabudovaného bedn ní nad sebou. Kontroluje se ukládání a hutn ní 

pomocí propichování d ev nou tyčí. Beton nesmí být ukládán z výšky nad 1500mm. 

Kontroluje se stabilita bedn ní, kdy nesmí dojít k posunu bedn ní b hem ukládání. Na 

betonáž dohlíží vedoucí pracovní čety, který provede zápis do stavebního deníku. 

2.18 Kontrola vyvedení zemnícího pásku 

B hem betonáže a po ní vedoucí pracovní čety kontroluje vyvedení zemnícího pásku. 

Poloha vyvedení musí odpovídat projektové dokumentaci. Vyvedení základového pás-

ku musí zahrnovat jeho antikorozní ochranu dle projektové dokumentace. 

2.19 Kontrola provedení a zhutn ní zásypu 

Vedoucí pracovní čety kontroluje postup ukládání zásypu dle projektové dokumentace 

a technologického p edpisu. Zásyp musí být ukládán ve vrstvách maximáln  ň00mm a 

každá vrstva musí být zhutn na. Kontroluje se vliv ukládání na p ilehlé konstrukce, ve 

kterých nesmí vznikat trhliny. Provede se zápis do stavebního deníku.  

2.20 Kontrola provedení bedn ní podkladního betonu 

Bedn ní musí být sestaveno dle technologického p edpisu. Bedn ní musí být v soula-

du s ČSN EN 1ň670 a musí být t sné, tuhé, rovinné, zajišt né proti posunutí nebo p e-

klopení. Rozm ry musí odpovídat projektové dokumentaci. Odchylky musí spl ovat 

požadavky ČSN 7ň 0Ň10-1. Odchylka stejnolehlých svislých hran ve spá e je 5mm. 

Požadovaná svislost je ±h/Ň00 mm. Bedn ní musí být čisté a povrch musí být opat en 

úpravou povrchu dle technologického p edpisu. Kontrolu bedn ní provede vedoucí 

pracovní čety a provede zápis do stavebního deníku. 

2.21 Kontrola uložení výztuže podkladního betonu 

Kontrolu osazení výztuže provede stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a statik 

projektant. Kontroluje se pr m r prut , stykování, poloha výztuže a krycí vrstva dle 

ČSN EN 1ň670. P esah výztužných sítí musí odpovídat projektové dokumentaci, avšak 

nesmí být menší než Ň oka. Poloha jednotlivých prut  výztuže, jakož i vzdálenost mezi 

jednotlivými nosnými pruty, mezi jednotlivými vrstvami výztuže p í vyztužování v n ko-

lika vrstvách nad sebou, mezi t mínky, mezi rozd lovacími pruty jednoho sm ru se 

nesm jí lišit od hodnot vyznačených, pop . p edepsaných v projektové dokumentaci 

více, než o ±Ň0%, nejvýše však ň0mm. Výztuž nesmí být znečišt na, zejména se pro-
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vede kontrola, zda nedošlo ke kontaktu s odbed ovacím p ípravkem. Provede se zápis 

do stavebního deníku a po ídí se detailní fotodokumentace uložené výztuže.  

2.22 Kontrola betonování podkladního betonu 

Ukládání betonu musí probíhat dle ČSN EN 1ň670. Ukládání čerstvého betonu m že 

probíhat z výšky nejvýše 1500mm. Vedoucí pracovní čety kontroluje stejnorodost uklá-

daného betonu, plynulost ukládání a rovinnost povrchu. Rovinnost povrchu musí být 

dle ČSN EN 1ň670 ±15mm/Ňm, ±6mm/0,Ňm. Bedn ní musí být po i b hem ukládání 

čerstvého betonu stabilní. P i betonáži se nesmí zm nit poloha bedn ní, výztuže, pro-

stup  a zemnícího pásku. O pr b hu betonáže se provede zápis do stavebního dení-

ku. 

2.23 Kontrola ošet ování betonu 

Vedoucí pracovní čety kontroluje pr b h ošet ování betonu. M í se teplota vzduchu, 

teplota povrchu betonové konstrukce a rychlost v tru. Dle nam ených parametr  se 

p ikročí k ošet ování. Povrch betonu nesmí vykazovat trhliny. Ošet ování musí probíhat 

dle technologického p edpisu a ČSN EN 1ň670. O ošet ování a nam ených hodno-

tách se provede zápis do stavebního deníku. 

2.24 Kontrola odbedňování 

Pr b žn  se kontroluje postup odbed ování. Postup musí probíhat v souladu s techno-

logickým p edpisem. Postup odbedn ní musí probíhat v souladu s ČSN EN 1ň670. 

K odbedn ní m že dojít v dob  stanovené dle technologického p edpisu. P i odbed o-

vání nesmí dojít k poškození konstrukce, p edevším hran a roh . Na odbed ování do-

hlíží vedoucí pracovní čety a provede zápis do stavebního deníku. 

8.2.3 Výstupní kontrola 

2.25 Kontrola geometrické p esnosti 

Kontrolu geometrické p esnosti provede stavbyvedoucí a technický dozor investora 

pomocí m ičských pom cek a nivelačního p ístroje s nivelační latí. Kontrolují se roz-

m ry včetn  úhlop íček dle tabulky 8.6, výškové a p dorysné osazení, osazení prostu-

p , rovinnost a soulad s projektovou dokumentací. Základové konstrukce musí být 

osazeny polohov  s odchylkou ±Ň5mm a výškov  s odchylkou ±Ň0mm. Rovinnost po-

vrchu musí být dle ČSN EN 1ň670 ±15mm/Ňm, ±6mm/0,Ňm. Prostupy musí být prove-

deny s odchylkou ±Ň5mm od projektové dokumentace. Provede se zápis do stavební-

ho deníku. 
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Tabulka 8.6 - Délkové tolerance 

 
Základní rozm ry v m 

Do 4 Nad 4 do 8 Nad 8 do 16 Nad 16 do 25 Nad 25 

Rozm ry v 

p dorysu 

±1Ň mm ±15 mm ±Ň0 mm ±Ň5 mm ±ň0 mm 

 

2.26 Kontrola povrchu konstrukce 

Kontrolu povrchu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. Povrch musí být 

čistý, bez v tších dutin a št rkových hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí p e-

kročit 5% z celkového povrchu dané části konstrukce. Nosná výztuž nesmí obnažena. 

Povrch musí spl ovat požadavky stanovené v technologickém p edpisu. Provede se 

zápis do stavebního deníku. 
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V této části budou rozebrány rizika spojená s provád ním zemních a základo-

vých prací a bezpečnostní opat ení. Legislativa je rozebrána v jednotlivých technolo-

gických p edpisech.  

9.1 Zemní práce 

Nebezpečí: Ohrožení fyzických osob pádem do výkopu  

Riziko: od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní 

Opat ení: 

Zabezpečení staveništ  proti vstupu nepovolaných osob oplocením o výšce 1,Řm a 

z eteln  viditelným značením i za snížené viditelnosti. Zabezpečení bude pravideln  

kontrolováno. Zajišt ní dostatečného osv tlení pracovišt  ve večerních hodinách. Osa-

zení p echodových lávek s jednostranným zábradlím p es výkopy hlubší než 0,5m 

avšak do 1,5m. Z ízení staveništní komunikace dále než 1,5m od hrany výkopu. Osa-

zení žeb ík  pro bezpečný sestup pracovník  do výkopu. Z ízení p ístupové komunika-

ce do hlavní stavební jámy šikmou rampou o ší ce ň,5m a sklonu 1Ň%. 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  pádem ve výkopu a zavalení zeminou  

Riziko: od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní, zhmožd ní až rozdrcení lid-

ského skeletu 

Opat ení: 

Nejmenší sv tlá ší ka výkopu, do které vstupují zam stnanci je 0,Řm. Svislá st na vý-

kop  hlubších než 1,ňm je zajišt na svahováním 1:0,5, které odpovídá charakteru zá-

kladové zeminy. Na pracovišt , kde probíhají práce v hloubce v tší než 1,ňm jsou p i-

d leni dva pracovníci. Je zakázáno provád t t žení zeminy v pat  svahu. Svahy budou 

kontrolovány na začátku každé sm ny a p i každém p erušení prací. 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  pádem stroj  do výkop  a ztrátou stability stroje 

Riziko: od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní, zhmožd ní až rozdrcení lid-

ského skeletu 

Opat ení: 

Pojezd stroj  je volen tak, aby nezat žoval smykový klín zeminy dle projektové doku-

mentace. Stroj bude pojížd t dále než 0,5m od hrany výkopu. Strojník využívá veškeré 

stabilizační mechanismy stroje a používá stroj pouze dovoleným zp sobem. Strojník 



 
  149 
 

zvedá pouze p edm ty známé hmotnosti. Strojník p izp sobí rychlost jízdy podmínkám 

na staveništi. Strojník neopouští stroj, aniž by bylo pracovní za ízení spušt no k zemi 

nebo na podlož-ku na zemi, pop ípad  umíst no v p epravní poloze a zajišt no. 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  pádem b emene 

Riziko: od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní, zhmožd ní až rozdrcení lid-

ského skeletu, poran ní hlavy p i pádu b emene 

Opat ení: 

B emena budou zav šována pouze kvalifikovaným vazačem určenými pom ckami. 

Stroje manipulují s b emeny pouze v souladu s návodem k obsluze. V prostoru možné-

ho pádu b emene se vyskytují pouze pov ení pracovníci. Zam stnanci nevstupují do 

prostoru pod zdviženým b emenem. Jestliže nejsou t žké p edm ty zajišt ny proti po-

hybu, zam stnanci na n j nevstupují ani na n j nepokládají ruce. P i manipulaci se 

užívá domluvená signalizace, se kterou jsou seznámeni všechny osoby na pracovišti. 

Zam stnanci nep icházejí do kontaktu s b emenem v pr b hu manipulace.  

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  stavebními stroji 

Riziko: od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní, zhmožd ní až rozdrcení lid-

ského skeletu 

Opat ení: 

Pro pohyb stroje bude vymezená staveništní komunikace, na které zam stnanci dbají 

zvýšené pozornosti. Zam stnanci budou seznámeni s postupem prací a výskytem 

možné mechanizace na staveništi. Maximální rychlsot na staveništi bude omezena na 

10km/hod. Zam stnanci budou využívat OOPP, p edevším reflexní vesty a ochranné 

stavební p ilby. Obsluhu stroje bude provád t pouze pov ený pracovník s platným 

strojním pr kazem. P ed uvedením stroje do chodu bude pečliv  zkontrolován jeho 

technický stav. Stroj je uveden do chodu pouze v p ípad , nenachází-li se v jeho ne-

bezpečném prostoru nepovolaná osoba. Zam stnanci se nebudou zdržovat v dráze 

pohybu stroje. Strojník musí mít p i pohybu stroje dostatečný výhled. P i práci stroje se 

v jeho nebezpečném prostoru, který je určen maximálním dosahem jeho pracovního 

za ízení zv tšeného o Ňm nebudou zdržovat nepov ení zam stnanci a pov ení bu-

dou dbát zvýšené opatrnosti a budou se vždy nacházet v dohledu strojníka. Stroje bu-

dou po p erušení prací odstaveny dle návodu k obsluze. Strojník neopustí kabinu, 

jestliže nebude pracovní nástroj spušt n na zem.  
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Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  poškozením vedení technické infrastruktury 

Riziko: tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní, zhmožd ní až rozdrcení lidského skele-

tu, cizí t leso v oku  

Opat ení: 

P ed zahájením výkopových prací budou vyznačeny veškerá vedení technické in-

frastruktury. P i výkopu v ochranném pásmu bude dbáno zvýšené opatrnosti. Výkop 

v blízkosti vedení technické infrastruktury bude provád n ručn . P i výkopu je určen 

pracovník, který dohlíží na obsah výkopku a dno výkopu a upozorní na p ípadné poru-

šení ochranné fólie nad vedením technické infrastruktury.  

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  prací s hutnícím p chem 

Riziko: : od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní, ohrožení onemocn ním z 

vibrací 

Opat ení: 

Stroj bude používat pouze pov ená osoba seznámená s návodem k obsluze. Zam st-

nanec drží a pohybuje se strojem pouze dovoleným zp sobem. P i hutn ní u hran vý-

kop  a v okolí konstrukcí dbá zam stnanec zvýšené opatrnosti. P i odložení stroje do-

jde vždy k jeho vypnutí. Palivo bude dopl ováno pouze p i vypnutém motoru. Jen nut-

né dodržovat stanovené p estávky, pop ípad  zam stnance st ídat. P i obsluze se bu-

se zam stnanec vždy pohybovat sm rem vp ed. Technický stav bude pravideln  kon-

trolován. Používat antivibrační rukavice a chrániče sluchu. 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  prací s ručním ná adím 

Riziko: : od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní, cizí t leso v oku, úraz elek-

trickým proudem 

Opat ení: 

Nepoužívat vadných nebo poškozených pracovních pom cek. Ná adí a pom cky jsou 

pravideln  kontrolovány a posílány k revizi. Zam stnanec je seznámen s návodem 

k používání. Ruční ná adí se nepoužívá v bezprost ední blízkosti jiných osob, kdy m -

že dojít k jejich ohrožení. Elektrické ná adí nesmí p ijít do styku s vodou. Zam stnanci 

budou používat OOPP, p edevším ochranné rukavice a brýle.  
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9.2 Betonářské práce 

 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  pádem bedn ní nebo jeho částí p i jeho stavb  

Riziko: od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní, zhmožd ní až rozdrcení lid-

ského skeletu 

Opat ení: Bedn ní musí být t sné, únosné a prostorov  tuhé. Montáž bedn ní prová-

d t dle projektu a technologického postupu. P ed započetím betoná ských prací musí 

být celé bedn ní a jeho části, zejména podp ry, ádn  prohlédnuty a závady odstran -

ny. P evzetí a kontrola bedn ní musí být zapsány do stavebního deníku odpov dným 

pracovníkem. 

 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  pádem z bedn ní 

Riziko: od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní 

Opat ení: Zam stnanci se nesmí pohybovat ani po součástech bedn ní, ani po arma-

tu e. 

 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  pádem bedn ní či jeho částí p i odbed ování 

Riziko: od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní 

Opat ení: Odbed ovací práce nosných prvk , konstrukcí nebo jejich částí, u nichž po 

p edčasném odbedn ní hrozí nebezpečí z ícení nebo poškození konstrukce, mohou 

být zahájeny jen na písemný p íkaz odpov dného zam stnance. Žeb íky lze použít 

pouze p i odbed ovacích prací do výšky ň metry odbed ované konstrukce nad pra-

covní podlahou, kdy se neuvol ují nebo neodstra ují nosné části bedn ní. Prostor od-

bed ovacích prací musí být zajišt n proti vstupu nepovolaných osob. Bednící dílce a 

odbed ovaný materiál bezprost edn  odklízet, h ebíky vytahovat nebo ohnout tak, aby 

nemohly zp sobit poran ní. 
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Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  p i vibrování betonové sm si 

Riziko: od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní, ohrožení onemocn ním z vib-

rací, úraz elektrickým proudem 

Opat ení: Elektrické vibrátory p ipojit pouze na zdroj o nap tí a frekvenci podle údaj  

na výrobním štítku nebo dle návodu k obsluze. Pohyblivé p ívody vibrátor  zajistit tak, 

aby nemohly být mechanicky poškozeny. Nepoužívat vadných nebo poškozených vib-

rátor  a jejich pohyblivých p ívod . Dbát na to, aby se vibrační hlavice nedotýkala ar-

matury nebo st n bedn ní. Používat antivibrační rukavice. 

 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  pádem bedn ní p i betonáži a vibrování 

Riziko: od eniny, tržné rány, zlomeniny, vnit ní zran ní 

Opat ení: Pravidelná a neustálá kontrola st n bedn ní, p i jakémkoliv podez ení po-

škození bedn ní či ztrát  jeho stability odvolat zam stnance, p erušit betonáž a pokra-

čovat až po d kladné kontrole bedn ní se zápisem do dokumentace stavby. Dbát na 

to, aby se vibrační hlavice nedotýkala armatury nebo st n bedn ní. Nenarážet po-

trubím a hadicemi od autočerpadla do st n bedn ní. Betonáž od výšky 1,5 m provád t 

jen ze stabilních konstrukcí ke zvyšování místa opat ených dvoutyčovým zábradlím a 

zarážkou. 

 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  pádem z výšky p i provád ní betoná ských prací 

Riziko: zlomeniny končetin, zlomeniny či rozdrcení lidského skeletu, vnit ní zran ní, 

poškození či rozdrcení lebky 

Opat ení: Práce provád t z bezpečných míst a bezpečných podlah, kde jsou zam st-

nanci chrán ni proti pádu z výšky, do hloubky. 
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Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  provozem domíchávače na betonovou sm s 

Riziko: pohmožd niny, od eniny, tržné rány, cizí t leso v oku p i vyprazd ování domí-

chávače 

Opat ení: Chránit si zrak ochrannými brýlemi p i práci nebo obličejovým štítem v blíz-

kosti vyprazd ovacího místa domíchávače. Navád ní domíchávače jen ádn  a proka-

zateln  poučenou osobou, ádné zajišt ní vozidla proti posunu, obsluha domíchávače 

pouze odborn  zp sobilou osobou. Zákaz čišt ní stroje za chodu a p ibližování se k 

nekrytým částem stroje Ě et zy a et zová kolaě. 

 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  provozem čerpadla na betonovou sm s 

Riziko: pohmožd niny, od eniny, tržné rány, cizí t leso v oku p i vyprazd ování domí-

chávače 

Opat ení: P epravovat jen sm s p edepsaného složení výrobcem čerpadla. Potrubí, 

hadice a další za ízení pro dopravu betonové sm si budou vedeny a zajišt ny tak, aby 

nezp sobily p etížení nebo nadm rné zatížení bedn ní. Potrubí a hadice spojovat jen 

očišt nými a nepoškozenými spojkami, ke spojování je zakázáno používat dráty. Po-

jistné a ídící ventily musí být se ízeny na tlak odpovídající jejich správné funkci, tlak 

musí být pr b žn  kontrolován. ůutočerpadlo umístit tak, aby se v její blízkosti nena-

cházely p ekážky zt žující manipulaci s výložníkem. Používat OOPP, zvlášt  pracovní 

rukavice a ochranné brýle. 

 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  p i zd ní 

Riziko: pohmožd niny, od eniny, tržné rány, zlomeniny, poran ní páte e p i pádu, cizí 

t leso v oku 

Opat ení: Materiál pro zd ní musí být uložen tak, pro práci z stal volný pracovní pro-

stor nejmén  0,6 metru. Zd ní musí být provád no tak, aby nemohlo dojít ke ztrát  

stability zdiva. Materiál sekat tak, aby možné úlomky nelétaly sm rem k ostatním za-

m stnanc  ani proti vlastnímu obličeji, p i sekání materiálu používat ochranný štít nebo 

brýle, pro ochranu rukou používat pracovní rukavice. 
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9.3 Železářské práce 

Nebezpečí: Ohrožení zam stnanc  p i práci s výztuží 

Riziko: od eniny, tržné rány, otlaky, úraz elektrickým proudem, cizí t leso v oku, ezné 

rány v obličeji, sečné rány, škrábance na rukách 

Opat ení: Nepoužívat vadných nebo poškozených nástroj . Označovat z eteln  trčící 

konce armatury. Zvlášť nebezpečná místa chránit ochrannými kryty proti napíchnutí 

Ěplastové čepičkyě. Maximální pozornost p i manipulaci s dlouhými nebo neforemnými 

dílci ĚKůRI sít , dlouhá armatura apod. Zam stnanci používají OOPP Ěochranné p ilby 

– proti spadnutí použít emínkuě. Chránit si zrak ochrannými brýlemi nebo obličejovým 

štítem. Nástroje používat pouze v souladu s návodem k obsluze a používat veškerá 

p íslušenství. P i st íhání prut  n kolika prut  najednou musí být pruty zajišt ny v pev-

né poloze. Pracovníci používají pracovní rukavice, pracovní obuv a pracovní od v 

chránící končetiny a trup v celé ploše.  
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V rámci této kapitoly bude provedeno srovnání dvou zp sob  zajišt ní stability 

st n výkop , které jsou hlubší než 1,ňm. Rozpočet bude zpracován programem Build-

power S dle cenové úrovn  RTS14/II. Zvolil sem zajišt ní pomocí svahování a pomocí 

záporového pažení s beran nými záporami. Rozsah prací je stanoven tak, že každá 

činnost končí vyhloubením stavební jámy v rozsahu nutném pro zhotovení zajišt ní 

st n výkopu a zhotovení prací, které souvisejí se zajišt ním stability st n výkopu. Není 

uvažováno s uložením ani p esunem výkopku z toho d vodu, že jde p edevším o pro-

ces zajišt ní a výsledný rozpočet by m l zobrazit výlučn  tuto činnost. Výkopek určený 

k zásyp m je plánováno skládkovat na staveništi a proto je poplatek za uložení zeminy 

na skládce u obou variant stejný, tudíž zanedbatelný.  

 Zajišt ní pomocí svahování je součástí technologického p edpisu provedení 

zemních prací. Vzhledem k charakteru základové zeminy je stanoven skon svahu 

1:0,5. V rámci rozpočtu je zachyceno vyhloubení stavebních výkop  o hloubce v tší 

než 1,ňm, u nichž je nutné zajistit st ny výkopu a následná úprava svahu neboli sva-

hování.  

 S ohledem na p edpoklad v tších náklad  spojených se zajišt ní st n výkop  

pomocí záporového pažení byla uvažována jeho nejlevn jší varianta a to bez kotvení 

s hloubkou uložení zápor 1500mm pod dnem výkopu. V rámci rozpočtu je zachyceno 

osazení zápor pomocí beran ní, osazení svislých d ev ných pažin spolu s výkopem 

požadovaných výkop  s hloubkou v tší než 1,ňm a demontáž záporového pažení. Zá-

porové pažení je navrženo pouze schematicky, pažiny jsou počítány na čisté rozm ry 

výkop . Zápory jsou osazeny ve vzdálenostech p ibližn  Ňm. V rámci provád ní by byl 

proveden p esn jší návrh včetn  geotechnického posouzení.  
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Tabulka 10.1 - Položkový rozpočet svahování 

Pč Název položky MJ množství cena / 
MJ 

celkem 

Díl Zemní práce       239 115,8 
1 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJN  m3 46,32054 99,70 4 618,16 

  Jáma patka : ň,075*ň,075*0,7   6,61894     

  Jáma bazén : 
2,5*3,36*1,2+5,01*1,8*1,6+1,75*2,4*1,6+(1,6*0,85/2)*(0,6+0,85/2
+3,285+0,85/2+0,875+0,85/2+0,85/2+4,2+0,85/2+0,85/2+0,95) 

  39,70160     

2 Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 10000 m3, STROJN  m3 3192,99 65,80 210 098,74 

  Výkop hlavní stavební jámy západní a centrální část : ň6,5*Ň0*ň   2190,00     

  Výkop hlavní stavební jámy východní část : 1ř,75*1ň,5*ň   799,88     

  Výkop hlavní stavební jámy sever výklenky : 
(4,775*0,4+7,075*0,4+7,9*0,85)*3 

  34,37     

  Výkop p íj. komunikace 1Ň%, Ň5m ší ka ň,5m : 
(25*3*3,5)/2+(3*1,5*25)/3 

  168,75     

3 Svahování v zá ezech v hor. 1 - 4 m2 575,45 42,40 24 398,96 

  Úprava svahu hlavní jáma : 
(5+20+32,125+0,4+4,775+7,475+0,45+7,9+0,85+18,525+19,75+
13,5+6,75)*3,35 

  460,63     

  Úprava svahu patka : (2,875+0,2+2,875+0,2)*0,894   5,49     

  Úprava svahu bazén : 
(0,6+0,85/2+0,85/2+3,785+0,875+0,85/2+0,85/2+4,7+0,85/2+0,85
/2+0,95)*1,9 

  25,57     

  Úprava svahu vjezd : Ň5*ň,ň5   83,75     
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Tabulka 10.2 - Položkový rozpočet záporového pažení 

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

Díl: Zemní práce       1 360 766,75 
1 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3 m3 29,77 270,50 8 054,07 

  Výkop stavební jámy bazén : (2,9*1,75+5,51*1,8)*1,6   23,99     

  Výkop patka : Ň,Ř75*Ň,Ř75*0,7   5,79     

2 Hloubení zapažených jam v hor.2 do 10000 m3 m3 2 812,88 56,50 158 927,44 

  Výkop hlavní stavební jámy : Ěň5*1Ř,5+1Ř,Ň5*1ň,5ě*ň   2 681,63     

  Výkop vjezd : Ň5*ň,5*Ěň/Ňě   131,25     

3 Zaberan ní ocel. zápor svislých do 70 kg/m, do 5 m m 375,30 963,00 361 413,90 

  Zápory vzejzd ň,5m Ě4ě : 1Ř*ň,5   63,00     

  Zápory bazén Ě5ě : ř*ň,Ň   28,80     

  Zápory hlavní stavební jáma Ě1ě : 6ň*4,5   283,50     

4 Zaberan ní ocel. zápor svislých do 70 kg/m, do 7 m m 39,80 1 175,00 46 765,00 

  Zápory jáma patka Ěňě : 4*5,ň   21,20     

  Zápory jáma bazén/hlavní ĚŇě : ň*6,Ň   18,60     

5 Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 5 m m 375,30 509,00 191 027,70 

  Zápory vzejzd 3,5m (4) : 18*3,5   63,00     

  Zápory bazén Ě5ě : ř*ň,Ň   28,80     

  Zápory hlavní stavební jáma Ě1ě : 6ň*4,5   283,50     

6 Vytažení ocel. zápor svislých do 70kg/m, do 7 m m 39,80 638,00 25 392,40 

  Zápory jáma patka Ěňě : 4*5,ň   21,20     

  Zápory jáma bazén/hlavní ĚŇě : ň*6,Ň   18,60     

7 Pažiny z d ev ných fošen tl. 6 cm m2 448,08 637,00 285 433,01 

  Pažiny hlavní stavební jáma výška ň,0m Ě1ě : 
(18,25+13,5+8,25+5+18,5+32,125+5,05+19,35)*3 

  360,08     

  Pažiny vjezd pr m výška Ňm Ě4ě : 16,7+16,7   33,40     

  Pažiny jáma patka výška ň,Řm Ěňě : ĚŇ,Ř75+Ň,Ř75ě*ň,Ř   21,85     

  Pažiny jáma bazén/hlavní výška 4,7m ĚŇě : 4,7Ň5*4,7   22,21     

  Pažiny jáma bazén výška 1,7m Ě5ě : 
(0,6+3,785+0,875+0,95)*1,7 

  10,56     

8 Tyč pr ezu I 220, hrubé, jakost oceli 11373 T 12,91 21 980,00 283 753,23 

  Zápory vzejzd ň,5m - 0,0311t/m (4) : 18*3,5*0,0311   1,96     

  Zápory jáma bazén ň,Ňm - 0,0311t/m (5) : 9*3,2*0,0311   0,89     

  Zápory hlavní stavební jáma 4,5m - 0,0311t/m (1) : 
63*4,5*0,0311 

  8,82     

  Zápory jáma patka/hlavní 5,ňm - 0,0311t/m (3) : 
4*5,3*0,0311 

  0,66     

  Zápory bazén/hlavní 6,Ňm - 0,0311t/m (2) : 3*6,2*0,0311   0,58     
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Výsledná cena zajišt ní stability stavební jámy svahováním je 239 115,8 Kč. 

Výsledná cena zajišt ní stability stavební jámy pažením je 1 360 766,75Kč. Dle p ed-

pokladu je záporové pažení nákladn jší. V rámci svahování musí být odt ženo 

3 239,32 m3 zeminy oproti 2842,65 m3 v rámci záporového pažení. Odt žení zeminy 

v rámci svahování je o 47 744,ř Kč dražší než odt žení zeminy v rámci záporového 

pažení. Vzhledem k celkové cen  záporového pažení je však tato částka zanedbatel-

ná. Vzhledem k výsledku srovnání v objemu a cen  v rámci výkopu stavební jámy se 

ukazuje neuvažování s manipulací a uložením výkopku jako odchylka nemající vý-

znamný vliv na výsledek analýzy. Je však nutno zohlednit, že se náklady na svahování 

m ní s charakterem základové p dy a hloubkou dna výkop  vlivem zvýšení objemu 

výkopku a tím ceny za výkop, která tvo í v tšinu náklad  na svahování. Jestliže není 

možné využít vyt ženou zeminu k následným zásyp m a je nutné uložit jí na skládku 

za poplatek, pak náklady na svahování vlivem v tších objem  výkopku znateln  vzros-

tou.  

Z výsledk  vyplívá, že zajišt ní výkopu pomocí svahování je výhodné, jestliže je 

to vzhledem ke geotechnickým podmínkám a prostoru v rámci staveništ  možné. Vý-

hoda záporového pažení je v možnosti vytvo it svislé st ny velkých výšek, p i kterých 

náročnost svahování na prostor a objem výkopku rapidn  roste, což značn  omezuje 

možnost jeho využití. 
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ZÁVĚR 

 

Vypracoval jsem zadané části stavebn  technologického projektu. P i zpracování 

technologických p edpis  jsem se se snažil postupovat takovým zp sobem, aby byly 

procesy dle popisu proveditelné, avšak p i popisu jsem pociťoval nedostatek praktic-

kých zkušeností. Zpracování položkového rozpočtu, návrhu strojní sestavy, kontrolního 

a zkušebního plánu a časového plánu bylo provedeno v rozsahu prací popsaných 

v technologických p edpisech.  

Z ekonomických analýz jasn  vyplývá, že zajišt ní stability stavební jámy pomocí 

svahování je v ešeném rozsahu ekonomičt jší, avšak je t eba podotknout, že záporo-

vé pažení nachází uplatn ní ve složit jších geotechnických podmínkách, omezeném 

prostoru staveništ  a p i zakládání ve v tších hloubkách. Z porovnání oplocení stave-

ništ  je z ejmé, že je z ekonomického hlediska daleko výhodn jší po ízení vlastního 

oplocení, než jeho pronájem, který je v mém rozsahu za b žných ekonomických pom -

r  nerealizovatelný. 

Zpracování bakalá ské práce pro m  bylo velkým p ínosem, zejména z pohledu 

bližšího seznámení s etapou spodní stavby. 

  



 
  161 
 

POUŽITÉ ZDROJE 

Zákony, vyhlášky, normy směrnice 

1. Na ízení vlády č. ň7Ř/Ň001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší poža-

davky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

2. Na ízení vlády č. ň6Ň/Ň005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bez-

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

nebo do hloubky 

3. Na ízení vlády 5ř1/Ň006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

4. Vyhláška č. 62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb 

5. Zákon č. 1Řň/Ň006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební 

zákoně 

6. Zákon č. ň0ř/Ň006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnos-

ti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) 

7. Vyhláška č. 1Řř/Ň01ň Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

8. Vyhláška č. 50ň/Ň004 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva ži-

votního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) 

9. Zákon 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

10. Na ízení vlády Ň7Ň/Ň011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

11. Norma ČSN EN 1ň670 Provádění betonových konstrukcí. 2010. 

12. Norma ČSN 7ň 0Ň1Ň-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část 3: Pozemní stavební objekty. 1997. 

13. Norma ČSN EN ISO ŇŇ476-2 Geotechnický průzkum a zkoušen í- Terénní 

zkoušky. 2005. 

14. Norma ČSN EN Ň06 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 



 
162 
 

15. Norma ČSN EN 1Ňň50-2 Zkoušení čerstvého betonu -Část 2: Zkouška sednu-

tím. 2009. 

16. Norma ČSN EN 1Ňňř0 Zkoušení ztvrdlého betonu 

17. Norma ČSN 7ň 0Ň10 – 1 Geometrická přesnost ve výstavbě podmínky prová-

dění Část 1: přesnost osazení. 1992. 

18. Norma ČSN 7ň61ňň Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních ko-

munikací. 2010. 

19. Norma ČSN Řň ř061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stro-

mů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 2006. 

20. Norma ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 1998.  

Elektronické zdroje 

1. Zemní a výkopové práce I | Geotechnika | Inženýrské stavby | www.asb-

portal.cz. Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví [online]. 2009 

[cit. 2015-04-ŇŘ]. Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/inzenyrske-

stavby/geotechnika/zemni-a-vykopove-prace-i 

2. Stroje pro zemní práce a jejich bezpečné používání | Stavební technika | Sta-
vebnictví | www.asb-portal.cz. Odborný portál pro profesionály v oblasti staveb-
nictví [online]. 2013 [cit. 2015-04-Ň7]. Dostupné z: http://www.asb-

portal.cz/stavebnictvi/stavebni-technika/stroje-pro-zemni-prace-a-jejich-

bezpecne-pouzivani 

3. Polní zkoušky a m ení Ězkoušky IN-SITUě | Obory činnosti | GeoTec GS a.s. 
GeoTec-GS, a.s. | GeoTec GS a.s. [online]. 2010 [cit. 2015-05-Ň6]. Dostupné z: 
http://www.geotec-gs.cz/12/obory-cinnosti/18/polni-zkousky-a-mereni/ 

4. Hlavní zásady bezpečnosti p i práci se stavebními stroji. Časopis SILNICE 
ŽELEZNICE - Rozvoj dopravní infrastruktury v České republice, na Slovensku i 

ve světě, moderní trendy, stavební postupy, používáné materiály a technologie. 
[online]. 2012 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.silnice-

zeleznice.cz/clanek/hlavni-zasady-bezpecnosti-pri-praci-se-stavebnimi-stroji/ 

5. Návrh vhodných mechanism  ve stavebnictví. Časopis SILNICE ŽELEZNICE - 
Rozvoj dopravní infrastruktury v České republice, na Slovensku i ve světě, mo-
derní trendy, stavební postupy, používáné materiály a technologie. [online]. 

2012 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.silnice-

zeleznice.cz/clanek/navrh-zakladnich-stavebnich-stroju-pro-zemni-prace/ 

6. POLITIKA JAKOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ [online]. 2006 [cit. 2015-04-

Ň6]. Dostupné z: http://www.pjpk.cz/TKP_Ň.pdf 
7. Skanska [online]. 2015 [cit. 2015-05-Ň6]. Dostupné z: 

http://www.skanska.cz/cdn-

1cf665a6625556a/Global/About%20Skanska/Sustainability/Downloads/Bezpec

nostni%20standardy/03_zemn%C3%AD%20pr%C3%A1ce.pdf 

8. Zemní a výkopové práce I | Geotechnika | Inženýrské stavby | www.asb-

portal.cz [online]. [cit. 2015-05-Ř]. Dostupné z: http://www.asb-

portal.cz/inzenyrske-stavby/geotechnika/zemni-a-vykopove-prace-i 

9. BOZP info - Téma týdne. BOZP info [online]. 2008 [cit. 2015-05-Ň6]. Dostupné 
z: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-

bozp/citarna/tema_tydne/stavebniprace08.a.html 



 
  163 
 

10. Zemní práce a pažení | Učíme v prostoru - Encyklopedie Rodinný d m. Učíme 
v prostoru - vzdělávací 3D encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2015-04-15]. Do-

stupné z: http://uvpňd.cz/dum/?page_id=ŇŇ65 

11. Davk-stavime-zaklady-zemni-prace - D m a vše KOLEM. Dům a vše kolem [on-

line]. 2013 [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: http://www.dumavsekolem.cz/davk-

stavime-zaklady-zemni-prace.html 

12. Zakládání Group a.s.Praha [online]. ©Ň010- [cit. 2015-04-Ň7]. Dostupné z: 
http://www.zakladanigroup.cz/cz/technol.asp?ID=9 

13. Bedn ní od výb ru až po odstran ní | Stavební technika | Stavebnictví | 
www.asb-portal.cz. Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví [onli-

ne]. 2013 [cit. 2015-04-1Ř]. Dostupné z: http://www.asb-

portal.cz/stavebnictvi/stavebni-technika/bedneni-od-vyberu-az-po-odstraneni 

14. M j D m | Bedn ním dáte betonu tvar. Můj Dům | Stavíme Zařizujeme Bydlíme 

[online]. 2015 [cit. 2015-05-Ň6]. Dostupné z: 
http://mujdum.dumabyt.cz/rubriky/stavba/bednenim-date-betonu-tvar_1427.html 

15. Proč používat vibrátory do betonu? - Mechanické ponorné vibrátory do betonu 
se skládají z pohonné jednotky, ohebné h ídele a vibrační hlavice | Kohut.cz. 
Stavební stroje a technika | Kohut.cz [online]. 2014 [cit. 2015-05-10]. Dostupné 
z: http://www.kohut.cz/proc-pouzivat-vibratory-do-betonu-86-info 

16. Jak na Ztracené bedn ní | Diton. Dlažba, betonová dlažba, zámková dlažba, 
venkovní dlažba, ploty, palisády, obrubníky [online]. © Ň015- [cit. 2015-04-26]. 

Dostupné z: http://www.diton.cz/jak-na-ztracene-bedneni 

17. Základové konstrukce | Učíme v prostoru - Encyklopedie Rodinný d m. Učíme 

v prostoru - vzdělávací 3D encyklopedie [online]. 2012 [cit. 2015-04-13]. Do-

stupné z: http://uvpňd.cz/dum/?page_id=Ň1Ň7 

Obrazové zdroje 

[1]  305, Reported by ACI Committee. Specification for hot weather concreting: an ACI       

standard. Farmington Hills, Mich: American Concrete Institute, 2007. ISBN 

9780870312427. 

[2]  Obytná bu ka ň000 x Ň4ňŘ x Ň600 mm. Prodej stavebních bun k a kontejner , 

CONT Proficontainers [online]. 2015 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: 

http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady/obytne-kontejnery/ob3-obytna-bunka 

[3]  Obytná bu ka 605Ř x Ň4ňŘ x ŇŘ00 mm. Prodej stavebních bun k a kontejner , 

CONT Proficontainers [online]. 2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady/obytne-kontejnery/ob6-25-obytna-bunka 

[4] Obytná bu ka s p edsíní a umyvadlem. Prodej stavebních bun k a kontejner , 

CONT Proficontainers [online]. 2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: Obytná bu ka 

605Ř x Ň4ňŘ x ŇŘ00 mm. Prodej stavebních bun k a kontejner , CONT Proficonta-

iners [online]. 2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady/obytne-kontejnery/ob6-25-obytna-bunka 

http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady/obytne-kontejnery/ob3-obytna-bunka
http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady/obytne-kontejnery/ob6-25-obytna-bunka
http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady/obytne-kontejnery/ob6-25-obytna-bunka


 
164 
 

[5]  Skladová bu ka s rozm ry 605Ř x Ň4ňŘ x Ň5ř1 mm KTL. Prodej stavebních bun k 

a kontejner , CONT Proficontainers [online]. Ň015 [cit. Ň015-05-10]. Dostupné z: 

http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady/skladove-kontejnery-ktl-technologie/sk20-

skladovy-kontejner-ktl 

[6]  Caterpillar D5M Crawler Tractor. RitchieSpecs Equipment Specifications [online]. 

2015 [cit. 2015-05-15]. Dostupné z: Skladová bu ka s rozm ry 605Ř x Ň4ňŘ x 

2591 mm KTL. Prodej stavebních buněk a kontejnerů, CONT Proficontainers [onli-

ne]. 2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: http://www.contpro.eu/vyrobkove-

rady/skladove-kontejnery-ktl-technologie/sk20-skladovy-kontejner-ktl  

[7]  Caterpillar 422E Loader Backhoe. <i>RitchieSpecs Equipment Specifications</i> 

[online]. 2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

http://www.ritchiespecs.com/specification?type=&amp;category=Loader+Backhoe

&amp;make=Caterpillar&amp;model=422E&amp;modelid=92036 

[8]  Hyundai R200W Mobile Excavator. <i>RitchieSpecs Equipment Specifications</i> 

[online]. 2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

http://www.ritchiespecs.com/specification?type=&amp;category=Mobile+Excavator

&amp;make=Hyundai&amp;model=R200W-7&amp;modelid=94057 

[9]  JCB 8085 ECO ZTS - Midirýpadla | TERRůMET. <i>Stavební stroje JCB, stavební 

technika | TERRAMET</i> [online]. 2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

http://www.terramet.cz/midirypadla/jcb-8085 

[10]  JCB 8085 ECO ZTS - Midirýpadla | TERRůMET. <i>Stavební stroje JCB, stavební 

technika | TERRAMET</i> [online]. 2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

http://www.terramet.cz/midirypadla/jcb-8085 

[11] S 34 X. <i>Produkty</i> [online]. 2015 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

http://www.schwing.cz/cz/s-34-x.html 

  

http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady/skladove-kontejnery-ktl-technologie/sk20-skladovy-kontejner-ktl
http://www.contpro.eu/vyrobkove-rady/skladove-kontejnery-ktl-technologie/sk20-skladovy-kontejner-ktl
http://www.ritchiespecs.com/specification?type=&amp;category=Loader+Backhoe&amp;make=Caterpillar&amp;model=422E&amp;modelid=92036
http://www.ritchiespecs.com/specification?type=&amp;category=Loader+Backhoe&amp;make=Caterpillar&amp;model=422E&amp;modelid=92036
http://www.ritchiespecs.com/specification?type=&amp;category=Mobile+Excavator&amp;make=Hyundai&amp;model=R200W-7&amp;modelid=94057
http://www.ritchiespecs.com/specification?type=&amp;category=Mobile+Excavator&amp;make=Hyundai&amp;model=R200W-7&amp;modelid=94057
http://www.terramet.cz/midirypadla/jcb-8085
http://www.schwing.cz/cz/s-34-x.html


 
  165 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A OZNAČENÍ 

Zkratky 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 

PVC – polyvinylchlorid 

SBS - Styren-butadien-styren 

NP – nadzemní podlaží 

EPS - expandovaný p nový polystyren 

Fyzikální veličiny 

 t – čas [h], teplota [°C] 

T – doba pracovního cyklu [h] 

V – objem 

Qn - vte inová spot eba vody 

Pn  - spot eba vody v l na sm nu 

Kn - koeficient nerovnom rnosti pro danou spot ebu 

S - maximální současný zdánlivý p íkon ĚkVůě 

K - koeficient ztrát nap tí v síti Ě1,1ě 

1 - pr m rný součinitel náročnosti elektromotor  Ě0,7ě 

2 - pr m rný součinitel náročnosti venkovního osv tlení Ě1,0ě 

3 - pr m rný součinitel náročnosti vnit ního osv tlení Ě0,Řě 

cos  - pr m rný účiník spot ebič  Ě0,5 – 0,8) 

P1 - součet štítkových výkon  elektromotor  ĚkVůě 

P2 - součet výkon  venkovního osv tlení ĚkVůě 

P3 - součet výkon  vnit ního osv tlení a topidel ĚkVůě 
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