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Abstrakt 

 Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu 

v Českých Budějovicích. 

Práce obsahuje technologický předpis pro zemní práce a pro betonáž. K projektu je 

zpracován výkaz výměr a rozpočet stavby, spolu s bilancí zdrojů pracovních sil a délkou 

trvání zadané etapy. Dále je práce zaměřena na bližší pohled na návrh strojní sestavy. 

Řešena je také kvalitativní stránka výstavby a bezpečnost a ochrana zdraví. Poslední 

kapitola je věnována hlukové studii. 

 

Klíčová slova 

  Spodní stavba, zakládání, výkopy, betonáž, hluk, hluk+, technologický předpis, 

strojní sestava, bezpečnost a ochrana zdraví, rozpočet, České Budějovice. 

  

Abstract 

 The subjekt of bachelor’s thesis is technological project of residential building in 

Ceske Budejovice.The thesis includes technological regulation for earthwork and for 

concreting. The thesis also includes bill of quantities and financial balance, together with 

balance of human resources and time schedule. Quality side and safety on workplace are 

also covered. Last chapter is focused on noise study. 

 

Keywords 

Substructure, grounding, trenches, concreting, noise, hluk+, technological regulation, 

machine assemblies, health and work safety, budget, Ceské Budejovice 
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ÚVOD 
Tématem mé bakalářské práce je zpracování technologické etapy spodní stavby pro 

bytový dům v Českých Budějovicích.  

Objekt je založen na základových pasech, ze ztraceného bednění, na které bude 

vybetonována základová deska. Základové podmínky nejsou složité, na pozemku je 

dostatek místa pro návrh zařízení staveniště. Komplikací ovšem je situace zadaného 

objektu – v samotném centru města. K tomuto aspektu bylo nutné přihlížet z hlediska 

hluku při výstavbě a dalších omezujících faktorů. 

V rámci práce se zaměřím na výkopové práce, betonáž pasů a základové desky a na 

řešení izolace proti vodě.  

Cílem práce je navrhnout vhodný postup a mechanizaci pro zadanou technologickou 

etapu. 
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1.  Průvodní zpráva 

1.1. Identifikační údaje 

1.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby:    Bytový dům v Českých Budějovicích 

Místo stavby:    Pozemek č. 151/1 a 151/2 k.ú. České Budějovice 

Předmět dokumentace:   Projekt pro stavební řízení  

1.1.2. Údaje o žadateli 

Žadatel:    Karel Slepička 

     Okružní 1212, Třeboň, 379 01 

 

1.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel:    Projekční kancelář 

     Vojtěch Pola 

     Karafiátová 4, Prostějov, 796 00 

     IČ:   115116 

     DIČ:  CZ115116 

     Autorizace:  4065 

1.2. Seznam vstupních podkladů 

Objednávka žadatele, smlouva o dílo. Kopie katastrální mapy. Studie daného 

objektu. Druhy a čísla parcel, na kterých bude budoucí pozemek stát. Územně plánovací 

dokumentace, předpisy pro následnou realizaci apod. 

1.3. Údaje o území 

1.3.1. Rozsah řešeného území 

Objekt je navržen v městské části města České Budějovice, na parcelách číslo 151/1 

a 151/2. Přiléhající parcely jsou poté parcela č. 152, 156/2, 162, 161, 148, 157/1 

katastrálního úřadu České Budějovice. 
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1.3.2. Dosavadní využití a zastavěnost území 

V současné době se na parcele č. 151/1 a 151/2 nenachází žádný objekt. V minulosti 

zde stával biskupský dům, který byl již dříve stržen. Okolí realizované stavby je hustě 

zastavěno, jedná se téměř o samotné centrum. Na daném území se nyní nachází inženýrské 

sítě, které budou v rámci realizace využity. 

1.3.3. Údaje o území podle jiných právních předpisů 

Tento projekt neřeší žádné speciální právní předpisy. 

1.3.4. Údaje o odtokových poměrech 

Samotná realizace ani využívání stavby neovlivní odtokové poměry ani na vlastním 

pozemku, ani na přilehlých pozemcích. Je navržena drenáž kolem celého objektu a jsou 

navrženy 2 kontrolní a 2 revizní šachty. 

1.3.5. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánovaní 

Potvrzuji, že projekt i samotná realizace je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. 

1.3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné technické podmínky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. jsou dodrženy. Dále jsou 

dodrženy normy ČSN. 

1.3.7. Údaje o splnění požadavků daných orgánů 

Veškeré dosud apelované požadavky jsou zapracované v projektové dokumentaci a 

budou dodržovány. 

1.3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro daný projekt a realizační část nejsou uděleny žádné výjimky, ani úlevová řešení. 

1.3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nepředpokládám v rámci daného projektu. 

1.3.10. Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby 

Mezi parcely dotčené na vlastním pozemku patří: č. 151/1 a 151/2. Sousední parcely 

poté: č. 152, 156/2, 162, 161, 148, 157/1 katastrálního úřadu České Budějovice. 
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1.4. Údaje o stavbě 

1.4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

1.4.2. Účel užívání stavby 

Jedná se o bytový dům a tedy více než 80% plochy je určeno k bydlení. Při 

projektování byl kladen důraz i na to, aby dům mohli využívat osoby se zhoršenou 

schopností pohybu. Dům je projektován jako bezbariérový a má i přilehlé parkoviště pro 

invalidy. 

1.4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena a realizována jako trvalá. 

1.4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Tento projekt neřeší. 

1.4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Přístup do objektu je řešen vyrovnávací rampou a splňuje požadavky na vyhlášku č. 

398/2009 Sb. Pro užívání bytu osobami se sníženou schopností pohybu je v projektové 

dokumentaci řešena alternativní úprava vlastní bytové jednotky. 

Obecné technické požadavky dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. jsou splněny. 

1.4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 

z jiných právních předpisů 

Veškeré podmínky a požadavky dotčených orgánu jsou splněny. 

1.4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 

Tento projekt neřeší. 

1.4.8. Návrhové kapacity stavby 

1. Podzemní podlaží – plocha parkovacích stání a komunikace 220 m
2
. 

1. Nadzemní podlaží -   Kat 3+1 (výměra 92 m
2
), celkem 2 byty 

     Kat 2+KK (výměra 55 m
2
), celkem 1 byt 

2. Nadzemní podlaží -   Kat 3+1 (výměra 92 m
2
), celkem 2 byty 

     Kat 2+KK (výměra 55 m
2
), celkem 1 byt 
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Zastavěná plocha objektu je 275 m
2
. 

1.4.9. Základní předpoklady stavby 

Termín zahájení výstavby rok 04/2015 a dokončení 04/2016, tj. 14 měsíců. 

1.4.10. Orientační náklady stavby 

Dle projektové dokumentace jsou orientační náklady 8,5 mil. Kč. 

1.5. Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

1.5.1. Stavební objekty: 

SO 01 – Bytový dům 

SO 02 – Hrubé terénní úpravy 

SO 03 – Sadové úpravy 

SO 04 – Zpevněné plochy a parkoviště 

1.5.2. Inženýrské objekty: 

IO 01 – Vodovodní přípojka 

IO 02 – Kanalizace – přípojka dešťové a splaškové kanalizace 

IO 03 – Přípojka NN 

IO 04 – Slaboproudá přípojka, resp. přípojka O2 
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2. Technická zpráva 

2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

2.1.1. Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází na mírně svažitém povrchu směrem k jihovýchodu, bez 

stávajících staveb. Jsou zde zavedené inženýrské sítě, které budou dále využívány. 

K pozemku přiléhá asfaltová komunikace. Pro stavební účely se jedná o vhodný pozemek. 

Pozemek je orientován ve střední části města, proto je třeba při výstavbě dbát na co 

nejnižší prašnost a hlučnost. 

2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu, který má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. 

Dům je podsklepen, v podzemním podlaží jsou situované garáže. Další možnosti parkování 

jsou přímo před domem, kde je řešeno i parkování pro invalidy. 

Bytový dům je zhotoven pomocí moderních technologií. Nosné svislé konstrukce 

jsou tvořeny z keramických cihel a v podzemním podlaží z betonových tvárnic. Vodorovné 

konstrukce jsou navrženy jako filigránové, alternativně monolitické. Dům má 

jednoplášťovou střechu a celý je zateplen kontaktním zateplovacím systémem.  

Samotné řešení vytváří zajímavý vzhled budovy. V dosud plně zastavěném centru 

města nyní vznikl projekt, který má i vlastní zahradu a garáže, a pro investory bude 

z těchto důvodů lukrativní. 

2.1.3. Stavebně technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb 

Zemní práce 

Na staveništi bude strojně vyhloubena výkopová jáma až na úroveň základové spáry, 

tj. cca 2,0 m pod úrovní původního terénu. V další části budou poté strojně vyhloubeny 

rýhy pro základové pasy a jáma pro umístění výtahové šachty. Svahování celé stavební 

jámy bude v poměru 1:1. Násypy pod podlahami a v blízkosti základových konstrukcí 

budou provedeny ze štěrkopísku hutněného na 95% objemové hmotnosti. 

Základy 

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C16/20 litého do předem 

vyčištěných rýh, případně do bednění. Tloušťka základové desky je 150 mm.  

Svislé konstrukce 

Všechny svislé konstrukce nadzemních podlaží jsou navržené ze systému 

POROTHERM. Stěny mezi byty jsou provedeny z AKU bloků. 
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Obvodové stěny suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic. Vnitřní stěna mezi 

výtahovou šachtou a bytem bude provedena z betonových tvárnic TP 25 AKU 

probetonovaných C16/20 tak, aby byla dodržena min. hodnota plošné hmotnosti 550 kg/m
2
 

dle ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako filigránové. Přerušení tepelných 

mostů, útlum kročejového hluku a vibrací kolem výtahové šachty je provedeno a řešeno 

dle systémového řešení firmy Schöck. 

Překlady jsou navržené jako keramické, případně z ocelových válcovaných profilů. 

Zastřešení 

Střecha objektu je jednoplášťová plochá. Nosnou konstrukci tvoří filigránové stropy. 

Střecha je tvořena spádovým perlit betonem, který je nutné dilatovat po max. 6x6 m. Od 

stěn atik bude oddělen dilatačními pásky tl. 10 mm. Skladbu střechy tvoří pojistná 

hydroizolace a parozábrana z asfaltového pásu (plnoplošně nataveného), poté tepelně 

izolační vrstva oboustranně separovaná textilií. Nakonec na podkladní vrstvě z geotextilie 

bude položena hydroizolace z fólie z měkčeného PVC. Na střešní fólii bude aplikován 

kačírkový zásyp frakce 16/32. Střecha je vyspárována oboustranně do úžlabí ve spádu min. 

2,5% a odvodněna dvěma střešními vpustěmi. 

Sadové úpravy 

Řešení zahradní části je podstatnou částí návrhu z hlediska architektury. 

V nezastavěné části pozemku bude provedena rekultivace ornicí, která bude dovezena po 

skončení stavby. Po rekultivaci budou provedeny sadové úpravy. 

2.1.4. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je přístupná z komunikace na ulici Biskupská. Stavba má vlastní garáže i 

parkovací stání. Objekt je řešen jako bezbariérový. 

Kanalizace 

V objektu je navržená oddílná kanalizace. Budou tedy zvlášť vyvedeny přípojka pro 

splaškové odpadní vody a zvlášť přípojka dešťových vod. U všech vnitřních potrubí je 

navrženo potrubí z PPHT. Splašková kanalizace bude odvětrávána ventilačními hlavicemi 

nad střechu objektu. 

Vodovod 

Navrhovaný objekt se napojí vodovodní přípojkou s fakturačním měřením ve 

vodoměrné šachtě umístěné pod schodištěm v suterénu. Rozvody uvnitř budovy jsou 

navrženy z umělohmotných trubek Hostalen, PN 1,6 a 2,0 MPa. Potrubí mimo zdivo je 

navrženo z ocelových, pozinkovaných závitových trubek. Rozvod vody zajišťuje spotřebu 

vody pro sociální zařízení a také rozvod vody pro požární zabezpečení objektu. Požární 
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zabezpečení je řešeno nástěnnými hydranty. Rozvod TUV je zajištěn ohřívačem 

umístěným v každé bytové jednotce. 

Elektrická energie 

Napojení bude provedeno ze stávající trafostanice umístěné na pozemku 151. 

2.1.5. Řešení dopravní  infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro návrh staveb na poddolovaném a svážném 

území 

Parkování je umožněno v garážích, kde jsou i vyhrazená místa pro osoby se sníženou 

pohyblivostí a 3 parkovací stání je možné využít vně objektu na parkovišti. Parkování na 

jakýchkoliv jiných plochách se neuvažuje.  

Území se nenachází na poddolovaném nebo svážném území, projekt tedy tuto 

záležitost neřeší. 

2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a způsob ochrany 

Stavba nemá negativní vliv na okolní životní prostředí. Není řešena potřeba 

ochranných a bezpečnostních pásem. 

2.1.7. Řešení bezbariérového využívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Napojení stavby na veřejnou komunikaci je řešeno tak, aby nezpůsobilo rozdíly ve 

výškách vyšší než 20 mm. Navrhované řešení je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

2.1.8. Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do 

projektové dokumentace 

Dle radonového průzkumu bylo zjištěno, že radonový index pozemku je nízký a není 

proto navrhováno žádné speciální protiradonové opatření. Geologické vrstvy jsou popsány 

v tabulce níže. Vrstva podzemní vody je v hloubce -7,0 m. 

Tab. 1 Třídy a mocnosti zemin 

Symbol Popis Třída Mocnost [m] 

R Navážka - humusní písek OY 0,2-0,4 

Q2 Písek hlinitý S4/SM 1,9 

Q4 Jíl silně písčitý F4/CS 1,2 - 2,0 

Q5 Písek S2/SP 0,8 

Q6 Štěrk písčitý G5/GC Neověřeno 

K1 Jíl silně písčitý F4/CS Neověřeno 
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2.1.9. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Umístění stavby je navrženo dle regulačního plánu. Zaměření je připojeno na 

souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém B.p.V. 

2.1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

Stavební objekty: 

SO 01 – Bytový dům 

SO 02 – Hrubé terénní úpravy 

SO 03 – Sadové úpravy 

SO 04 – Zpevněné plochy a parkoviště 

Inženýrské objekty: 

IO 01 – Vodovodní přípojka 

IO 02 – Kanalizace – přípojka dešťové a splaškové kanalizace 

IO 03 – Přípojka NN 

IO 04 – Slaboproudá přípojka, resp. přípojka O2 

2.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. minimalizace 

Stavba nemá zásadní vliv na ostatní stavby z hlediska prašnosti. Během výstavby 

bude zvýšená hladina akustického tlaku do okolí, nicméně není nutné řešit žádným 

zvláštním opatřením. Protože se jedná o stavbu v centru města, je nutné čistit kola 

dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. Dlouhodobě se 

nepředpokládá výpadek žádného z provozů, krátkodobě může být omezena dodávka 

elektrické energie. 

Při samotném provádění bude zvýšená prašnost i hlučnost, blíže popsány v kapitole 

A.9 Hluk a  hluková opatření. Ochrana proti prašnosti bude pravidelným kropením. 

2.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Během provádění stavebních prací budou striktně dodržovány ustanovení vlády č. 

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

práci. Dále je nutné zachovávat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 

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

hloubky. 

Odpovědnost za výše uvedené má stavební dozor a zhotovitel. 
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2.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM, přičemž byly 

dodrženy požadavky výrobce na jejich skladbu a zajištění. Vodorovné konstrukce jsou 

filigránové. Celková stabilita je zajištěna řádným statickým posudkem veškerých nosných 

konstrukcí v objektu. 

2.3. Požární bezpečnost 

Při zpracování požární bezpečnosti bylo vycházeno z ČSN 73 0802 Požární 

bezpečnost staveb pro nevýrobní objekty. Veškeré navrhované konstrukce a další řešení 

jsou navrhovány tak, aby odolaly po danou dobu účinkům požáru a aby se požár 

nepřenášel na vedlejší stavby. 

Podrobné řešení je samostatnou částí projektové dokumentace. 

2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

V objektu je navržena správná kapacita sociálních zařízení, která vyhovuje danému 

provozu. Všechny místnosti v domě jsou dostatečně prosluněny. Je správně navržena 

akustická neprůzvučnost z vnějšího prostředí, ale i mezi vnitřními byty a chodbami. U 

obytných místností je dále správně řešeno přímé větrání, vytápění a regulace tepla pomocí 

termostatických ventilů. V neposlední řadě je také řešena vlhkost ve stavebních 

konstrukcích tak, aby nebylo ohroženo zdraví uživatelů. 

2.5. Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná při užívání. Jsou navržené veškeré 

náležitosti při užívání schodišť a výtahů. S ohledem na možnost pádu ze střechy, jsou na 

střeše navrženy zádržné systémy z nerezových lan. 

2.6. Ochrana proti hluku 

Stavba nepřekročí hlukové emise do okolí. Navržené konstrukce splňují požadavky 

na normu ČSN 73 0532 Akustika a ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků. 

Při samotném provádění bude zvýšená prašnost i hlučnost, blíže popsány v kapitole 

A.9 Hluk a  hluková opatření. 

2.7. Úspora energie a ochrana tepla 

Budova splňuje požadavky z vyhlášek 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 

a 194/2007 Sb. o pravidlech pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby 

tepelné energie. V projektové dokumentaci byl řešen energetický štítek budovy a dle 

kritérií navržen kontaktní zateplovací systém. 
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2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Přístup do objektu je řešen vyrovnávací rampou a splňuje požadavky na vyhlášku č. 

398/2009 Sb. Pro užívání bytu osobami se sníženou schopností pohybu je v projektové 

dokumentaci řešena alternativní úprava vlastní bytové jednotky. 

Celý objekt je řešen jako bezbariérový, osoby se sníženou pohyblivostí mohou 

využívat i venkovní stání i speciální garážové stání. V domě je výtah pro bezbariérovou 

obslužnost. 

2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Radonový index pozemku je naměřen jako nízký, proto se nevyžadují žádná 

speciální protiradonová opatření. Podlahové konstrukce jsou řešeny dle ČSN 73 0601 

Ochrana staveb proti radonu z podloží. Celá stavba je izolována proti vodě s vodotěsně 

provedenými spoji a prostupy. 

2.10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba není v systému staveb, které slouží k ochraně obyvatelstva. Provoz budovy 

není klasifikován jako rizikový a nemůže způsobit vážné havárie. 

2.11. Inženýrské stavby, objekty 

2.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Pozemek bude odvodněn vyspárováním hodnotou 2% směrem k silnici na ulici 

Biskupská. Je předpoklad, že veškeré vody se vsáknou na zatravněném území pozemku. 

Vsakování splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na 

využívání staveb. 

2.11.2. Zásobování vodou 

Bytový dům bude zásobován z veřejného vodovodu. 

2.11.3. Zásobování energiemi 

Bytový dům je zásobován elektřinou z podzemního rozvodu NN. 

2.11.4. Řešení dopravy 

Výjezd z pozemku je řešen z garáží přímo na ulici Biskupská, nebo sjezdem z 

parkoviště přímo na komunikaci. 
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2.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 

Řešení zahradní části je podstatnou částí návrhu z hlediska architektury. 

V nezastavěné části pozemku bude provedena rekultivace ornicí, která bude dovezena po 

skončení samotné výstavby. Po rekultivaci budou provedeny sadové úpravy. 

2.11.6. Elektronické komunikace 

Stavba je téměř v centru města, komunikační síť je již dostatečně dimenzována. 

Telefonní přípojka bude vyprojektována na základě územního rozhodnutí. V dané lokalitě 

má vedené připojení O2. 

2.12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 
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1. Obecné informace 

1.1.  Informace o stavbě 

Technologický předpis je zpracováván pro objekt – novostavbu samostatně stojícího 

bytového domu. Dům je dvoupodlažní s částečně zapuštěnými garážemi. ±0,000 je 

v úrovni 381,000 m.n.m. Výška hřebene objektu je 6,75 m měřeno od ±0,000. Dle 

geologického průzkumu je v okolí budovy zeminy třídy S4/SM písek hlinitý do hloubky 

2,3 m. V hloubce 2,3 – 4,3 m se nachází zemina třídy F4/CS jíl silně písčitý a ve větších 

hloubkách poté zemina třídy S2/SP písek. Dle geotechnické zprávy se nevyžaduje žádné 

speciální zakládání.  

Tab. 1 Třídy a mocnosti zemin 

Symbol Popis Třída Mocnost [m] 

R Navážka - humusní písek OY 0,2-0,4 

Q2 Písek hlinitý S4/SM 1,9 

Q4 Jíl silně písčitý F4/CS 1,2 - 2,0 

Q5 Písek S2/SP 0,8 

Q6 Štěrk písčitý G5/GC Neověřeno 

K1 Jíl silně písčitý F4/CS Neověřeno 

 

Hladina podzemní vody je nízká, konkrétně v hloubce -7,0 m. Nenachází se zde 

žádná ochranná pásma a nejsou zde žádné chráněné druhy živočichů a rostlin, proto není 

nutno zavádět žádné speciální opatření. Dle radonového průzkumu bylo zjištěno, že 

radonový index pozemku je nízký a vzhledem k této skutečnosti se provedení 

protiradonových opatření nevyžaduje. 

Původní inženýrské sítě, tedy plynovod, vodovod, kanalizace a elektrické napětí VN, 

jsou vedeny částečně přes pozemek na ulici Biskupská a na ulici Široká. V dané fázi 

realizace jsou hotové přípojky na objektu a je možné je využívat. 

1.1.1. Umístění pozemku 

Objekt je umístěn na parcele 151/1 katastrálního úřadu České Budějovice na adrese 

Biskupská 132/4, přibližně 6,6 m od pozemní komunikace. Pozemek je určen k zástavbě 

dle platného územního plánu. V blízkosti navrženého objektu se nachází obytná zóna, 

proto je nutné stanovit hladinu hluku do okolí, která nepřekračuje 70 dB v místech 

sousedních fasád. 

1.1.2. Zemní práce 

Nejprve bude odstraněna vrstva navážek do hloubky 0,2-0,4 m, která je po celém 

prostoru pozemku. Na staveništi bude strojně vyhloubena stavební jáma a v druhé etáži 

budou vyhloubeny samotné rýhy pro základové pasy. Zabezpečení stavební jámy je ze 
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všech stran svahováno v poměru 1:1. Základová spára se nachází v hloubce 1,79 m od 

výšky původního terénu. Při hloubení jámy bude postupně zhotoven nájezd s max. 

sklonem 14°, přičemž v tomto sklonu má nájezd délku 4,75 m od hrany a min. šířka 

nájezdu jsou 3,2 m. Maximální sklon, který je nutno dodržet dle norem, je 17°. Max. 

hloubka nepaženého výkopu v zastavěném území je dle normy 1,3 m. U nájezdu je výška 

max. 1,228 m, je možné tedy zřídit nájezd bez pažení. 

1.1.3. Základy 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu s malým počtem podlaží, stavba bude 

založena na betonové desce tloušťky 150 mm vyztužené kari sítí 6/150/150 mm. 

Základové pasy jsou provedeny z prostého betonu třídy C16/20 litého do ztraceného 

bednění na podkladním betonu tl. 50 až 100 mm. Podkladní beton bude třídy C12/15.  

Násypy pod podlahami a v úrovni základových konstrukcí budou provedeny ze 

štěrkopísku, ukládaném ve vrstvě 100 mm. Tyto násypy jsou poté hutněny na 95% 

objemové pevnosti použitého materiálu.  

1.1.4. Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM. Jedná se o všechny 

nosné i nenosné konstrukce, nadzemní i podzemní podlaží. Mezibytové stěny jsou 

navrženy z AKU bloků. 

Obvodové stěny suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic. Vnitřní stěna mezi 

výtahovou šachtou a bytem bude provedena z betonových tvárnic TP 25 AKU 

probetonovaných C16/20 tak, aby byla dodržena min. hodnota plošné hmotnosti 550 kg/m
2
 

dle ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 

1.1.5. Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako filigránové. Přerušení tepelných 

mostů, útlum kročejového hluku a vibrací kolem výtahové šachty je provedeno a řešeno 

dle systémového řešení firmy Schöck. 

Překlady jsou navržené jako keramické, případně z ocelových válcovaných profilů. 

1.1.6. Zastřešení 

Střecha objektu je jednoplášťová plochá. Nosnou konstrukci tvoří filigránové stropy. 

Střecha je tvořena spádovým perlit betonem, který je nutné dilatovat po max. 6x6 m. 

Skladbu střechy tvoří pojistná hydroizolace a parozábrana z asfaltového pásu, poté tepelně 

izolační vrstva oboustranně separovaná textilií. Nakonec na podkladní vrstvě z geotextilie 

bude položena hydroizolace z fólie z měkčeného PVC. Na střešní fólii bude aplikován 

kačírkový zásyp frakce 16/32. Střecha je vyspárována oboustranně do úžlabí ve spádu min. 

2,5% a odvodněna dvěma střešními vpustěmi. 
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1.1.7. Sadové úpravy 

Řešení zahradní části je podstatnou částí návrhu z hlediska architektury. 

V nezastavěné části pozemku bude provedena rekultivace ornicí, která bude dovezena po 

skončení stavby. Po rekultivaci budou provedeny sadové úpravy. 

1.2.  Specifikace procesu 

Zemina v místě budoucí stavby je soudržná, třída rozpojitelnosti 3 dané zeminy 

(stará norma ČSN 73 3050, nová úprava v ČSN 73 6133). Objemová hmotnost zeminy 

v nenakypřeném stavu je 2000 kg/m
3
. Přechodné nakypření činí 18%. 

V realizační fázi zemních prací budou provedeny výkopové práce na ploše 554,3 m
2
. 

V první části bude odstraněna navážka v hloubce 0,2-0,4 m. Navážku bude odstraňovat 

rypadlo-nakladač Caterpillar 434F. Následně bude v první etáži strojně zhotovena stavební 

jáma hloubky 1,89  m pod původním terénem. V druhé části pak budou hloubeny 

jednotlivé pasy. Celá stavební jáma je vyspárována v poměru 1:1. Dno stavební jámy je 

odvodněno po obvodu drenážní trubkou ø160 mm ve spádu 0,5%. V průběhu výkopů se 

zhotoví nájezd o spádu maximálně 14°, přičemž v tomto spádu má nájezd délku 4,75 m. 

Vytěžená zemina bude následně ukládána na nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 

a odvážena na skládku mimo staveniště.  

2. Materiál 

2.1.  Výkaz výměr, tabulka spotřeb 

Výkaz výměr je v příloze Výkres pro orientaci ve výkazu výměr - výkopy 

s uvedenými nákresy a výpočty v A.3 Výkaz výměr. 

2.2. Křoviny a stromy 

Plocha, kterou pokrývají křoviny, je 800 m
2
. Celková plocha pozemku je 2400 m

2
. 

2.3. Navážky 

Navážky jsou směs kameniva, cihelných úlomků, humusního písku, štěrku a hlíny. 

Navážky sahají do hloubky 0,2-0,4 m. Procento přechodného nakypření je 18%. 

Tab.2 Množství navážek 

Materiál Množství v nenakypřeném 

stavu [m
3
] 

Množství v 

nakypřeném stavu [m
3
] 

Navážky 223,9 264,2 
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2.4. Zemina 

Zemina v místě budoucí stavby je soudržná, třída rozpojitelnosti je 3 dané zeminy 

dle ČSN 733050. Objemová hmotnost zeminy v nenakypřeném stavu je 2000 kg/m
3
. 

Přechodné nakypření činí 18%. 

Tab.3 Množství zeminy 

Materiál Množství v nenakypřeném 

stavu [m
3
] 

Množství v 

nakypřeném stavu [m
3
] 

Zemina tř. 3 694,1 819,0 

2.5. Pomocný materiál 

Do pomocného materiálu řadíme lavičky, viz tabulku. Dále potřebujeme dřevěné 

kolíky, které ale budou nahrazeny betonářskou výztuží dl. 0,5 m. Na vytyčení stavební 

jámy je potřeba reflexní sprej a 5 pytlů vápna (hmotnost 22 kg). 

Tab.4 Dřevěné lavičky 

Materiál Rozměry [mm] Množství [ks] 

Dřevěná deska  25/2000  mm  20 

Dřevěný kůl  Průměr 100/2000 mm  40 

 

3.  Doprava 

3.1. Primární doprava 

Lavičky budou přivezeny na stavbu nákladním automobilem Tatra T158-

8P5R33.343. Dopravu mobilních toalet a plotu zajistí firma ToiToi. Stavební buňky 

doveze také firma ToiToi. Odvoz zeminy z hloubení jámy a rýh zajistí nákladní 

automobily Tatra T158-8P5R33.343 – výpočty doloženy v přílohách Pojezd strojů – 

skrývka navážky a Pojezd strojů - výkopy. Celkem je zapotřebí 11 nákladních automobilů 

pro výkopy, tzn. o 3 více než na skrývku navážky. Doprava je volena vhodně tak, aby co 

nejméně narušovala okolí centra, a aby byl proveden nepřerušený odvoz zeminy. Zbylý 

materiál bude na stavbu dovážen postupně dle časového plánu osobními automobily. 

Zemina bude odvážena na skládku vzdálenou 19,9 km, jejíž trasa a charakteristika jsou 

blíže popsány v kapitole A.5 Návrh strojní sestavy. 

3.2. Sekundární doprava 

Doprava materiálu na staveništi je řešená ručně a pomocí stavebních koleček. 

Navážky a vytěženou zeminu bude nakládat rypadlo-nakladač Caterpillar 434F na nákladní 

automobil Tatra T158-8P5R33.343 a následně budou odváženy na skládku. Pojezdy 
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rypadla a nákladního automobilu jsou zaneseny v příloze Pojezd strojů – skrývka navážky a 

Pojezd strojů – výkopy. Maximální dovolená rychlost na staveništi je 10 km/h. 

3.3.  Skladování 

Pro uskladnění materiálů, tj. řeziva na lavičky, hřebíků, vápna, provázku apod. bude 

použita buňka pro úschovu materiálů ToiToi. Pokud je možné skladovat materiál venku, 

jsou zakreslená místa, kde je tak možno učinit – příloha Zařízení staveniště.  

4. Převzetí pracoviště 

4.1.  Převzetí staveniště 

Majitelem pozemku je v tomto projektu investor. Po uzavření smlouvy předá 

investor pozemek zhotoviteli. Pozemek bude převzat stavbyvedoucím v přítomnosti 

investora a přizván bude i projektant. Spolu s převzetím staveniště bude také předávána 

projektová dokumentace. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního deníku, 

který obě strany, tj. investor a zhotovitel, stvrdí vlastními podpisy. 

Zhotovitel převzetím staveniště potvrzuje, že přijímá veškerou zodpovědnost za vše, 

co se na staveništi stane (viz zák. č. 183/2006 Sb. – stavební zákon). Staveniště se předává 

s kompletní projektovou dokumentací, kde jsou označena místa pro připojení a odběr 

elektrického proudu, vody, a kde je zaznačena přístupová cesta ke staveništi. V projektové 

dokumentaci jsou vyznačeny stávající sítě, aby je bylo možné rozlišit od nových. 

V dokumentaci jsou také zaznačeny polohové a výškové kóty. 

4.2.  Nástup prací dle technologického předpisu 

Staveniště je oploceno neprůhledným plotem ToiToi CITY, uzamykatelným výšky 

1,8 m. Stavba je osvětlená pro případ prací za snížené viditelnosti. Stavba je opatřena 

přípojkou vody a přípojkou elektřiny. Materiál je skladován tak, aby nedošlo k jeho 

poškození.  Pro drobný odpad je na staveništi zřízen odpadní kontejner, ostatní odpad bude 

vyvážen na skládku nebo rovnou zpracován na místě. Výkopové práce započnou až po 

vytýčení staveniště na základě geodetického měření. Všichni pracovníci budou poučeni o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a stvrdí tuto skutečnost do formuláře na to 

určeném. 

5. Pracovní podmínky 

5.1.  Klimatické podmínky 

Zemní práce budou prováděny pouze za příznivých klimatických podmínek, tj. 

teplota při realizaci od 5°C do 25°C. Tato teplota je určující pro výkopové práce z hlediska 

rozpojitelnosti zeminy navrhnutou technikou. Musí být příznivé povětrnostní podmínky, 
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rychlost větru do 10 m/s. Musí být zajištěna dostatečná ochrana proti promáčení, 

zvětrávání, případně také zamrzávání a otřesům stavební jámy.  

V případě trvalého deště nebo podmínek výše uvedených budou stavební práce 

zastaveny až do požadovaného zlepšení pracovních podmínek. Dále budou práce 

pozastaveny v případě zhoršené viditelnosti způsobené mlhou, opět z důvodu bezpečnosti 

na pracovišti. 

5.2.  Vybavenost staveniště 

Výkopové práce mohou být zahájeny až po vytyčení staveniště, které zajistí investor 

za pomoci geodeta. Přístupová cesta ke staveništi navazuje přímo z existující komunikace. 

Stávající inženýrské sítě neleží na pozemku staveniště. Základní hygienické potřeby budou 

zajištěny mobilním záchodem od firmy ToiToi. Elektrická energie bude zajištěna 

z přípojky v blízkosti staveniště. Zdrojem vody pro stavební účely bude místní zdroj pitné 

vody. Bude zajištěna skladovací plocha z betonových panelů a s přístřeškem. V případě, že 

práce budou pokračovat po setmění, je třeba zajistit halogenové osvětlení. Při výjezdu ze 

stavebního pozemku bude zřízeno čištění kol tak, aby nebyla zanesena nejbližší 

komunikace hlínou a bahnem. 

5.3.  Instruktáž pracoviště 

Výkopových prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými 

pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Na provádění stavebních prací bude 

dohlížet stavbyvedoucí, případně pověřený mistr. Pracovníci budou řádně proškoleni na 

BOZP a dodržování těchto předpisů stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. 

Teprve poté jim bude sdělen plán a postup prací. Mezi ochranné osobní pracovní pomůcky 

(OOPP) patří boty s pevnou podrážkou, oděv vhodný pro stavby, helma a kožené rukavice. 

Dále u speciálních činností je to chránič sluchu a ochranné brýle. Všichni pracovníci budou 

mít na sobě reflexní vestu kvůli pojezdu strojů. Pracovníci budou povinni dbát své osobní 

bezpečnosti, hlavně při práci se stroji nebo v blízkosti strojů. 

6. Personální obsazení 

6.1.  Obecná pravidla 

Všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při práci se stroji a nářadím 

a dodržovat pravidla BOZP. Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, který 

jej opravňuje stroj řídit. Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou bude 

provádět a proškolení stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. Na stavbě bude 

vždy přítomen mistr nebo jeho zástupce. 
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6.2.  Obsazení 

Tab.5 Personalistika pro odstranění křovin 

Název Počet Kvalifikace 

Pomocný dělník 7 Poučen 

 

Tab.6 Personalistika pro výkopové práce 

Název Počet Kvalifikace 

Vedoucí čety 1 Maturita, praxe 3 roky 

Řidič rypadla-nakladače 1 

Vyučen, proškolen, platný 

strojní průkaz 

Řidič nákladního automobilu 11 

Vyučen, proškolen, platný 

řidičský průkaz sk. C 

Dělník 4 Poučen 

Geodet 1 Maturita, praxe 2 roky 

Asistent geodeta 1 Poučen 

7. Stroje a pracovní pomůcky 

Podrobný popis strojů je uveden v kapitole A.5 Návrh strojní sestavy. 

7.1.  Velké stroje 

Mezi velké stroje řadíme nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 a rypadlo-

nakladač Caterpillar 434F. 

7.2.  Malé stroje 

Na staveništi je nutné mít několik vrtaček, elektrickou a úhlovou brusku (flexa). Dále 

je požadováno geodetické vybavení, které si geodet zajistí sám – optický nivelační přístroj 

Geofennel fal 20 a digitální teodolit Geofennel fet 405 k. 

Pro zajištění osvětlení jsou požadovány: prodlužovací kabely, světlomety, stojany na 

zavěšení kabelů a světel.  

Pro odstranění křovin je požadován křovinořez Husqvarna 525 RX a elektrická 

řetězová pila BLACK and DECKER GK1940TX. 

7.3.  Ruční nářadí 

Pro zhotovení dřevěných laviček: pily (ruční), palice, sekery, kladiva a hřebíky. 

Pro značení výkopů: kolečka, lopaty, provázek. 
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Pro výkopy: lopaty, rýče, krumpáče. 

7.4.  Měřící pomůcky 

Mezi měřící pomůcky patří ocelová pásma, nivelační přístroj s předepsanou přesností 

(zajistí geodet), měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka, metr, olovnice, 

vodováha a kolíky. 

7.5.  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Mezi ochranné osobní pracovní pomůcky (OOPP) patří boty s pevnou podrážkou, 

oděv vhodný pro stavby, helma a kožené rukavice. Dále u speciálních činností je to chránič 

sluchu, ochranné brýle. Všichni pracovníci budou mít na sobě reflexní vestu z důvodu 

pojezdu strojů a dobré viditelnosti. 

8. Postup prací 

8.1.  Odstranění křovin, stromů a odpadu 

Odstranění provedou instruovaní a proškolení pracovníci, použijí křovinořez 

Husqarna 525 RX a elektrickou řetězovou pilu BLACK and DECKER GK1940TX Je 

požadováno, aby měli OOPP – ochranné brýle a chrániče sluchu. V případě, že na 

staveništi zůstanou pařezy, jejich odstranění zajistí rypadlo, které k tomuto účelu využije 

řetěz. Odtud bude odpad odvážen na skládku speciálního odpadu vzdálenou 2,0 km.  

8.2.  Přípravné práce  

Bude zhotoveno zařízení staveniště, tj. buňky kanceláří, šaten a sociálního zázemí, 

mobilní WC, sklady a skládky. Dále budou zhotovena přípojná místa vody, elektrické 

energie a kanalizace. Dále bude zhotovena staveništní komunikace. Podrobný popis 

zařízení staveniště je v kapitole „A.1 Průvodní a technická zpráva“ a „A.4 Zásady 

organizace výstavby“. 

8.3.  Vytyčení stavby, lavičky 

Vytyčení ploch má za úkol geodet. Je předepsáno použití vytyčovacích kolíků. 

Pomocí kolíků se vytyčí vytyčovací lavičky ve vzdálenosti 2,1m od objektu. Geodet nebo 

jeho asistent následně označí veškeré kolíky i reflexním sprejem. Na staveništi platí zákaz 

manipulace s již zaraženými kolíky. 

8.4.  Sejmutí navážky 

Navážku sejmeme rypadlo-nakladačem, materiál bude poté naložen na nákladní 

automobil a na skládku. Rypadlo-nakladačem bude sejmuto 20-40 cm navážky. 
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8.5.  Těžba jámy, začištění ploch 

Těžba jámy bude provedena rypadlem ve dvou etážích. V první etáži se strojně 

vyhloubí stavební jáma do hloubky 1,89 m, tzn. až na základovou spáru. V další etáži se 

strojně vyhloubí základové pasy a otvor na výtahovou šachtu. Následné začištění provedou 

pracovníci ručně. Při hloubení jámy bude postupně zhotovován nájezd s max. sklonem 14°, 

přičemž v tomto sklonu má nájezd délku 4,75 m od hrany a min. šířka nájezdu jsou 3,2 m. 

Svahování stavební jámy bude prováděno ve sklonu 1:1, není vyžadováno pažení. 

Zeminu vytěženou rypadlo-nakladačem Caterpillar 434F budeme nakládat na 

nákladní automobil, který se bude pohybovat v blízkosti rypadla dle přílohy Pojezd strojů 

– výkopy. 

Stavební jáma bude vytěžena a ručně začištěna. 

8.6.  Vytyčení základových pasů 

Základové pasy budou vytyčeny geodetem dle projektové dokumentace. Geodet 

použije sprej bílé barvy a následně započne druhá fáze výkopu rypadlem a následný odvoz 

zeminy nákladním automobilem. Alternativně může geodet použít vápno. 

8.7.  Těžba a odvoz zeminy ze základových pasů 

Těžbu provede rypadlo-nakladač Caterpillar 434F dle přílohy Pojezd strojů – výkopy. 

Zeminu bude následně nakládat na nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343, který 

zeminu bude dále odvážet na skládku vzdálenou 19,9 km, podrobněji v A.5 Návrh strojní 

sestavy. 

8.8. Začištění základových spár 

Začištění spár provedou pověření pracovníci ručně. Kontrolu nad začištěním provede 

vedoucí čety, který je za tuto práci také odpovědný, a spolu se stavbyvedoucím provedou 

zápis do stavebního deníku. Na výkopové práce bezprostředně navazují betonářské práce, 

není proto nutné výkop dlouhodobě chránit proti nepříznivým klimatickým podmínkám. 

V případě pozdějšího nástupu prací z důvodu nepřízně počasí, je nutné chránit základovou 

spáru proti rozbřednutí. 

9. Kontrola kvality 

Kontrolní a  zkušební plán, veškeré zkoušky a kontroly, které je nutné na staveništi 

provést, jsou podrobně popsány v kapitole A.6  Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. 

9.1.  Vstupní kontrola 

Při vstupní kontrole se kontroluje připravenost staveniště a to stavbyvedoucím, 

investorem a případně geodetickým dozorem. Bude zkontrolováno a ověřeno správné 
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vytyčení pracoviště, vytyčení inženýrských sítí, stav sociálního zařízení pro pracovníky a 

napojení na inženýrské sítě. Dále bude zkontrolováno zabezpečení a označení pracoviště 

z důvodu BOZP, zejména celistvost a správnost oplocení, příjezdové a přístupové cesty, 

značení. 

Před zahájením prací proběhne kontrola pracovníků, jejich kvalifikace a proškolení a 

všichni pracovníci budou před začátkem seznámeni s BOZP a postupem práce. 

Bude zkontrolována i projektová dokumentace, její kompletnost a správnost, dále 

dokumenty jako je formulář o převzetí staveniště, platnost stavebního povolení, vlastnické 

listy k pozemku apod.  

O těchto skutečnostech bude proveden zápis do stavebního deníku. 

9.2.  Mezioperační kontrola 

V rámci mezioperační kontroly se kontroluje zabezpečení a zařízení staveniště, 

klimatické podmínky, kontrola strojů. Kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí a 

pravidelně vedoucí čety.  

Kontroluje se správná hloubka sejmutí navážky. Následně se kontroluje správné 

vytyčení dle výkresu situace a výškové osazení proti lavičkám. Následuje kontrola 

hloubení rýh – jejich přesnost a hloubka, sklon základové jámy a ochrana celého výkopu 

před přítokem vody a ochrana základové spáry. Je nutné též zkontrolovat zabezpečení 

výkopu. 

9.3.  Výstupní kontrola 

Ve výstupní kontrole se kontroluje dodržení hloubky dna stavební jámy, geometrická 

přesnost a rovinatost. U geometrické přesnosti se hloubka může lišit o max. ±40 mm od 

projektované hloubky. Maximální povolená odchylka v rovinatosti je ±50 mm na 3 m – 

měřeno latí, měříme prohlubně v místech, kde se nepředpokládá dodržení. Výstupní 

kontrola je provedena za účasti stavbyvedoucího, vedoucího čety a investora. Výsledek 

této kontroly je zapsán do stavebního deníku. 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, tj.:  

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

ochranu zdraví při práci na staveništi.  

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

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

práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
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 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

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

prostředí. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci. 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu. 

Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 

Sb., 192/2005 Sb.). 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, která mohou vzniknout v 

průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je 

seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 

poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 

Nepovolané osoby mohou na pracoviště pouze se souhlasem vedoucího stavby a po 

předchozí dohodě. Všechny tyto osoby budou vybaveny helmou, reflexní vestou a obuví 

s pevnou podrážkou. 

Další požadavky na BOZP jsou popsány v kapitole A.7 Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci. 

11. Životní prostředí 

11.1. Legislativa 

V průběhu stavby bude zajištěno snížení prašnosti pravidelným kropením. Není 

předpokládaný negativní dopad stavby na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 

zásady zamezující vlivu devastace vody a půdy v okolí staveniště. 

Na ulici Biskupská se nenachází zeleň, přesto je třeba se chovat k okolí šetrně. 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 

odstraňovány. Vznikající odpad bude na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k 

likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a 
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likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci 

daných odpadů příslušné oprávnění.  

Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, 

odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení 

(především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 

294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). Drcení stavebních odpadů nebo 

jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá.  

Tab. 7 Nakládání s odpady 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu Popis 

Nakládání s 
odpadem 

17 02 01 O Dřevo 5 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03 O Plasty 4 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

17 04 07 O Směsné kovy 4 

17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 7 

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 09 03 N 

Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů 

obsahujících nebezpečné látky 2 

17 09 04 O 
Směsné stavební demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 1 

03 01 05 O 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové 
desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 5 

15 01 01 O Papírový obal 4 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 03 O Dřevěný obal 5 

15 01 06 O Směsný obal 5 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 

20 03 03 O Uliční smetky 6 

11.2. Nakládání s odpadem – legenda:  

1– odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 

(recyklaci).  

2– odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 

nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
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úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 

budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 

odstranění.  

4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  

5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  

6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO  

7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 

O – ostatní komunální odpady 

N – nebezpečný odpad 
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1. Obecné informace 

1.1.  Informace o stavbě 

Technologický předpis je zpracováván pro objekt – novostavbu samostatně stojícího 

bytového domu. Dům je dvoupodlažní s částečně zapuštěnými garážemi. ±0,000 je 

v úrovni 381,000 m.n.m. Výška hřebene objektu je 6,75 m měřeno od ±0,000. Dle 

geologického průzkumu je v okolí budovy zeminy třídy S4/SM Písek hlinitý do hloubky 

2,3 m, 2,3 – 4,3 m máme zeminu třídy F4/CS Jíl silně písčitý a ve větších hloubkách poté 

zemina třídy S2/SP Písek. Dle geotechnické zprávy se nevyžaduje žádné speciální 

zakládání.  

Tab. 1 Třídy a mocnosti zemin 

Symbol Popis Třída Mocnost [m] 

R Navážka - humusní písek OY 0,2-0,4 

Q2 Písek hlinitý S4/SM 1,9 

Q4 Jíl silně písčitý F4/CS 1,2 - 2,0 

Q5 Písek S2/SP 0,8 

Q6 Štěrk písčitý G5/GC Neověřeno 

K1 Jíl silně písčitý F4/CS Neověřeno 

Hladina podzemní vody je nízká, konkrétně v hloubce -7,0 m. Nenachází se zde 

žádná ochranná pásma a nejsou zde žádné chráněné druhy živočichů a rostlin, proto není 

nutno zavádět žádné speciální opatření. Dle radonového průzkumu bylo zjištěno, že 

radonový index pozemku je nízký a vzhledem k této skutečnosti se provedení 

protiradonových opatření nevyžaduje. 

Původní inženýrské sítě plynovod, vodovod, kanalizace a elektrické napětí VN jsou 

vedeny částečně přes pozemek na ulici Biskupská a na ulici Široká. V dané fázi realizace 

jsou již hotové přípojky na objektu a je možné je využívat. 

1.2. Umístění pozemku 

Objekt je umístěn na parcele 151/1 katastrálního úřadu České Budějovice, na adrese 

Biskupská 132/4, přibližně 6,6 m od pozemní komunikace. Pozemek je určen dle platného 

územního plánu k zástavbě. V blízkosti navrženého objektu se nachází obytná zóna, proto 

je nutné stanovit hladinu hluku do okolí, která vychází do 70 dB. 

1.3. Zemní práce 

Nejprve bude odstraněna vrstva navážek do hloubky 0,2-0,4 m, která je po celém 

prostoru pozemku. Na staveništi bude strojně vyhloubena stavební jáma a v druhé etáži 

budou vyhloubeny samotné rýhy pro základové pasy a patky. Zabezpečení stavební jámy 

je ze všech stran svahování v poměru 1:1. Základová spára se nachází v hloubce 1,89 m od 
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výšky původního terénu. Při hloubení jámy bude postupně zhotovován nájezd s max. 

sklonem 14°, přičemž v tomto sklonu má nájezd délku 4,75 m od hrany a min. šířka 

nájezdu jsou 3,2 m. Maximální sklon, který je nutno dodržet dle norem je 17°. 

1.3.1. Základy 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu s malým počtem podlaží, bude stavba 

bude založena na betonové desce tloušťky 150 mm. Základové pasy jsou provedeny 

z prostého betonu třídy C16/20 litého do bednění. Základové patky budou provedeny 

z železobetonu na podkladním betonu. Podkladní beton bude třídy C12/15.  

Násypy pod podlahami a v úrovni základových konstrukcí budou provedeny ze 

štěrkopísku ukládaném ve vrstvě 100 mm. Tyto násypy jsou poté hutněny na 95% 

objemové pevnosti použitého materiálu.  

1.3.2. Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou navrženy ze systému POROTHERM. Jedná se o všechny 

nosné i nenosné konstrukce, nadzemní i podzemní podlaží. Mezibytové stěny jsou 

navrženy z AKU bloků. 

Obvodové stěny suterénu jsou navrženy z betonových tvárnic. Vnitřní stěna mezi 

výtahovou šachtou a bytem bude provedena z betonových tvárnic TP 25 AKU 

probetonovaných C16/20 tak, aby byla dodržena min. hodnota plošné hmotnosti 550 kg/m
2
 

dle ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. 

1.3.3. Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako filigránové. Přerušení tepelných 

mostů, útlum kročejového hluku a vibrací kolem výtahové šachty je provedeno a řešeno 

dle systémového řešení firmy Schöck. 

Překlady jsou navržené jako keramické, případně z ocelových válcovaných profilů. 

1.3.4. Zastřešení 

Střecha objektu je jednoplášťová plochá. Nosnou konstrukci tvoří filigránové stropy. 

Střecha je tvořena spádovým perlit betonem, který je nutné dilatovat po max. 6x6 m. 

Skladbu střechy tvoří pojistná hydroizolace a parozábrana z asfaltového pásu, poté tepelně 

izolační vrstva oboustranně separovaná textilií. Nakonec na podkladní vrstvě z geotextilie 

bude položena hydroizolace z fólie z měkčeného PVC. Na střešní fólii bude aplikován 

kačírkový zásyp frakce 16/32. Střecha je vyspárována oboustranně do úžlabí ve spádu min. 

2,5% a odvodněna dvěma střešními vpustěmi. 
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1.3.5. Sadové úpravy 

Řešení zahradní části je podstatnou částí návrhu z hlediska architektury. 

V nezastavěné části pozemku bude provedena rekultivace ornicí, která bude dovezena po 

skončení stavby. Po rekultivaci budou provedeny sadové úpravy. 

1.4.  Specifikace procesu 

V dané realizační fázi jsou již hotové výkopové práce a vyhloubeny základové pásy a 

je možné začít bednit. Před samotnou realizací je třeba zkontrolovat stav základové spáry, 

její rovinatost a čistotu. V první fázi se zalije pás a patky podkladním betonem tl. 50-

100 mm. Na stavbě bude využito ztraceného bednění, které bude postaveno na podkladní 

beton a bude ztuženo výztuží vodorovnou i svislou. Následuje zalití základových pasů 

betonem C16/20. Násypy pod podlahami a v blízkosti základových konstrukcí budou 

provedeny ze štěrkopísku hutněného na 95% objemové hmotnosti. Dále bude postaveno 

bednění pro betonáž základové desky. Nakonec bude zalita betonová deska v tl. 150 mm. 

Deska je ztužena kari sítí 150/150/6, použitý beton je C16/20. Výztuž bude do desky 

vázána přímo na stavbě, desku i pasy bude betonovat autočerpadlo, které bude mít 

pravidelný přísun beton z autodomíchávačů. Schéma pojezdu strojů je řešené v příloze 

Pojezd strojů –základy. 

2. Materiál 

2.1.  Výkaz výměr, tabulka spotřeb 

Výkaz výměr je v příloze Výkres pro orientaci ve výkazu výměr - výkopy a Výkres 

pro orientaci ve výkazu výměr - základy s uvedenými nákresy a výpočty jsou doložené 

v A.3 Výkaz výměr. 

2.1.1. Beton pro základové pasy a základovou desku 

Beton navržený statikem má třídu C16/20. Konzistence betonu třída S3. Sednutí 

kužele 50-90 mm. Beton je nutné vibrovat. V dodacím listu bude označen písmenem M.  

2.1.2. Podkladní beton 

Podkladní beton bude třídy C12/15 v tl. 50 až 100 mm. Podkladním betonem se 

zarovnává povrch pod základovými pasy i pod základovou deskou. Je nutné mezi vrstvu 

štěrku a podkladní beton dát ochrannou geotextilii, aby do násypu nepronikly jemnozrnné 

složky betonu. 

2.1.3. Štěrk 

Násypy pod podlahami a v úrovni základových konstrukcí budou provedeny ze 

štěrkopísku ukládaném ve vrstvě 100 mm. Tyto násypy jsou poté hutněny na 95% 

objemové pevnosti použitého materiálu. Štěrk bude mít frakci 8-16 mm. 
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2.1.4. Hydroizolace 

Podkladní konstrukce bude po celé ploše ošetřena penetračním nátěrem, který bude 

aplikován v jedné vrstvě. 

Izolací proti zemní vlhkosti bude z modifikovaného natavovaného asfaltového pásu. 

Je nutné dbát správného natavení hlavně v místě spojů a prostupů. 

2.1.5. Bednění  

Jako bednění do základů použijeme ztracené bednění BEST 50. Pevnost v tlaku je 

15 MPa a výška tvarovky je 200 nebo 250 mm dle výrobce. Bednění bude uloženo na 50 

až 100 mm tlusté betonové mazanině. Jako bednění na betonáž základové desky se využije 

systémové bednění od firmy DOKA – Frami Xlife pokládané naležato. 

2.1.6. Výztuž 

Na stavbu je nutné dovézt kari síť 6/150/150 mm do základové desky. Do 

základových pasů je nutné dovézt betonářskou výztuž  ø14 mm, kterou se bude ztužovat 

ztracené bednění. Výztuž bude vyvedena i ve svislém směru z bednění až nad základovou 

desku a následně bude na výztuž navazováno bednění v 1.PP. 

3.  Doprava 

3.1. Primární doprava 

Trasa a charakteristika primární dopravy je blíže popsána v kapitole A.5 Návrh 

strojní sestavy. Na dopravení štěrku, výztuže a dalšího materiálu bude použito nákladního 

automobilu Tatra T158-8P5R33.343. Na čerpání betonové směsi bude využito 

autočerpadla Schwing S 34 X, které bude průběžně doplňováno autodomíchávačem Stetter 

C3 Basic Line AM 12 C. 

3.2. Sekundární doprava 

Materiál bude po stavbě přenášen ručně, případně je možné využití koleček. 

3.3.  Skladování 

Pro uskladnění materiálů bude použita buňka ToiToi, tyto sklady budou 

uzamykatelné. V případě, že materiál je možné skladovat ve venkovním prostoru, jsou na 

tyto účely vyhrazená speciální místa v zařízení staveniště. Pro skladování bednění je 

vyhrazené místo se zpevněnou plochou – plocha bude zpevněna štěrkem. Podkladní štěrk 

bude rovnou přivážen a ukládán na stavbu. 
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4. Převzetí pracoviště 

4.1.  Převzetí staveniště 

Majitelem pozemku je v tomto případě investor. Po uzavření smlouvy předá investor 

pozemek zhotoviteli (konkrétně stavbyvedoucímu). Pozemek je převzat stavbyvedoucím 

v přítomnosti investora a přizván je též projektant. Spolu s převzetím staveniště bude také 

předávána projektová dokumentace. O převzetí bude vyhotoven řádný zápis do stavebního 

deníku, který obě strany, tj. investor a zhotovitel stvrdí vlastními podpisy. 

Zhotovitel převzetím staveniště potvrzuje, že přijímá veškerou zodpovědnost za vše, 

co se na staveništi stane (viz zák. č. 183/2006 Sb. – stavební zákon). Staveniště se předává 

s kompletní projektovou dokumentací, kde jsou označena místa pro připojení a odběr 

elektrického proudu, vody a kde je zaznačena přístupová cesta ke staveništi. V projektové 

dokumentaci jsou vyznačeny stávající sítě, aby je bylo možné rozlišit od nových. 

V dokumentaci jsou také zaznačeny polohové a výškové kóty. 

4.2.  Nástup prací dle technologického předpisu 

Staveniště je oploceno neprůhledným plotem ToiToi CITY, uzamykatelným výšky 

1,8m. Stavba je osvětlená pro případ prací za snížené viditelnosti. Stavba je opatřena 

přípojkou vody a přípojkou elektřiny. Materiál je skladován tak, aby nedošlo k jeho 

poškození.  Pro drobný odpad je na staveništi zřízen odpadní kontejner, ostatní odpad bude 

vyvážen na skládku nebo rovnou zpracován na místě. Výkopové práce započnou až po 

vytýčení staveniště na základě geodetického měření.Všichni pracovníci jsou poučeni o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a stvrdí tuto skutečnost do formuláře na to 

určeném.Jsou hotové výkopové práce, včetně začištění a zarovnání základové spáry a pasů.  

5. Pracovní podmínky 

5.1.  Klimatické podmínky 

Betonářské práce budou prováděny pouze za příznivých klimatických podmínek, tj. 

teplota při realizaci od 5°C do 25°C. Pod 5°C je nutné začít přimíchávat speciální přísady 

proti mrznutí. Beton musí mít při ukládání teplotu +5 až +25°C. Musí být příznivé 

povětrnostní podmínky, rychlost větru do 10 m/s. Musí být zajištěna dostatečná ochrana 

proti promáčení, zvětrávání, případně také zamrzávání a otřesům stavební jámy. 

Hydroizolace smí být pokládána při teplotě nad 5°C.  

V případě trvalého deště nebo podmínek výše uvedených budou stavební práce 

zastaveny až do požadovaného zlepšení pracovních podmínek. Dále budou práce 

pozastaveny v případě zhoršené viditelnosti způsobené mlhou, opět z důvodu bezpečnosti 

na pracovišti, a protože se stroje v případě vytrvalého deště mohou začít zabořovat. 
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V případě, že je již betonáž hotová a prší, je nutné ji chránit pro účinkům deště např. 

přikrytím plachtami – déšť vymílá jemné částečky z betonu. 

5.2.  Vybavenost staveniště 

 Přístupová cesta ke staveništi je přímo z existující komunikace. Stávající inženýrské 

sítě neleží na pozemku staveniště. Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním 

záchodem od firmy ToiToi. Elektrická energie bude zajištěna z přípojky v blízkosti 

staveniště. Zdroj vody pro stavební účely bude místní zdroj pitné vody. Bude zajištěna 

skladovací plocha z betonových panelů a s přístřeškem. V případě, že práce budou 

pokračovat po setmění, je třeba zajistit halogenové osvětlení. Na vstupu na pozemek bude 

zřízeno čištění kol tak, aby nebyla zanesena nejbližší komunikace hlínou a bahnem. 

5.3.  Instruktáž pracoviště 

Betonářských prací se zúčastní pouze osoby pověřené, vybavené předepsanými 

pracovními pomůckami a bezpečnostními prvky. Nad prováděním stavebních prací bude 

dohlížet stavbyvedoucí, případně pověřený mistr. Pracovníci budou řádně proškoleni na 

BOZP a dodržování těchto předpisů stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. 

Teprve poté jim bude sdělen plán a postup prací. Mezi ochranné osobní pracovní pomůcky 

(OOPP) patří boty s pevnou podrážkou, oděv vhodný pro stavby, helma a kožené rukavice. 

Dále u speciálních činností jsou to izolatérské rukavice. Všichni pracovníci budou mít na 

sobě reflexní vestu z důvodu pojezdu strojů. Pracovníci jsou povinni dbát své osobní 

bezpečnosti, hlavně při práci se stroji nebo v blízkosti strojů. 

6. Personální obsazení 

6.1.  Obecná pravidla 

Všichni pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při práci se stroji a nářadím 

a dbát a dodržovat pravidla BOZP. Každý řidič je povinen se prokázat platným dokladem, 

který jej opravňuje stroj řídit. Každý pracovník bude řádně proškolen k činnosti, kterou 

bude provádět a proškolení stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. Na stavbě 

bude vždy přítomen mistr nebo jeho zástupce. 

6.2.  Obsazení 

Pracovníci provádějící danou činnost budou řádně poučeni a proškoleni a tuto 

skutečnost stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. K různým činnostem je třeba 

zvláštních oprávnění viz tabulku níže. 
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Tab.2 Personalistika pro betonářské práce 

Název Počet Kvalifikace 

Vedoucí čety  1 Maturita, praxe 3 roky 

Vazači armatury 2 Proškoleni, vazačský průkaz 

Geodet 1 
Oprávnění pro zeměměřičskou 

činnost, maturita 

Asistent geodeta 1 Proškolen 

Řidič 11 Řidičský průkaz sk. C 

Betonář 2 Oprávnění, proškolení 

Izolatér 4 Oprávnění, proškolení 

Pomocný dělník 4 Proškolen 

 

7. Stroje a pracovní pomůcky 

Podrobný popis strojů je uveden v kapitole A.5 Návrh strojní sestavy. 

7.1.  Velké stroje 

Na dopravení štěrku, výztuže a dalšího materiálu bude použito nákladního 

automobilu Tatra T158-8P5R33.343. Na čerpání betonové směsi bude využito 

autočerpadla Schwing S 34 X, které bude průběžně doplňováno autodomíchávačem Stetter 

C3 Basic Line AM 12 C.  

7.2. Malé stroje 

Na staveništi je nutné mít několik vrtaček, elektrickou a úhlovou brusku (flexa). Dále 

je požadováno geodetické vybavení, které si geodet zajistí sám – optický nivelační přístroj 

Geofennel fal 20 a digitální teodolit Geofennel fet 405 k. 

Pro zajištění osvětlení jsou požadovány: prodlužovací kabely, světlomety, stojany na 

zavěšení kabelů a světel.  

Pro betonáž hutnící pěch MR 60 Honda. Ponorný vibrátor Hervisa Perles AM 57/5. 

Obousměrná vibrační deska Scheppach HP 3000 S. Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles 

RVH 200/2,0. 

Pro hydroizolaci: Hořáky na PB (Icopal i s hadicí) 

7.3.  Ruční nářadí 

Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, kladiva, hřebíky, šrouby, provázky, 

vodováha, kolíky, rozhrnovače, škrabky, košťata, asfaltérská košťata, asfaltérské válečky, 

nože, háky na role, hadr/houba. 
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7.4.  Měřící pomůcky 

Mezi měřící pomůcky patří ocelová pásma, nivelační přístroj s předepsanou přesností 

(zajistí geodet), měřičské latě, hranol, výtyčky, patky, kalkulačka, metr, olovnice, 

vodováha a kolíky. 

7.5.  Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Mezi ochranné osobní pracovní pomůcky (OOPP) patří boty s pevnou podrážkou, 

oděv vhodný pro stavby, helma a kožené rukavice. Všichni pracovníci budou mít na sobě 

reflexní vestu z důvodu pojezdu strojů. U hydroizolace jsou to izolatérské rukavice a na 

stavbě bude několik hasicích přístrojů. 

8. Postup prací 

8.1.  Kontrola základové spáry a případné dočištění  

Bude zhotoveno zařízení staveniště, tj. buňky kanceláří, šaten a sociálního zázemí, 

mobilní WC, sklady a skládky. Dále budou zhotovena přípojná místa vody, elektrické 

energie a kanalizace. Podrobný popis zařízení staveniště je v kapitole „A.1 Průvodní a 

technická zpráva“ a „A.4 Zásady organizace výstavby“. Jsou již hotové veškeré výkopové 

práce a je předáván výkop rovný a začištění až na základovou spáru, včetně vyhloubených 

rýh pro pasy a patky. Spára musí být rovná, bez zjevných nečistot, zbytků kameniva, 

odpadů apod. V případě, že spára nebude úplně čistá, je nutné ji ručně dočistit. O předání 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.2.  Uložení zemních pásků 

Do začištěných pasů je třeba natáhnout zemnící pásek. Spoje jednotlivých pásek se 

budou natírat tlumexem. V protilehlých rozích a v místě rozvaděče se zemnící vodič 

vytáhne nad úroveň terénu a v místě budoucího přestupu beton-vzduch bude také natřen 

tlumexem. 

8.3.  Prostupy 

Je nutné zajistit prostupy pro budoucí inženýrské sítě - vedení elektřiny, vody, plynu 

a kanalizace. Je možné použít plastovou trubku, nebo zřídit dřevěné bednění.  

8.4.  Podkladní beton, bednění 

Do začištěných pasů bude nalito 50 až 100 mm podkladního betonu C12/15, třída 

konzistence S2. Výška podkladního betonu závisí na velikosti ztraceného bednění tak, aby 

bylo 100 mm nad spárou výkopu. Betonáž bude probíhat z výložníku autočerpadla, který 

bude pravidelně zásobován autodomíchávačem. Čerstvý beton budou pracovníci 
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rozhrnovat lopatami a hráběmi. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem, vibrační deskou 

nebo vibrační lištou dle rozměrových možností a vhodnosti použití. Beton bude hutněn tak 

dlouho, dokud nevystoupí cementové mléko na povrch. Do zarovnaného betonu budou po 

0,5 m zapichovány roksory ø14 mm, na které se v další realizační fázi naváže ztracené 

bednění. Následuje technologická přestávka 2 dny. Následně bude ukládáno ztracené 

bednění, které bude uloženo ve výšce 200 nebo 250 mm, tak aby bylo 100 mm nad 

základovou spárou. Mezi jednotlivé prvky ve vodorovné rovině přijde armovací výztuž 

ø14 mm. Výztuž musí být čistá, bez rzi, nečistot a mastnot a v místě křížení spojíme 

výztuže rádlovacím drátem. 

8.5.  Betonáž 

Následně se vybetonují základové pasy betonem C16/20. Konzistence betonu třída 

S3. Sednutí kužele je 50-90 mm. Beton je nutné vibrovat ponorným vibrátorem. Betonáž 

probíhá výložníkem autočerpadla, do kterého je pravidelně dodávána směs 

z autodomíchávače. Směs musí být ukládána tak, aby nedošlo k posunutí výztuže. 

8.6.  Zásypy pod podlahy a drenáž 

Po vybetonování základových pasů a patek je možné zasypat plochy pod budoucími 

podlahami, tj. mezi základovými pasy, štěrkopískem. Štěrkopísek bude překládán rypadlo-

nakladačem z nákladního automobilu a následně jej budou pracovníci upravovat manuálně. 

Štěrkopísek bude hutněn na 95% objemové pevnosti použitého materiálu. Štěrk bude mít 

frakci 8-16 mm. Následně probíhá montáž ležaté kanalizace. 

Před betonáží základové desky proběhne instalace drenáže, která se uloží podél 

celého obvodu stavby do štěrkopískového lože tl. 100 mm. 

8.7. Uložení výztuže základové desky 

Na zhutněné štěrkopískové lože se položí ochranná geotextilie, aby se při betonáži 

jemnozrnné částečky betonu nedostaly do štěrkového lože. Poté bude pokládána kari síť 

150/150/6 mm na distančních tělíscích. Výztuž se pomocí úhlové brusky upraví, aby bylo 

umožněno provedení prostupů pro inženýrské sítě. Kari síť se připevní k připraveným 

roksorům rádlovacím drátem. 

8.8. Bednění a betonáž základové desky 

Bednění základové desky bude provedeno ze systémového bednění od firmy 

DOKA -Frami Xlife pokládaného naležato. Dané bednění budou provádět pracovníci z této 

firmy, tzn. zajistí také ošetření odbedňujícími přípravky a následné odbednění. Betonáž 

bude prováděna z výložníku čerpadla, který bude zásobován autodomíchávačem. Bude se 

dbát na maximální výšku shozu 1,5 m. Použitým betonem je beton třídy C16/20, 

konzistence S3. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem, vibrační deskou nebo vibrační 

lištou dle rozměrových možností a vhodnosti použití. Beton bude hutněn a vibrován tak 
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dlouho, dokud nevystoupí cementové mléko na povrch. Ošetřování betonu bude probíhat 

12 hod od ukončení betonáže a to formou kropení.  

Beton je nutné udržovat ve vlhkém stavu po 3 dny. Teplota povrchu musí být vyšší 

než 5°C a bude se proto vlhčit vodou, která bude mít teplotu min. 10°C. 

Odbednění provedou pracovníci z firmy DOKA. Je možné odbedňovat nejdříve po 

dosažení 50% výsledné pevnosti betonu. Doba potřebná k dosažení této pevnosti je závislá 

na teplotě prostředí. Při průměrné denní teplotě 5-10°C je možné odbednit z důvodu 

bezpečnosti až po 6 dnech, při vyšší teplotě je navrženo počkat 5 dní. 

8.9. Izolace proti vlhkosti 

Použitou hydroizolací na objektu budou oxidované asfaltové pásy Sklobit G. Tento 

asfaltový pás má vysokou pevnost nosné vložky ze skleněné tkaniny a je vhodný právě pro 

izolaci spodní stavby, kde nehrozí vysoké radonové riziko. Oxidované asfaltové pásy se 

chovají plasticky - nemají vratný efekt. Oxidované pásy mají charakteristické teplotní 

rozhraní 0°C (odolnost proti vzniku trhlin) až +70°C (odolnost proti stékání). Při teplotě 

pod 0°C se u tohoto typu pásu mohou objevit při ohybu trhliny v krycí hmotě, při teplotě 

nad 70°C začíná asfaltová krycí hmota stékat z nosné vložky. 

V případě betonového podkladu musí být tento podklad čistý a suchý, zbavený všech 

olejových skvrn, cementového mléka a nerovností. Nejsou přípustné ostré nerovnosti a 

ostré hrany, prohlubně, podrobněji viz A.6 Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. Na 

takto připravený povrch se rozetře penetrační nátěr, na který budou následně pokládány a 

natavovány jednotlivé vrstvy vodotěsného systému s přesahy danými výrobcem. Není-li 

specifikováno jinak, volí se zpravidla podélné přesahy 10 cm. Příčné pak 15 cm. Pásy se 

natavují s tzv. střídavými spoji, tj. nemělo by docházet ke styku 4 spojů v jednom místě. 

Pásy se nejprve rozbalí, důkladně srovnají a natáhnou do požadované polohy, zpětně z 

jedné poloviny navinou na nosnou kartónovou roli ocelovou vodící trubkou a poté se 

natavují vždy od této jedné poloviny. U pásů s ochraným posypem z drcené 

hydrofobizované břidlice či keramického granulátu je nutné u příčných přesahů nebo v 

detailech tzv. utopit za tepla posyp tak, aby pro natavování přilehlého pásu byl připraven 

kompaktní asfaltový povrch. Po ochranném posypu je též nutno zvláště za teplého počasí 

nebo těsně po natavení v maximální míře omezit pohyb. Oxidované asfaltové pásy lze 

pokládat bez dalších dodatečných opatření za suchého počasí při teplotách vyšších než 5 

°C. Na svislé konstrukce se pásy vytahují přes tzv. kluzné klíny (náběhové klíny). Systém 

vodotěsné izolace se v případě potřeby na svislých konstrukcích dokoví mechanicky přes 

kotvící lišty. Vytažení vodotěsné izolace na svislou konstrukci musí být minimálně 300 

mm nad úroveň přilehlého terénu. 

8.10. Podlaha v místě nájezdu do garáže 

Podkladní vrstva v místě budoucího nájezdu do garáže se skládá z podkladního 

štěrku frakce 8-16 mm hutněného na 95% objemové hmotnosti. Na vrstvě štěrku je 

geotextilie, která zabraňuje vnikání jemnozrnných částeček při betonáži do podkladní 
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vrstvy. Následuje betonáž o tloušťce 150 mm. Na betonové desce je položena hydroizolace 

z asfaltových pásů Sklobit G. Na izolaci proti vlhkosti bude pokládána tepelná izolace 

v tloušťce 150 mm typu EPS. Na tepelnou izolaci bude pokládána separační fólie tl. 

0,1 mm a nakonec anhydrit – betonová mazanina v tl. 50 mm. 

Pro zajištění kvalitního přilnutí vrstvených systémů je nutné správně nachystat 

podklad. Mezi nejběžnější způsoby patří tryskání, frézování a broušení podkladní vrstvy. 

Vzhledem k povaze podkladu je vhodné zvolit úpravu povrchu tryskáním. Tryskáním je 

možné odstranit cementové mléko, barvy a další nečistoty vzniklé při realizaci podkladních 

vrstev. Tryskání je prováděno pomocí ocelových broků, které tryskají v uzavřeném okruhu. 

Výhodou této úpravy je její bezprašnost. Je nutné zajistit výkonný vysavač na vzniklé 

nečistoty. 

Výsledkem je očištěný, zdrsněný, vysátý povrch, na který lze aplikovat finální vrstvu 

podlahy. 

Finální vrstvou je tenkovrstvá stěrka Atemit ScCt s tloušťkou 2-3 mm. Jedná se o 

vrstvený epoxidový systém pro prostory s lehkým a středním zatížením. Tato stěrka má 

jednobarevný povrch s charakteristickým protiskluzem. 

9. Kontrola kvality 

Požadavky na kvalitu a její následné zajištění je podrobně řešeno v kapitole A.6 

Kvalitativní požadavky a jejich zajištění. V rámci technologického předpisu jsou stručně 

popsány zkoušky a kontroly, které je nutné zajistit. 

9.1. Vstupní kontrola 

Ve vstupní kontrole se zkontroluje projektová dokumentace, její kompletnost a 

správnost. Zkontrolují se příjezdové a přístupové komunikace, zařízení staveniště oplocení, 

označení staveniště. Proběhne kontrola pracovníků a jejich průkazů a zkoušek způsobilosti. 

Dále se zkontroluje provedení výkopu a provedení základových pasů, zejména čistota a 

rovinatost. 

Před prováděním hydroizolace se zkontroluje čistota základové desky. Deska musí 

být čistá, suchá, zbavená mastnot, skvrn a nerovností. Nejsou přípustné ostré výčnělky, 

nebo prohlubně. 

9.2.  Mezioperační kontrola 

V rámci mezioperační kontroly se kontroluje zabezpečení a zařízení staveniště, 

klimatické podmínky, kontrola strojů. Kontrolu provádí náhodně stavbyvedoucí a 

pravidelně vedoucí čety.  

Kontroluje se materiál dodávaný výrobcem (dodavatelem), zejména jeho shodnost 

s technickými listy, množství, kvalita. Bude prováděna kontrola všech probíhajících prací 

jako je hutnění štěrkopísku, betonáž podkladního betonu a následná výstavba a zalévání 
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ztraceného bednění. Dále budou zkontrolovány prostupy přes základovou desku a to po 

montáži kari sítě, před samotnou betonáží. U osazování výztuže se kontroluje dodržení 

krytí a vzdáleností. Následně bude kontrolována betonáž – její průběh, hutnění, množství 

použitého betonu a následné ošetřování betonu. 

U hydroizolace se kontroluje způsob provádění, kladení asfaltových pásů s danými 

přesahy přes sebe. Kontroluje se, zda nedochází ke styku 4 spojů v jednom místě. 

Kontroluje se napojení hlavně v detailech, které bývají problematické. V detailech v rozích 

a při přestupu na svislý povrch se zkontroluje, zda provedení souhlasí s projektovou 

dokumentací. 

9.3.  Výstupní kontrola 

Ve výstupní kontrole dbáme na geometrickou přesnost provedených základových 

konstrukcí. Dále se kontroluje pevnost, tvrdost a celistvost betonu. Kontroluje se též čistota 

a rovinatost povrchu a připravenost pro navazující technologickou etapu. 

U hydroizolace proběhne zkouška jehlou, zkouška jiskrou nebo tlaková zkouška. 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, tj.:  

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

ochranu zdraví při práci na staveništi.  

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

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

práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

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

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

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

prostředí. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci. 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu. 
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Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 

Sb., 192/2005 Sb.). 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout v 

průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je 

seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 

poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 

Nepovolané osoby mohou na pracoviště pouze se souhlasem vedoucího stavby a po 

předchozí dohodě. Všechny tyto osoby budou vybaveny helmou, reflexní vestou a obuví 

s pevnou podrážkou. 

Další požadavky na BOZP jsou popsány v kapitole A.7 Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci. 

11. Životní prostředí 

11.1. Legislativa 

V průběhu stavby bude zajištěno snížení prašnosti pravidelným kropením. 

Nepředpokládám negativní dopad stavby na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 

zásady zamezující vlivu devastace vody a půdy v okolí staveniště. 

Na ulici Biskupská se nenachází žádná vzrostlá zeleň, nicméně je třeba se chovat 

k okolí šetrně. 

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 

odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván 

k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a 

likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci 

daných odpadů příslušné oprávnění.  

Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, 

odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení 

(především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 

294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). Drcení stavebních odpadů nebo 

jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá.  
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Tab. 3 Nakládání s odpady 

Kód odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Popis 
Nakládání s 
odpadem 

15 01 01 O Papírový obal 4 

17 01 01 O Beton 1 

17 02 01 O Dřevo 5 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 

15 01 02 O Plastový obal 4 

17 01 02 O Cihly 1 

17 03 01 N Asfaltové směsi 2 

17 02 02 O Sklo 1 

15 01 03 O Dřevěný obal 5 

17 02 03 O Plasty 4 

20 03 03 O Uliční smetky 6 

17 05 03 N 
Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 
2 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 
1 

03 01 05 O 
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dýhy neuvedené 
pod číslem 03 01 04 

5 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

15 01 06 O Směsný obal 5 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramiky neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

1 

17 04 07 O Směsné kovy 4 

17 04 09 N 
Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami 
7 

11.2. Nakládání s odpadem – legenda:  

1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 

(recyklaci).  

2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 

nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 

úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 

budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 

odstranění.  

4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  
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5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  

6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO  

7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 

O- Ostatní a komunální odpady 

N- Nebezpečný odpad 
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1.  Obecné informace o materiálu 

V rámci technologické etapy spodní stavby budou provedeny výkopy na základovou 

spáru v hloubce 1,89 m pod původním terénem. Dále budou zhotoveny základové pásy 

různých hloubek dle technologického předpisu. Šířka základových pásů je 0,5 m. Do 

nachystaných pasů bude vkládán natřený zemnící pásek. 

Následně bude provedena vrstva betonové mazaniny v tl. 5-10 cm z betonu C12/15. 

Do mazaniny bude vpichována svislá výztuž průměru 14 mm. Na betonovou mazaninu 

bude pokládáno ztracené bednění o výšce 200 nebo 250 mm a bude průběžně prokládáno 

vodorovnou výztuží, se kterou bude svazováno rádlovacím drátem. Pasy budou zalévány 

betonem C16/20. 

Po betonáži bude zřizována drenáž kolem celého objektu s vývodem na ulici 

Biskupská.   

V další fázi budou zhotoveny štěrkopískové hutněné násypy v místech budoucích 

podlah. Na takto nachystané násypy bude natažena geotextilie. Dále bude nachystána kari 

síť 6/150/150 mm na výztuž základové desky. Před betonáží desky bude zřízeno systémové 

bednění. Beton do základové desky je třídy C16/20. 

Následně po odbednění bude celá spodní stavba zaizolována proti vodě ve 

vodorovném i svislém směru. 

Množství udávaného materiálu je změřeno z přiložené dokumentace Výkres pro 

orientaci ve výkazu výměr – výkopy a Výkres pro orientaci ve výkazu výměr – základy. 

Doložené přílohy jsou exportovány z programu BuildPowerS. 
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2.  Výkaz výměr 

2.1. Výkopové práce 

Výkopové práce budou prováděny převážně strojně s ručním začištěním. Při výkopu 

bude zřizován nájezd do stavební jámy. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku 

nákladními automobily Tatra. Udaná hodnota 918 m
3
 je v nenakypřeném stavu. 

Tab. 1 Výkopové práce 

 

 Výsek Výpočet Množství [m
3
] 

Navážka 559,75*0,4 223,90 

Výkop 364,23*1,39 506,28 

Svahování 195,52*1,39/2 135,89 

Nájezd (-5,59)*3,2 -17,89 

Zásypy (5,65+5,9+5,9+5,65)*0,1*9,25+7,9*1,3*0,1 22,39 

Drenáž 28,292*0,25 7,07 

Figura 1 3,075*0,5 1,54 

Figura 2 4,875*0,5 2,44 

Figura 3 3*0,5 1,50 

Figura 4 4,875*0,5 2,44 

Figura 5 5,17*1,15 5,95 

Figura 6 4,2*0,5 2,10 

Figura 7 0,65*0,5 0,33 

Figura 8 8,40*0,5 4,20 

Figura 9 2,95*0,5 1,48 

Figura 10 4,875*0,5 2,44 

Figura 11 2,95*0,5 1,48 

Figura 12 4,875*0,5 2,44 

Figura 13 3,1*0,5 1,55 

Figura 14 2,702*0,85 2,30 

Figura 15 1,755*0,55 0,97 

Figura 16 1,561*0,25 0,39 

Figura 17 2,702*0,85 2,30 

Figura 18 1,755*0,55 0,97 

Figura 19 1,561*0,25 0,39 

Figura 20 5,061*0,65 3,29 

Celkem m
3
 918 
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2.2. Štěrk 

Štěrk bude použit jako zásyp v okolí základových pasů a základů. Dále bude použit 

hutněný štěrkopísek pro místa pod základovou deskou. Frakce použitého štěrku je 8-16 

mm. Při přepočtu na tuny je váha 2,664*324=852 t. 

Tab. 2 Štěrk 

 

  Výsek Výpočet Množství [m
3
] 

Okolní zásyp 2,392*111,009 265,53 

Podklad pod drenáž 91,08*0,3*0,1 2,73 

Štěrkové lože 1 5,65*9,25*0,1 5,23 

Štěrkové lože 2 5,9*9,25*0,1 5,46 

Štěrkové lože 3 5,65*9,25*0,1 5,23 

Štěrkové lože 4 5,9*9,25*0,1 5,46 

Štěrkové lože 5 7,9*1,3*0,1 1,03 

Šachta 2,35*2,2*0,1 0,52 

Nájezd 8,69*3,2*0,1 2,78 

Navíc 10%   29,4 

Celkem m
3 

324 

2.3. Drenáž 

Drenáž bude zřízena kolem celého objektu. Průměr trubky je DN 160 mm ve sklonu 

0,5%. Drenáž pro výkaz výměr je zadávána v metrech, změřená délka dle výkresu je 91,08 

m. 
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2.4. Betonáž 

Jako podkladní betonová mazanina pod ztracené bednění bude použit beton C12/15. 

Do základových pasů a na základovou desku bude použit beton C16/20. 

Tab. 3 Beton C16/20 

 

  Výsek Výpočet Množství [m
3
] 

Zákl. pas 1 1,845*0,4 0,74 

Zákl. pas 2 2,925*0,4 1,17 

Zákl. pas 3 1,8*0,4 0,72 

Zákl. pas 4 2,925*0,4 1,17 

Zákl. pas 5 7,795*1,1 8,57 

Zákl. pas 6 2,52*0,4 1,01 

Zákl. pas 7 0,39*0,4 0,16 

Zákl. pas 8 5,04*0,4 2,02 

Zákl. pas 9 1,77*0,4 0,71 

Zákl. pas 10 2,925*0,4 1,17 

Zákl. pas 11 1,77*0,4 0,71 

Zákl. pas 12 2,925*0,4 1,17 

Zákl. pas 13 1,86*0,4 0,74 

Zákl. pas 14 0,825*0,8 0,66 

Zákl. pas 15 0,76*0,5 0,38 

Zákl. pas 16 0,779*0,2 0,16 

Zákl. pas 17 0,825*0,8 0,66 

Zákl. pas 18 0,76*0,5 0,38 

Zákl. pas 19 0,779*0,2 0,16 

Zákl. pas 20 3,04*0,6 1,82 

Šachta 2,35*2,2*0,15 0,78 

Nájezd 8,69*3,2*0,15 4,17 

Deska 281,997755*0,15 42,30 

Celkem m
3
 72 
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Tab. 4 Beton C12/15 

 

  Výsek Výpočet Množství [m
3
] 

Podkladní mazanina 1  3,075*0,1 0,31 

Podkladní mazanina 2 4,875*0,1 0,49 

Podkladní mazanina 3 3*0,1 0,30 

Podkladní mazanina 4 4,875*0,1 0,49 

Podkladní mazanina 5 5,17*0,1 0,52 

Podkladní mazanina 6 4,2*0,1 0,42 

Podkladní mazanina 7 0,65*0,1 0,07 

Podkladní mazanina 8 8,40*0,1 0,84 

Podkladní mazanina 9 2,95*0,1 0,30 

Podkladní mazanina 10 4,875*0,1 0,49 

Podkladní mazanina 11 2,95*0,1 0,30 

Podkladní mazanina 12 4,875*0,1 0,49 

Podkladní mazanina 13 3,1*0,1 0,31 

Podkladní mazanina 14 2,702*0,05 0,14 

Podkladní mazanina 15 1,755*0,05 0,09 

Podkladní mazanina 16 1,561*0,05 0,08 

Podkladní mazanina 17 2,702*0,05 0,14 

Podkladní mazanina 18 1,755*0,05 0,09 

Podkladní mazanina 19 1,561*0,05 0,08 

Podkladní mazanina 20 5,061*0,1 0,25 

Celkem m
3
 6,2 

2.5. Geotextilie 

Geotextilie FILTEK 300 g/m
2
 š. 200 cm 100% PP bude využita jako ochrana mezi 

štěrkopískovou vrstvu a základovou desku. Dále bude využita jako ochrana u drenáže. 

Tab. 5 Geotextilie 

 

  Výsek Výpočet Množství [m2] 

Drenáž 3,24*91,08 295,10 

Na štěrkové lože 10,27+52,2625*2+54,575*2 223,95 

Ztratné 10%   51,90 

Celkem m
2
 571 
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2.6. Ztracené bednění 

Ztracené bednění bude dováženo od firmy BEST ve dvou výškách – 200 a 250 mm. 

Rozměry bednícího prvku jsou 500x300x200(250) mm. Ztracené bednění bude 

navazováno na svislou výztuž a prokládáno vodorovnou výztuží. 

Tab. 6 Bednění ztracené výška 200 mm 

 

 
Výsek Výpočet Množství [ks] 

pas 1 2*6,15/0,5 26 

pas 2 2*9,75/0,5 40 

pas 3 2*6/0,5 24 

pas 4 2*16,6/0,5 68 

pas 6 2*8,3/0,5 34 

pas 7 2*1,3/0,5 6 

pas 8 2*16,35/0,5 66 

pas 9 2*5,9/0,5 24 

pas 10 2*9,75/0,5 40 

pas 11 2*5,9/0,5 24 

pas 12 2*9,75/0,5 40 

pas 13 2*5,9/0,5 24 

šachta 5 3*(2*2,35/0,5+2*1,5/0,5) 47 

pas 20 3*'9,25/0,5 56 

pas 14  4*2,75/0,5 22 

pas 17 4*2,75/0,5 22 

pas 16  2,8/0,5 6 

pas 19 2,8/0,5 6 

Ks navíc   25 

Celkem Ks 600 

 

Tab.7 Bednění ztracené výška 250 mm 

 

 Výsek Výpočet Množství [ks] 

šachta 5 2*(2*2,35/0,5+2*1,5/0,5) 34 

pas 15 2,15/0,5*2 9 

pas 18 2,15/0,5*2 9 

Ks navíc   18 

Celkem 70 
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2.7. Výztuž 

Výztuž průměru 14 mm do základových pasů má vodorovnou a svislou část. Dále 

bude použita kari síť 6/150/150 mm.  

Tab. 8 Výztuž 

 

  Výsek Výpočet Množství [t] 

svisle 250*1,5*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,450 

vodorovně 0,5m základ 2*(59,1+3*9,25+8,4+1,3)*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,230 

vodorovně 0,6m základ  2*9,25*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,020 

výtah. šachta  5*9,1*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,050 

14 4*2,75*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,015 

17 4*2,75*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,015 

15 2*2,25*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,005 

18 2*2,25*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,005 

16 1*2,5*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,005 

19 1*2,5*(pi*(0,014^2)/4)*7,850 0,005 

kari síť 6/150/150   (281,997755+4,17)*0,00303 0,867 

Celkem t 1,67 

2.8. Bednění základové desky 

Bude využito systémového bednění Frami Xlife od firmy DOKA. Montáž i 

demontáž zajistí pracovníci firmy. 

Tab. 9 Bednění základové desky 

 

 Výsek Výpočet Množství [m
2
] 

Výška*obvod 1,2*75,394 90,47 

2.9. Izolace proti vodě 

Izolace bude provedena z asfaltových pasů Sklobit G na penetrační nátěr ALP. 

Izolace se bude natavovat hořákem. Přesahy dané výrobcem jsou +15%. 

Tab. 10 Izolace proti vodě 

 

 Výsek Výpočet Množství [m
2
] 

pás vodorovně *měřeno půdorysně 281,99 

pás svisle (0,15+0,1+1,64+0,3)*75,394 165,11 

Přesahy 15%   67,07 

Celkem m
2
 514 

Penetrační nátěr kg 0,4kg/m
2
 206 
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2.10. Elektromontáže 

Mezi elektromontáže ve spodní stavbě řadíme zřízení zemnícího pásku. Pásek bude 

po celém obvodu natřen tlumexem. Pásek je možné pořídit v baleních po 50 kg a lak 

tlumex v baleních po 5 kg. 

Tab. 11 Elektromontáže 

 

 Výsek Výpočet Množství [kg] 

Hmotnost pásku 94,689*0,004*0,03*7140 81,13 

Ztratné (zaokr. na 50kg)   18,87 

Celkem kg 100 

Lak Tlumex 1kg/4 m
2
    94,689*0,03/4 0,71 

Min. balení je 5 kg 5 
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1. Obecné informace o stavbě 

1.1.  Identifikační údaje 

Název stavby:    Bytový dům v Českých Budějovicích 

Místo stavby:    Pozemek č. 151/1 a 151/2 k.ú. České Budějovice 

Předmět dokumentace:  Projekt pro stavební řízení  

Objekt je navržen v městské části města České Budějovice, na parcelách číslo 151/1 

a 151/2. Přiléhající parcely jsou poté parcela č. 152, 156/2, 162, 161, 148, 157/1 

katastrálního úřadu České Budějovice. 

1.2. Popis stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním zapuštěným podlažím – garážemi a 

se dvěma nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům a tedy více než 80% plochy je 

určeno k bydlení. Při projektování byl kladen důraz i na to, aby dům mohli využívat osoby 

se zhoršenou schopností pohybu. Dům je projektován jako bezbariérový a má i přilehlé 

parkoviště pro invalidy. 

Garáž má 220 m
2
 a celková zastavěná plocha objektu činí 275 m

2
.  

Stavba je napojena na komunikaci na ulici Biskupská a Široká. V rámci stavebních 

úprav bude též upravena komunikace tak, aby se dalo parkovat venku, a bude nově 

postaven chodník. 

Stavba je založena na betonové desce tl. 150 mm a na základových pasech taktéž 

z betonu. Nosné konstrukce objektu jsou z POROTHERMU a vodorovné nosné konstrukce 

z filigránu, popř. monolitické. 

1.3. Popis staveniště 

Staveniště je mírně svažité směrem jihovýchodním, bez stávajících staveb. Jsou zde 

již zavedené inženýrské sítě z ulice Široká a Biskupská, které budou dále využívány. 

K pozemku přiléhá komunikace. Pro stavební účely se jedná o vhodný pozemek. Pozemek 

je orientován ve střední části města, proto je třeba dbát při výstavbě na prašnost a hlučnost. 

V minulosti zde stával biskupský dům, který byl již dříve stržen, na pozemku je nyní 

cca 20-40 cm navážek, které budou shrnuty v rámci výkopových prací. Okolí realizované 

stavby je hustě zastavěno, jedná se téměř o samotné centrum. 



Zásady organizace výstavby 

54 

 

1.4. Přístupy a příjezdy na staveniště 

Příjezdová místa jsou z ulic Biskupská a Široká. Po celém staveništi je veden 

jednosměrný provoz a zvláštní nájezd poté tvoří samotný výkop. Do výkopu se dá najet 

z ulice Biskupská. 

Během výkopových prací bude zhotovována rampa s max. sklonem 14°, přičemž 

v tomto sklonu má nájezd délku 4,75 m od hrany a min. šířka nájezdu jsou 3,2 m. 

Maximální sklon, který je nutno dodržet dle norem je 17°.  

Dopravní řešení bude předem projednáno a odsouhlaseno na silničním správním 

úřadě. Během stavby bude zabrán a zastavěn chodník přiléhající ke staveništi – bude se 

opravovat a budou se zřizovat parkovací stání před staveništěm. Na správním úřadě je také 

nutné vyžádat si povolení pro vjezd do pěší zóny – do 3,5 t pro nákladní automobily a 

rypadlo-nakladač. 

Provoz zůstane zachován po celou dobu výstavby, nicméně je nutné zřídit značky 

upozorňující na probíhající stavbu (Obr. 1) a ve výjimečných případech je možné ulici 

Biskupská dočasně uzavřít. Provoz poté bude sveden z náměstí na ulici Dr. Stejskala.  

 

Obr. 1 Probíhající stavba 
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Je nutné zřídit značky upozorňující pěší chodce na nutnost přejít na druhou stranu 

ulice z důvodu uzavření chodníku (Obr. 2). 

Obr.2 Přechod na vedlejší chodník 

 

Na výjezdu ze stavební jámy bude zřízeno čištění kol, aby byl zachován silniční 

zákon a aby se komunikace zbytečně neznečišťovaly. Čištění budou obstarávat dva 

pověření pracovníci vysokotlakou hadicí. Na dalších vjezdech a výjezdech se 

nepředpokládají nečistoty na kolech, protože vnitrostaveništní komunikace je 

vyštěrkována. 

2. Předpokládané úpravy staveniště, zařízení staveniště 

2.1. Oplocení a ochrana staveniště 

Staveniště bude oplocena v minimální výšce 1,8 m. Po celém obvodu staveniště bude 

zřízeno mobilní oplocení ToiToi CITY, které je svým charakterem neprůhledné a hodí se 

právě do výstavby v městských částech. Veškeré oplocení bude opatřeno výstražnými 

tabulkami zakazujícími nepovolaným osobám vstup na staveniště. Je nutné doplnit 

oplocení i reflexními prvky, aby bylo dobře viditelné i za zhoršených klimatických nebo 

vizuálních podmínek. V dostatečné vzdálenosti před staveništěm je nutné umístit značky 

na pozemní komunikaci ohlašující probíhající stavbu a značku se zákazem zastavení, aby 

mohli auta ze stavby nerušeně vjíždět a vyjíždět. V případě nutnosti uzavření ulice je nutné 

tuto skutečnost zaznačit na vjezdu do ulice. 
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Obr. 3 Výjezd ze staveniště  Obr.4 Zákaz vstupu na staveniště 

 
 

Obr. 5 Oplocení ToiToi CITY 

 

2.2. Deponie a nakládání se zeminou 

Na staveništi se zemina ukládat nebude, ale bude ihned odvážena na skládku zeminy 

do blízkého lomu. Vzhledem k nevhodnosti navážek se bude ornice po skončení stavby 

přivážet a poté budou provedeny sadové úpravy. 
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2.3. Využití nově budovaných nebo stávajících objektů pro účel zařízení 

staveniště 

V technologické etapě realizace spodní stavby se nepředpokládá využití stávajících 

nebo nově zbudovaných objektů pro účely zařízení staveniště. 

2.4. Prostory pro administrativu, správu a sociální zázemí, skladovací a 

výrobní prostory 

Prostory pro administrativu obsahují kancelář stavbyvedoucího a kancelář vedoucího 

čety. Obě dvě buňky jsou situované v jižní části staveniště. Obě buňky jsou vybaveny 

shodně policemi na ukládání potřebných výkresů a materiálů, skříní na osobní věci, 

pracovním stolem dostatečně velkým na rozložení výkresů a židlí. Buňky jsou ukládané na 

vyrovnané podloží zpevněné vrstvou ze štěrku. Kromě již zmíněných buněk mají 

pracovníci svoje převlékárny, které jsou umístěné hned vedle kanceláře vedoucího čety. 

Sociální zázemí je řešeno jednou buňkou, ve které jsou umístěné dvě sprchy, jedno 

WC a jedno umyvadlo. Buňka je napojena na přívod vody a odvod kanalizace a na zdroj 

elektrické energie. V případě nutnosti je možné počet WC navýšit, prostor na staveništi je 

na to vhodný. 

Skladovací a výrobní prostory jsou umístěné v severní části pozemku. Ke skladování 

materiálů slouží 3 buňky s posuvnými a uzamykatelnými dveřmi. Je nutné dbát na 

uzamčení po skončení pracovní směny. Výrobní prostory jsou situovány hned vedle buněk 

– montážní plocha a jedna volná skládka materiálu. 

2.5. Vnitrostaveništní doprava 

Vnitrostaveništní doprava je řešena vyštěrkovanou jednosměrnou komunikací 

vedoucí z ulice Biskupská na ulici Široká. Další vjezd přímo do stavební jámy je situován 

taktéž na ulici Biskupská. 

Při hloubení jámy bude postupně zhotovován nájezd s max. sklonem 14°, přičemž 

v tomto sklonu má nájezd délku 4,75 m od hrany a min. šířka nájezdu jsou 3,2 m. 

Maximální sklon, který je nutno dodržet dle norem je 17°.  

2.6. Vedlejší staveniště 

Stavba vedlejší staveniště neuvažuje. Všechna práce včetně pokládky nového 

chodníku a zbudování parkoviště se řeší v rámci hlavního staveniště. 
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3. Napojení na zdroje vody a elektřiny, odvodnění 

staveniště 

3.1. Obecné informace 

Staveniště je napojeno na stávající přípojky. Přípojka vody /10 01/ je řešena přes 

hlavní nápojný bod vody, který je v době realizace již na staveništi zřízen. Voda je vedena 

vodovodním řadem na ulici Široká. 

Přípojka odpadní kanalizace je vedena také v jižní části, vedle přípojky vody. 

Přípojka odpadní kanalizace PVC KG DN 200 /10 02/ zaznačena ve výkresu prochází přes 

hlavní nápojný bod kanalizace a odtud do jednotné stokové sítě odpadní na ulici Široká. 

Přípojka dešťové kanalizace PVC KG DN 150 /10 02/ je vedena kolem celého objektu přes 

systém revizních a kontrolních šachet a vyústění má do jednotné stokové sítě odpadní na 

ulici Biskupská. 

Přípojka elektrického vedení NN /10 03/ má nápojný bod u vjezdu na ulici 

Biskupská. Tento nápojný bod je v době realizace již zřízen. Zdroj je chráněn v kamenném 

obalu.   

Přípojky budou v dalších realizačních fázích i po dokončení stavby dále využívány. 

Veškerá nápojná a odběrová místa jsou zakreslena v přiložené projektové dokumentaci. 

Odvodnění staveniště řešíme po obvodu drenážní trubkou ø160 mm ve spádu 0,5%. 

Pozemek bude odvodněn vyspárováním hodnotou 2% směrem k silnici na ulici Biskupská. 

Je předpoklad, že veškeré vody se vsáknou na zatravněném území pozemku. Vsakování 

splňuje požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání staveb. 

3.2. Výpočet spotřeby vody 

Qn = (Pn * kn ) / (t * 3600) 

Qn… Spotřeba vody v l/s 

Pn … Spotřeba vody v l 

Kn … Koeficient nerovnoměrnosti – 2,7 

t …  Doba odběru vody – 8h denně 

3.2.1. Spotřeba užitkové vody 

Spotřeba vody pro zemní práce: 

Na stavbě je nejvíce 11 nákladních automobilů a 1 rypadlonakladač, tzn. maximální 

spotřeba je 11*1000 + 1*200 [l] = 11200 l 

Qa = (11200*2,7)/(8*3600) = 1,05 l/s 
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3.2.2. Spotřeba pitné vody 

Pracovníci (bez sprchování) = 40l/os * 25 = 1000 l 

Qb = (1000*2,7)/(8*3600) = 0,094 l/s 

Celkem Q = (Qa + Qb) *1,25 = (1,05 + 0,094)*1,25 = 1,43 l/s 

Při výpočtu je uvažováno s etapou nejvíce náročnou na spotřebu vody a to je na dané 

stavbě výkop stavební jámy. Při vypočteném průtoku 1,43 l/s je vyhovující potrubí 

plastové PN10 - DN32 při průtokové rychlosti 2,5 m/s. 

3.3.  Výpočet spotřeby elektrické energie 

Na staveništi se bude elektrická energie brát z přípojky na ulici Biskupská. Je nutné 

dbát na ochranu kabelů v místech, kde na ně může najet těžká technika. 

Pro stanovení maximálního zdánlivého příkonu využíváme následujícího vzorce:  

S = 1,1/cosφ*(β1 ∙ P1 + β2 ∙ P2 + β3 ∙ P3) 

S   zdánlivý příkon [kW] 

1,1  koeficient rezervy 

β1  průměrný koeficient náročnosti elektromotorů – 0,7 

β2  průměrný koeficient náročnosti venkovního osvětlení – 1,0 

β3  průměrný koeficient náročnosti vnitřního osvětlení – 0,8 

P1  výkon provozních zařízení [kW] 

   Úhlová bruska –   2 

   Elektrická pila –   6 

   Ponorný vibrátor –  2 

   Vibrační deska –  6,6 

   Vibrační lišta –   0,9 

   Hutnící pěch –   2,2 

   Celkem -    19,7 kW 

P2  výkon vnitřního osvětlení [kW] 

   Staveništní osvětlení  5 kW 

P3  výkon vnějšího osvětlení  

   Kancelář 2x -  0,75 

   Šatny 2x -   0,39 
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   Sprchy 1x -  0,35 

   Sklad 3x -  0,45 

Celkem -  1,94 kW 

cosφ  průměrný účinek spotřebičů 

 

S= 1,1/0,7*[(0,7*19,7+1*5+0,8*1,94) = 31,97 kW  

4. Sítě technické infrastruktury 

Sítě technické infrastruktury jsou dotčené v místech staveniště na ulici Biskupská. 

Podzemní sítě musí být výškově i polohově označeny před zahájením stavby. Veškeré 

údaje budou zapsány ve stavebním deníku. Zaměstnanci budou seznámeni s vedením sítí a 

tuto skutečnost stvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. Odkryté podzemní 

vedení je nutné chránit proti poškození a v případě, že k poškození dojde, je nutné tuto 

skutečnost neprodleně oznámit správci sítě. 

Vlastníkům sítí bude prokazatelně a v předstihu oznámeno, že budou probíhat 

stavební práce. V rámci stavby budou prováděny pravidelné prohlídky dotčených zařízení. 

Nad trasami veřejných sítí nebude ukládán materiál (pokud nedojde k dohodě se správci 

sítí). Před zásypem budou přizvány veškeré dotčené osoby a po kontrole stavu bude 

zhotoven zápis do stavebního deníku. 

Veškeré výkopové práci ve vzdálenosti do 1 m od veřejných sítí je nutné vykonávat 

ručně.  
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5. Objekty zařízení staveniště 

Plochy, na kterých budou stát budoucí buňky budou rovné a dostatečně únosné. 

Buňky budou podloženy štěrkem, případně štěrkopískem. Buňky jsou objednané od firmy 

ToiToi. 

5.1. Hlavní zařízení staveniště 

5.1.1. Kancelář stavbyvedoucího a kancelář vedoucího čety, šatna pro 

pracovníky 

Vnitřní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

okna s plastovou žaluzií 

nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, židle, skříně, věšák) 

 Technická data: 

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 800 mm 

el. přípojka: 380 V/32 A 

Kancelář – šatna BK1 slouží primárně jako pracovna a převlékárna pro nadřízené 

pracovníky, kde mají možnost soukromí. Kontejnery lze, dle výrobce, stavět na sebe, 

nicméně na staveništi je dost užitné plochy, takže není nutné. Celkem je potřeba objednat 4 

buňky. 

Obr. 6 Kancelář BK1 
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5.1.2. Sociální zařízení 

Vnitřní vybavení: 

2 x elektrické topidlo 

2 x sprchová kabina 

3 x umývadlo 

2 x pisoár 

2 x toaleta 

1 x boiler 200 litrů 

 Technická data: 

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 800 mm 

el. přípojka: 380 V/32 A 

přívod vody: 3/4" 

odpad: potrubí DN 100 

Kontejner SK1 zajišťuje sociální zázemí pro pracovníky. Na staveništi je plánována 

jedna buňka. SK1 napojíme na přívod elektřiny a vody a na odvod splašků – kanalizace. 

Kontejner je nutné umístit na zpevněnou plochu. 

Obr. 7 Sociální místnost SK1 
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5.1.3. Skladovací prostory 

Technická data: 

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 591 mm 

Skladovací kontejnery jsou umístěné v severní části pozemku. Je potřeba objednat 3 

kontejnery LK1. Na ostatní materiály, kterým nevadí povětrnostní podmínky nebo jsou 

zabalené v neproniknutelné folii slouží plocha pro volné skládky materiálu. 

Obr. 8 Skladový kontejner LK1 

 

5.2. Vedlejší zařízení staveniště 

Popelnice 

Na staveništi budou umístěny popelnice na tříděný odpad, které budou vyváženy 

v pravidelných intervalech. Jejich umístění bude poblíž stavebních buněk. 

Kontejner 

Kontejner na směsný a komunální odpad, nutné pravidelně vyvážet. 

Elektrický rozvaděč 

Materiál, ze kterého je skříň vyrobena-  nárazuvzdorný polyetylén a žárově 

pozinkovanou ocel. HM 422/FI/EL. 

Průmyslové zásuvky: 2x400V/16A 

2x400V/32A 

Zásuvky:    4x230V/16A 
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Proudový chránič:  1xFI 4/40/0,03A 

Jištění:    4x1/16A 

2x3/16A 

2x3/32A 

Připojení:     přívodka 5/32A 

Technické údaje: 

Rozměry    640x1060 mm 

Materiál    polyetylén 

Krycí skříně   IP 44 

Barva    černá 

Měření    do 63 A 

Mechanická odolnost  IK 9, 40-63-250 

Obr. 9 Elektroměrový rozvaděč HM 422/FI/EL 
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Chránič trubek 45 

Přejezd - chránič trubek a kabelů do průměru 40 mm, šířka 150 cm, hloubka 21 cm, 

výška 6,5 cm, nosnost 40 t, robustní PVC. Určen pro dočasné použití na staveništích a 

komunikacích. 

Obr. 10 Chránič trubek 45 

 

Vysokotlaký čistič 

Myčka má výkonný elektromotor o příkonu 2600 W a 5 m dlouhý kabel k elektřině. 

Součástí myčky je 8 metrová tlaková hadice pro maximální dosah s pistolí se snadným 

ovládáním a přesným směrováním proudu vody. Nástavec na pistoli s kovovou trubkou je 

vybaven variotryskou. Myčka je konstruována na jednoduché připojení k vodovodní síti 

pomocí standardního přívodního adaptéru pro rychlospojku zahradní hadice. Její provozní 

tlak je 135 Bar a má průtok až 420 l/. 

Obr. 11 Hecht 326 vysokotlaká myčka 
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Oplocení 

Kolem celého objektu je instalováno oplocení od firmy ToiToi. Oplocení je 

navrhováno jako neprůhledné, protože stavba probíhá ve městě. 

 Technická data: 

 rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 

 výplň rámu: kovový trapézový plech 

 průměr trubky: 42 mm vertikálně 

 rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 

 hmotnost: 38,5 kg 

Obr. 12 Oplocení ToiToi CITY 

 

6. Úpravy z hlediska bezpečnosti třetích osob 

Samotným prováděním stavby a na staveništi nebudou ohroženy třetí osoby. 

Staveniště bude zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. U vstupů na staveniště budou 

značky zdůrazňující průchod staveništěm a kolem celého objektu je řešené oplocení ToiToi 

CITY. Pochozí i pojízdné trasy budou označeny tak, aby bylo značení jasně viditelné i za 

snížených viditelnostních podmínek, např. za tmy nebo mlhy. Z důvodu záběru chodníku 

bude značení pro chodce, aby přešli na druhou stranu vozovky. 

U výjezdu ze stavební jámy na silnici bude zřízeno čištění kol, aby byl zachován 

silniční zákon a příjezdové cesty nebyly znečišťovány. Veškeré značení dopravních cest 

musí být nejdříve projednáno s příslušným správním úřadem. 
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7. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 

Tato kapitola je řešená v rámci A.7 Bezpečnost a ochrana zdraví a v kapitole 

Ochrana životního prostředí tohoto oddílu. 

8. Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

Stavbami v zařízení staveniště vyžadující ohlášení jsou hlavně buňky. Jejich 

podrobný popis je řešen výše v této kapitole. Jedná se o typizované buňky od firmy 

ToiToi, které jsou uložené na vyrovnané ploše podložené štěrkem. Předpokládá se 

projednání zařízení staveniště v rámci projednání stavebního povolení, tedy vyřešení všech 

náležitostí najednou. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bližší náležitosti jsou řešené v kapitole A.7 Bezpečnost a ochrana zdraví. Všichni 

pracovníci pracující na stavbě před každou technologickou etapou projdou školením na 

BOZP a své vyškolení stvrdí podpisem do příslušného dokumentu. Pracovníci, kteří danou 

činnost realizují, musí být zdravotně způsobilí, mít předepsané vybavení a pomůcky a 

důsledně dodržovat nařízení svých nadřízených a technologický předpis. 

BOZP je řešena zejména v těchto zákonných ustanoveních: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništi  

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

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

práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.  

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

a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

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

prostředí.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci.  

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
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Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu.  

Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 

Sb., 192/2005 Sb.). 

10. Ochrana životního prostředí 

10.1. Ochrana zeleně a půdy 

Na ulici Biskupská a Široká se nepředpokládá výskyt zeleně, nicméně je nutné 

chovat se šetrně k životnímu prostředí. Budou dodržovány obecné zásady týkající se vody 

a odpadu tak, aby nedošlo k devastaci půdy a zamoření oblasti. 

V rámci výstavby je největší riziko z hlediska vlivu na životní prostředí únik oleje 

nebo ropy do zeminy ze strojů a nářadí. Proto je při odstavení stroje nutné jej podložit buď 

vaničkou, nebo vaničku namontovat přímo na stroj. U nářadí nutná důsledná kontrola po 

ukončení práce. V případě úniku těchto látek do zeminy je nutné okamžitě informovat 

stavbyvedoucího, který zabezpečí těžbu kontaminované zeminy a její odvoz na příslušnou 

skládku a o této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

10.2. Ochrana proti hlukům a vibracím 

Protože řešeným předmětem je výstavba v centru většího města, ochraně proti hluku 

bude věnována samotná kapitola A.9 Hluk a hluková opatření. Z hlediska legislativy je 

nutno dodržet nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

10.3. Ochrana ovzduší proti prašnosti 

Během výstavby bude zamezována nadbytečné prašnosti zejména kropením. Okolo 

celého staveniště bude zřízeno mobilní oplocení ToiToi CITY, které je celé neprůhledné. U 

výjezdu ze stavební jámy bude zřízeno čištění kol, které zajistí dva pověření pracovníci, 

kola budou čištěna vysokotlakou hadicí. Doporučuji využívat zejména zpevněné cesty na 

staveništi (jsou vyznačeny na výkrese v příloze Zařízení staveniště). Převoz materiálu, 

který může způsobovat prášení, např. jemnozrnný písek je možný pouze na korbě auta 

opatřeným krytím nebo tkaninou. Okolo celého objektu staveniště je nutné udržovat čistotu 

a pravidelně zametat případná znečištění od dopravy ze staveniště. 



Zásady organizace výstavby 

69 

 

10.4. Odpady z výstavby 

10.4.1. Legislativa 

Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, 

odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení 

(především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 

294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). Drcení stavebních odpadů nebo 

jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá. Přehled odpadů je v tabulce Tab.1 

Přehled možných odpadů. 
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Tab.1 Přehled možných odpadů 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Popis 
Nakládání s 
odpadem 

17 02 01 O Dřevo 5 

17 02 02 O Sklo 1 

17 02 03 O Plasty 4 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

17 04 07 O Směsné kovy 4 

17 04 09 N 

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

7 

17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 7 

17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 09 03 N 
Jiné stavební a demoliční odpady, včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadů obsahujících 
nebezpečné látky 

2 

17 09 04 O Směsné stavební demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

1 

03 01 05 O Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 

5 

15 01 01 O Papírový obal 4 

15 01 02 O Plastový obal 4 

15 01 03 O Dřevěný obal 5 

15 01 06 O Směsný obal 5 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 

20 03 03 O Uliční smetky 6 

17 01 01 O Beton 1 

17 01 02 O Cihly 1 

17 01 03 O Tašky, keramické výrobky 1 

17 01 07 O 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramiky neuvedené pod číslem 17 01 06 
1 

17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1 

15 01 10 
N 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

7 

15 02 02 

N 

Absorbční činidla, filtrační materiály (vč. olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

7 

16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 
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10.4.2. Nakládání s odpadem – legenda:  

1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 

(recyklaci).  

2– odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 

nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 

úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 

budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 

odstranění.  

4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  

5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  

6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO  

7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 

O- Ostatní a komunální odpady 

N- Nebezpečný odpad 
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1. Obecné informace o stavbě 

1.1.  Identifikační údaje 

Název stavby:    Bytový dům v Českých Budějovicích 

Místo stavby:    Pozemek č. 151/1 a 151/2 k. ú. České Budějovice 

Předmět dokumentace:   Projekt pro stavební řízení  

Objekt je navržen v městské části města České Budějovice, na parcelách číslo 151/1 

a 151/2. Přiléhající parcely jsou poté parcela č. 152, 156/2, 162, 161, 148, 157/1 

katastrálního úřadu České Budějovice. 

1.2. Popis stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním zapuštěným podlažím – garážemi a 

se dvěma nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům a tedy více než 80% plochy je 

určeno k bydlení. Při projektování byl kladen důraz i na to, aby dům mohli využívat osoby 

se zhoršenou schopností pohybu. Dům je projektován jako bezbariérový a má i přilehlé 

parkoviště pro invalidy. 

Garáž má 220 m
2
 a celková zastavěná plocha objektu činí 275 m

2
.  

Stavba je napojena na komunikaci na ulici Biskupská a Široká. V rámci stavebních 

úprav bude též upravena komunikace tak, aby se dalo parkovat venku, a bude nově 

postaven chodník. 

Stavba je založena na betonové desce tl. 150 mm a na základových pasech taktéž 

z betonu. Nosné konstrukce objektu jsou z POROTHERMU a vodorovné nosné konstrukce 

z filigránu, popř. monolitické. 

1.3. Popis staveniště 

Staveniště je mírně svažité směrem jihovýchodním, bez stávajících staveb. Jsou zde 

již zavedené inženýrské sítě z ulice Široká a Biskupská, které budou dále využívány. 

K pozemku přiléhá komunikace. Pro stavební účely se jedná o vhodný pozemek. Pozemek 

je orientován ve střední části města, proto je třeba dbát při výstavbě na prašnost a hlučnost. 

V minulosti zde stával biskupský dům, který byl již dříve stržen, na pozemku je nyní 

cca 20-40 cm navážek, které budou shrnuty v rámci výkopových prací. Okolí realizované 

stavby je hustě zastavěno, jedná se téměř o samotné centrum. 
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2. Popis prací strojů 

2.1. Zemní práce 

Zemní práce započnou odstraněním křovin, k této činnosti slouží pila BLACK and 

DECKER GK1940TX a křovinořez Husqvarna 525 RX.  

Po odstranění veškeré zeleně bude sejmuta vrstva navážek v hloubce 20 – 40 cm. 

Navážka bude sejmuta rypadlo nakladačem Caterpillar 434F. Rypadlo-nakladač na stavbu 

přijede sám, není nutné zapojovat podvalník. Z rypadlo-nakladače bude zemina naložena 

na automobil Tatra T158-8P5R33.343. Počet automobilů nutných pro odvoz zeminy je 8 

pro skrývku navážek a 11 pro výkop stavební jámy a hloubení základových pasů. Pojezdy 

strojů jsou zakreslené v přiložené dokumentaci. Zemina bude odvážena do lomu 

vzdáleného 19,9 km. 

2.2. Betonáž základových pasů a desky 

Ihned po dokončení zemních prací bude prováděn podkladní beton. K betonáži je 

třeba autočerpadlo Schwing S 34 X, které bezpečně pokryje svým dosahem stavbu. Beton 

do autočerpadla budou nepřetržitě vozit autodomíchávače Stetter C3 Basic Line AM 12 C 

z betonárky vzdálené 22,1 km. Před aplikací podkladního betonu je nutné zajistit dovoz 

výztuže z armovny (shodné s betonárkou). Výztuž bude dovážena nákladním automobilem 

Tatra T158-8P5R33.343. 

Následně bude vystavěno ztracené bednění od firmy BEST. Během výstavby bude 

vázána vodorovná výztuž. Poté započne betonáž základových pasů. K betonáži je třeba 

autočerpadlo Schwing S 34 X, které bezpečně pokryje svým dosahem stavbu. Beton do 

autočerpadla budou nepřetržitě vozit autodomíchávače Stetter C3 Basic Line AM 12 C 

z betonárky vzdálené 22,1 km. 

V další fázi dovezou nákladní automobily štěrkopísek ze štěrkovny (objem pro 

pokrytí pod budoucími podlahami je 22,39 m
3
) a rypadlo nakladač je složí z korby. 

Následně jej pracovníci manuální rozprostřou a zhutní hutnícím pěchem MR 60 Honda. Na 

zhutněný štěrkopísek se položí vrstva geotextilie, aby jemnozrnné částečky betonu 

nevnikaly do štěrku.  

Poté se naváže kari síť na připravené výztuže ze ztraceného bednění a započne 

betonáž základové desky. Betonáž desky bude v tl. 150 mm a beton bude hutněn plovoucí 

vibrační lištou nebo vibrační deskou tak dlouho, dokud nevystoupí na povrch cementové 

mléko. Čerstvý beton je nutné ošetřovat vodou, případně zakrýt vlhčenou tkaninou. 
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3. Výpočet potřeby nákladních automobilů 

3.1. Zemní práce - navážka 

Užitečné zatížení 19,75 t > 2000*10*0,82= 16,4 t VYHOVUJE 

Objem lopaty rypadlo nakladače = 1,15 
3 

Doba pracovního cyklu = 50 s 

Objem korby nákladního automobilu = 10 m
3
 

Vzdálenost na skládku = 19,9 km 

Rychlost naloženého vozu = 50 km/h => doba jízdy plného = 19,9/50 = 24 min 

Doba jízdy prázdného vozu = 21 min 

Koeficient nakypření = 1,18 

Objem nenakypřené navážky = 223,9 m
3
 

Objem zeminy při 1  nakl. cyklu = 1,15*1,18 = 1,36 m
3
 

Počet cyklů = 10/1,36 = 7,35 => 8 cyklů 

Doba naložení = 50*8 = 400 s = 6,7 min 

Doba na vyložení na skládce = 2 min 

Doba jednoho cyklu 

T = 6,7 + 24 + 2 +21 = 53,7 min 

Počet nákladních automobilů 

N = 53,7/6,7 = 8 automobilů 

Předběžná doba trvání výkopu navážek 

1,15 m
3
/50 s = 82,8 m

3
/h 

223,9/82,8 = 2,7 hod 

3.2. Zemní práce – výkop jámy a pasů 

Objem lopaty rypadlo nakladače = 1,15 
3 

Doba pracovního cyklu = 35 s 

Objem korby nákladního automobilu = 10 m
3
 

Vzdálenost na skládku = 19,9 km 

Rychlost naloženého vozu = 50 km/h => doba jízdy plného = 19,9/50 = 24 min 
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Doba jízdy prázdného vozu = 21 min 

Koeficient nakypření = 1,18 

Objem nenakypřené zeminy = 966,38 m
3
 

Objem zeminy při 1  nakl. cyklu = 1,15*1,18 = 1,36 m
3
 

Počet cyklů = 10/1,36 = 7,35 => 8 cyklů 

Doba naložení = 35*8 = 280 s = 4,7 min 

Doba na vyložení na skládce = 2 min 

Doba jednoho cyklu 

T = 4,7 + 24 + 2 +21 = 51,7 min 

Počet nákladních automobilů 

N = 51,7/4,7 = 11 automobilů 

Předběžná doba trvání výkopu jámy a pasů 

1,15 m
3
/35 s = 118,3 m

3
/h 

966,38/118,3 = 8,17 hod 

Celková doba výkopových prací je 10,87 hod, tzn. 1,36 pracovního dne.  

3.3. Štěrk 

Celkové množství štěrku = 299,34 m
3
 

Objem korby nákladního automobilu = 10 m
3
 

Cesta do štěrkovny = 27 min 

Cesta ze štěrkovny = 25,9/50 = 0,518 = 31 min 

Vykládka na stavbě = 5 min 

Nakládka ve štěrkovně = 7 min 

Doba jednoho cyklu 

T = 7 + 27 + 31 +5 = 70 min 

Počet jízd 

299,34/10 = 30 jízd 

Počet nákladních automobilů 

Na stavbě zůstane 5 nákladních aut. 

Předběžná doba trvání dovezení štěrku 
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30 jízd po 70 min = 2100 min 

2100/5 = 420 min = 7 hod 

4. Dopravní trasy 

4.1. Armovna 

Z armovny ČR Beton budeme dovážet kari sítě pro vytužení základové desky a 

rádlovací drát. Dále bude dovážen profil ø14 mm pro vyztužení základových konstrukcí. 

Armovací potřeby budou dováženy z armovny v Českém Krumlově. 

Obr. 1 Armovna a betonárka 
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Celková délka trasy:  22,1 km 

Doba jízdy:    20 min 

Adresa:    Tovární 66 

    Český Krumlov 

    381  01 

4.2.  Betonárka 

Z betonárky budeme dovážet materiál pro betonáž základových pasů, podkladní 

beton a betonáž základové desky. Beton bude od stejné firmy jako armovací materiál, tj. 

ČR Beton. 

Celková délka trasy:  22,1 km 

Doba jízdy:    20 min 

Adresa:    Tovární 66 

    Český Krumlov 

    381  01 
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4.3. Štěrkovna 

Ze štěrkovny bude dovážen materiál pro hutněný násyp pod základovou desku a na 

zásyp v okolí základových pasů. Štěrkovna se chystá vytvořit novou pobočku na ulici 

Okružní v Českých Budějovicích, je tedy možné v průběhu výstavby dohodnout dovoz 

z nové pobočky (po otevření). 

Celková délka trasy:  25,9 km 

Doba jízdy:    27 min 

Adresa:    Linecká 277 

    Český Krumlov 

    381  01 

Obr. 2 Štěrkovna 
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4.4. Bednění 

Bednění pro základové pasy bude ze ztraceného bednění od firmy BEST. Bednění 

pro základovou desku od firmy DOKA doveze, natře odbedňovacím přípravkem, odbední 

a odveze firma a její pracovníci. 

Obr. 3 Dovoz bednění BEST 

 

Celková délka trasy:  20,1 km 

Doba jízdy:    21 min 

Adresa:    Vranín 278 

    Štěpánovice u Českých Budějovic 

    373 73 
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4.5. Skládka zeminy 

Kromě navážek, které budou umístěné na skládce deponie na staveništi a po skončení 

stavby na ní bude provedena sadová úprava se veškerá zemina bude odvážet na skládku 

zeminy. 

Celková délka trasy:  19,9 km 

Doba jízdy:    21 min 

Adresa:    Lom Ševětín 

    Ševětín 

    373 63 

Obr. 4 Umístění skládky zeminy 
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5. Strojní sestava 

5.1. Zemní práce 

Rypadlo nakladač Caterpillar 434F 

Technické parametry: 

Výkon motoru:    65 kW 

Objem lopaty nakladače:  1,15 m
3
 

Maximální dosah vodorovně:  5,660 m 

Maximální dosah svisle:  4,336 m 

Hmotnost:    8,6 – 11,3 t  

Maximální rychlost:   40 km/h  

Obr. 5 Caterpillar 434F 

 

Tento stroj je vhodný svou rychlostí s ohledem na objem zemních prací a dále tím, že 

není třeba jej na stavbu dovážet zvláštním podvalníkem. Maximální rychlost při jízdě na 

vozovce tohoto stroje je 40 km/h. 

Stroj je možné zapůjčit u firmy Phoenix – Zeppelin, spol. s.r.o., jejíž sídlo je na 

adrese:  Okružní 614 

České Budějovice 

370 01 
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Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 

Technické parametry: 

Objem korby:   10 m
3
 

Užitečné zatížení:  19 750 kg 

Max. rychlost:   85 km/h 

Stoupavost při 30 t:  67,0 % 

Obr.6 Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 schéma 

 

Obr.7 Nákladní automobil Tatra T158-8P5R33.343 

 

Na stavbě bude nejvíce 11 automobilů a to při výkopu stavební jámy. Důvodem 

nasazení vysokého počtu je vzdálenost skládky zeminy a nutnost zajištění nepřetržitého 

provozu. Na následný dovoz štěrku postačuje 5 automobilů. 
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5.2. Betonáž 

Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12 C  

Technické parametry: 

Objem:    10 m
3
 

Sklon bubnu:   11,2° 

Geometrický objem bubnu: 17040 l 

Obr. 8 Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12 C 

 

Autočerpadlo Schwing S 34 X 

Technické parametry: 

Vertikální dosah:  34 m 

Horizontální dosah:  30 m 

Počet ramen:   4 

Obr. 9 Autočerpadlo Schwing S 34 X 
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Obr. 10 Dosah autočerpadla  

 

Beton i výztuž budou přiváženy z Českého Krumlova od firmy ČR Beton. Je 

ověřeno, že betonárka nabízí podkladní beton a beton určený k betonáži ztraceného 

bednění v požadované kvalitě a množství. 

Stroj je zvolen s ohledem na praktičnost. V posuzovaném objektu nejsou žádné 

extrémní vzdálenosti. Z tohoto důvodu je stroj Schwing S 34 X vhodný – nabízí standartní 

dosah a není nutné vyřizovat zvláštní povolení pro provoz na pozemních komunikacích 

(celková hmotnost menší než 26 t). 
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6. Pomocné nářadí 

Nivelační přístroj Geofennel fal 20 

Zvětšení: 20x 

Přesnost: 2,5 mm/km 

Obr. 10 Nivelační přístroj Geofennel fal 20 

 

Digitální teodolit Geofennel fet 405 k 

Zvětšení: 30x 

Přesnost: 5“ (1 mgon) 

Obr. 11 Digitální teodolit Geofennel fet 405 k 
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Křovinořez Husqvarna 525 RX 

Objem nádrže:  0,51 l 

Spotřeba paliva:  600 g/kWh 

Max. otáčky:  6500 ot./min 

 

Obr. 12 Křovinořez Husqarna 525 RX 

 

Řetězová pila BLACK and DECKER GK1940TX 

Napájení: Elektricky 

Obr. 13 BLACK and DECKER GK1940TX 
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Hutnící pěch MR 60 Honda 

Hmotnost: 60 kg 

Výkon: 2,2 kW 

Obr. 14 Hutnící pěch MR 60 Honda 

 

Ponorný vibrátor Hervisa Perles AM 57/5 

Vibrační výkon:  35 m
3
/h 

Délka hadice:  4 m 

Obr. 15 Ponorný vibrátor Hervisa Perles AM 57/5  
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Obousměrná vibrační deska Scheppach HP 3000 S 

Výkon:   6,6 kW 

Rychlost pojezdu: 20-25 m/min 

Hloubka zhutnění: 50 cm 

Obr. 16 Obousměrná vibrační deska Scheppach HP 3000 S 

 

Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200/2,0 

Délka profilu:  2 m 

Zdvihový objem:  25 cm
3
 

Obr. 17 Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200/2,0 
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1. KZP Zemní práce 

č. Název kontroly Předmět kontroly Legislativa Kontrolu provede Četnost kontroly způsob kontroly Výsledek Vyhovuje
Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

SD

jednou
vizuálně, 

měřením
SD

V
st

u
p

n
í 
k

o
n
tr

o
la

Příjezdové a 

přístupové cesty, 

přípojná místa

PD, TP, ZS HSV, TDI

Vytyčení stávajících 

inž. sítí
ČSN 73 6006, PD

2 Převzetí staveniště

1 Převzetí staveniště
Kontrola PD a jiné 

dokumentace

Zákon č. 183/2006 Sb.

Vyhl. č. 499/2006

PD, TP, TZ, VL

HSV, TDI jednou vizuálně

HSV, TDI, GD jednou
vizuálně, 

měřením

SD, 

protokol

5 PD,TZ HSV, TDI, GD

3 Převzetí staveniště

4 Převzetí staveniště

jednou
vizuálně, 

měřením

SD, 

protokol
Převzetí staveniště

Kontrola výškových 

a polohových bodů

6 Kontrola pracovníků
Certifikáty, průkazy 

způsobilosti
Certifikáty, průkazy HSV jednou vizuálně SD

Oplocení, označení 

staveniště

Zákon č. 183/2006 Sb.

Nař. vlády. č. 591/2006

PD, TP, ZS

HSV, TDI jednou
vizuálně, 

měřením
SD
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Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

-

1

2

průběžně vizuálně SDOznačení, ZS
Vyhl. č. 591/2006 Sb.

PD,TP, ZS
HSV

Klimatické 

podmínky
TP PSV

PSV průběžně vizuálně SD

7

8

Kontrola zabezpečení 

a zařízení staveniště

Klimatické podmínky

Kontrola strojů

Odstranění zeleně a 

její ochrana

Odstranění navážek

3

4

5

6
Vytyčení stavební 

jámy

Výkop stavební jámy

Inženýrsko-

geologický průzkum

denně
vizuálně, 

měřením
SD

Způsobilost, 

technický stav, 

zaparkování

Zákon č. 185/2001 Sb.

Nař. vlády. č. 591/2006 Sb.

TL

PSV denně vizuálně SD

Hloubka
ČSN 73 6133

TP, TZ
PSV jednou měřením SD

Způsob likvidace

Zákon č. 185/2001 Sb.

Vyhl. č. 189/2013 Sb., 

př.2014; ČSN 83 9061

HSV, GE průběžně
vizuálně, 

měřením

SD, 

protokol

Shodnost postupu s 

PD, rozměry, 

hloubka

ČSN 73 6133

PD, TP
PSV průběžně

vizuálně, 

měřením
SD

Kompletnost, 

správnost

ČSN 73 0420[-1]

ČSN 73 0205

PD

HSV, GD jednou měřením SD

Nař. vlády. č. 591/2006 Sb., 

Nař. vlády č. 362/2005 Sb.; 

TP, ZS

HSV

11 Odvodnění st. jámy Rýhování, drenáž
Nař. vlády 591/2006 Sb., 

zák. č. 254/2001 Sb.
HSV

ČSN 73 6133

ČSN 73 1001

PD, TP

PSV

Shodnost vrstev 

zeminy s IG

ČSN 73 6133

PD, GP

Dodržení sklonu

Očištění před 

výjezdem

Zabezpečení výkopu10

9 Svahování

Zabezpečení proti 

pádu osob a 

předmětů

vizuálně, 

měřením

vizuálně, 

měřením
SDprůběžně

průběžně
vizuálně, 

měřením
SD

vizuálně

M
ez

io
p
er

ač
n
í 
k
o
n
tr

o
la

jednou SD

12 Čistota vozidel Zák. č. 361/2000 Sb. PSV průběžně

 



Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 

93 

 

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

2

Kontrola rozměrů 

stavební jámy dle PD

Prohlubně, 

nerovnosti

ČSN 73 6133

ČSN 73 0205

PD, TP

HSV, TDI, GDRovinatost

Geometrická přesnost1

jednou
vizuálně, 

měřením
SD

ČSN 73 6133

ČSN 73 0212[-3]

PD, TP

HSV, TDI jednou
vizuálně, 

měřením
SD

V
ý
st

u
p
n
í 
k
o
n
tr

o
la

 
 

Seznam norem a legislativy: 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení - neplatná) 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1. - základní požadavky 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2. - vytyčovací odchylky 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - nahrazena Vyhl. č. 62/2013 Sb.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Vyhláška č. 189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení s přílohou z r. 2014 

Zákon č. 361/2000 Sb. Silniční zákon 
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Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon 

Seznam použitých zkratek: 

PD -   Projektová dokumentace 

TP -   Technologický předpis 

SD -   Stavební deník 

VL -   Vlastnické listy 

TZ -   Technická zpráva 

TL -   Technické listy 

GP -   Geologický průzkum 

ZS -   Zařízení staveniště 

HSV -  Hlavní stavbyvedoucí 

PSV -  Pomocný stavbyvedoucí 

TDI -  Technický dozor investora 

GE -   Geolog 

GD –  Geodet 

ZS –   Zařízení staveniště 
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1.1. Vstupní kontrola 

1.1.1.   Převzetí staveniště – Kontrola PD a jiné dokumentace 

Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, řádnost vyplnění 

formuláře o převzetí staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost stavebního 

povolení a vlastnické listy k pozemkům. 

1.1.2.   Převzetí staveniště – Příjezdové a přístupové cesty, přípojná místa 

Kontroluje se, zda je k pozemku umožněn přístup a příjezd z pozemní komunikace 

z ulice Široká a Biskupská. Dále se zkontroluje, zda se na pozemku nachází přípojná místa 

pro vodu a elektřinu. 

1.1.3.   Převzetí staveniště – Vytyčení stávajících inženýrských. sítí 

Zkontroluje se řádné označení všech stávajících inženýrských sítí, které prochází 

přes pozemek. V případě nalezení sítě, která nebyla zanesena v projektové dokumentaci, je 

nutné zkontaktovat HSV a příslušný úřad. Vytyčení poté bude zaneseno nejen do SD, ale i 

do protokolu. Provádí geodet. 

1.1.4.   Oplocení, označení staveniště 

Zkontroluje se celistvost a správnost oplocení, jeho výška (min. 1,8 m). Zkontroluje 

se označení staveniště dopravními značkami a značkami pro chodce, upozornění na 

probíhající stavbu. 

1.1.5.   Kontrola výškových a polohových bodů 

Zkontrolují se dle projektové dokumentace vyznačení min. 2 polohových a 1 

výškového bodu. Vše vztaženo ke státní nivelační značce na nejbližším objektu.  

1.1.6.   Kontrola pracovníků 

Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich proškolení, 

seznámení s BOZP, platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů prokazujících 

schopnost provádět jim určenou práci. Všichni pracovníci stvrdí danou skutečnost do 

předem připraveného formuláře podpisem. 

1.2. Mezioperační kontrola 

1.2.1.   Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 

Bude zkontrolováno oplocení, které musí být výšky min. 1,8 m. U vjezdu (vstupu) na 

staveniště bude oplocení opatřeno cedulí se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 
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osobám. Dále se zkontroluje počet buněk dle dokumentu zařízení staveniště, a to 

kanceláře, šatny a sklady. 

1.2.2.   Klimatické podmínky 

U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude měřit 

teploměrem 3x denně a její hodnota se zaznamená do stavebního deníku. Poslední teplota 

daný den se vezme do průměru 2x, tedy celkem se započítají do průměru 4 měření. Dále se 

na začátku dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, 

popřípadě jiných nežádoucích stavů počasí. V případě snížení teploty pod 5°C je nutné 

stavební práce pozastavit z důvodu těžitelnosti vykopávané zeminy. V případě snížené 

viditelnosti je též nutné z hlediska bezpečnosti při práci se stroji provoz zastavit do 

zlepšení daných podmínek. 

1.2.3.   Kontrola strojů 

Při provádění zemních prací bude na staveništi rypadlo-nakladač a nákladní 

automobily. Každý den před započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina 

provozních kapalin, množství pohonných hmot a případná poškození stroje. Po skončení 

pracovní směny se zkontroluje jejich vhodné zaparkování na dostatečně únosné a stabilní 

ploše. Každý stroj bude opatřeno vanou na odkapávání oleje. 1x ročně je nutné provést 

kompletní servis vozidla. Zkontroluje se i veškeré ruční nářadí a pomůcky a nevhodné se 

vyřadí nebo opraví. 

1.2.4.   Odstranění zeleně 

Zeleň bude likvidována v drtiči odpadů, který zajistí externí firma. Po ukončení prací 

se zkontroluje, zda byla odstraněna všechna zeleň. Příloha z r. 2014 vyhlášky č. 189/2013 

Sb. uvádí: 

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného 

krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 

zákona nevyžaduje 

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů 

dřevin nepřesahuje 40 m
2
, 

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu 

využití jako plantáž dřevin, 

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v 

katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní 

plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 



Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 

97 

 

1.2.5.   Odstranění navážek 

V průběhu prací se bude kontrolovat, zda je navážka odstraňována v celé své 

tloušťce a zda skutečná tloušťka navážek odpovídá tloušťce dle inženýrsko-geologického 

průzkumu. Navážky sahají do hloubky 0,2-0,4 m. 

1.2.6.   Vytyčení stavební jámy 

Provede se kontrola vytyčení objektu opakovaným měřením. Kritériem přesnosti 

měření jsou vytyčovací odchylky. Překročí-li vytyčovací odchylka hodnotu mezní 

vytyčovací odchylky, měření je nevyhovující. Dále se zkontroluje, zda jsou vytyčeny 

všechny důležité body objektu, tj. všechny rohy a lomové body. U těchto bodů se 

zkontroluje, zda jsou přeneseny na lavičky. V normě ČSN 73 0421 jsou uvedené přesné 

odchylky. 

1.2.7.   Výkop stavební jámy 

Maximální hloubka nepaženého výkopu v soudržných zeminách je stanovena na 

1,3 m (intravilán - zastavěné území). Kontroluje se postup provádění výkopu dle 

dokumentace. Dále se bude kontrolovat rovinatost dna v místech, kde se předpokládá její 

nedodržení. Bude se kontrolovat třímetrovou latí, pod kterou můžou být prohlubně max. 50 

mm. Při výkopu bude postupně zhotovován nájezd do stavební jámy, u kterého se bude 

průběžně kontrolovat, zda je dodržen maximální sklon 14° a šířka 3,2 m. Bude provedena 

kontrola hloubení na základovou spáru (1,89 m od terénu) a max. odchylka je v tomto 

případě ±25 mm. Výkop proběhne ve 2 etážích. V první etáži se vyhloubí stavební jáma, a 

v druhé základové pasy. Je nutné stavební jámu i pasy ručně dočistit na předepsanou 

rovinatost. 

1.2.8.   Inženýrsko-geologický průzkum 

Kontroluje se shoda vytěžené zeminy s inženýrsko-geologickým průzkumem. 

Kontroluje se mocnost, složení, uspořádání vrstev a hladina podzemní vody. V místě 

výkopu se s podzemní vodou nepočítá, dle předběžného průzkumu je podzemní voda 

v hloubce 7 m od horní hrany terénu. V případě archeologického nálezu je nutné práce 

zastavit do doby, než se daný nález přezkoumá. 

1.2.9.   Svahování 

Kontroluje se, zda je svahování prováděno v místech určené projektovou 

dokumentací a zda má svahování předepsaný sklon. Odchylka od sklonu může být 

maximálně 2°. Do hloubky výkopu 3 m lze provést svahování orientačně dle tabulky 

v ČSN 73 6133. Pro písek hlinitý je min. sklon 1:1. Platí zákaz skladování materiálu a 

vjezdu techniky do blízkosti výkopu, min. šířka chráněné oblasti je 1,0 m. 
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1.2.10. Zabezpečení výkopu 

Jakmile překročí hloubka výkopu 1,5 metru, bude zhotoveno zábradlí v místech, kde 

se předpokládá pohyb osob. Zábradlí bude mít výšku min. 1 metr. Dále se zkontroluje, zda 

je zhotoven vhodný a bezpečný sestup a výstup z výkopu. 

1.2.11. Odvodnění stavební jámy 

Kontroluje se způsob provedení drenáže. Drenáž bude usazena na štěrkovém loži o 

tl. 100 mm. Dno stavební jámy je odvodněno po obvodu drenážní trubkou ø160 mm ve 

spádu 0,5%. Je nutné zkontrolovat, zda na štěrkovém loži nejsou hrbolky, které by 

znemožňovaly správné plnění funkce drenážní trubky. 

1.2.12. Očištění před výjezdem 

U výjezdu ze stavební jámy bude postavena vysokotlaká myčka na mytí kol tlakovou 

vodou s řešením odpadu Hecht 326. Očištění a následné naložení odpadu na kontejner 

zajistí 2 pověření pracovníci. Odpad vzniklý z čištění automobilů není možné splachovat 

do veřejné kanalizace, nebo jej nechat volně ležet. 

1.3. Výstupní kontrola 

1.3.1. Geometrická přesnost 

Zkontrolují se všechny rozměry stavební jámy, zda odpovídají projektové 

dokumentaci. Dále se zkontroluje hloubka dna stavební jámy, která se může lišit max. o 

±25 mm od projektované hloubky. Bude zkontrolován nájezd do stavební jámy, který bude 

mít sklon max. 14° (+-2°). 

1.3.2.  Rovinatost povrchu 

Rovinatost povrchu se bude kontrolovat zejména v místech, kde se předpokládá její 

nedodržení. Bude se kontrolovat třímetrovou latí, pod kterou můžou být prohlubně max. 50 

mm. 
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2. KZP Betonáž 

č. Název kontroly Předmět kontroly Legislativa Kontrolu provede Četnost kontroly způsob kontroly Výsledek Vyhovuje
Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

2 Převzetí staveniště

Příjezdové a 

přístupové cesty, 

přípojná místa

PD, TP, ZS HSV, TDI jednou
vizuálně, 

měřením
SD

1 Převzetí staveniště
Kontrola PD a jiné 

dokumentace

Zákon č. 183/2006 Sb.

Vyhl. č. 499/2006

PD, TP, TZ, VL

HSV, TDI jednou vizuálně SD

4 Převzetí staveniště
Oplocení, označení 

staveniště

Zákon č. 183/2006 Sb.

Nař. vlády. č. 591/2006

PD, TP, ZS

HSV, TDI jednou
vizuálně, 

měřením
SD

3 Převzetí staveniště
Kontrola tras 

stávajících inž. sítí
ČSN 73 6006, PD HSV, TDI, GD jednou

vizuálně, 

měřením

SD, 

protokol

SD, 

protokol

6 Kontrola pracovníků
Certifikáty, průkazy 

způsobilosti
Certifikáty, průkazy HSV jednou vizuálně SD

5 Převzetí staveniště
Kontrola výškových 

a polohových bodů
PD,TZ HSV, TDI, GD jednou

vizuálně, 

měřením

Převzetí zemních prací

Kontrola čistoty ZS

Převzetí a skladování 

materiálu

7

8

9

Kontrola provedení 

zemních prací s PD

ČSN 73 6133

ČSN 73 0212-3

PD, TP

HSV, TDI

kontrola bednění a 

jeho skladování
dodací list, PD PSV

jednou
vizuálně,

měřením
SD

Čistota a rovinatost 

zákl. spáry

 TP,

ČSN 73 6133
HSV, TDI jednou vizuálně SD

každá dodávka vizuálně SD

10
Převzetí a skladování 

materiálu

kontrola oceli a její 

skladování

dodací list, PD

ČSN EN 10080:1999
PSV každá dodávka

vizuálně,

měřením
SD

11
Převzetí a skladování 

materiálu

kontrola betonu a 

jeho skladování

dodací list, PD

ČSN EN 12 350-5
PSV každá dodávka

vizuálně,

zkoušky
SD

12
Převzetí a skladování 

materiálu
kontrola štěrku dodací list, PD PSV každá dodávka

vizuálně,

měřením
SD

V
st

u
p

n
í 
k

o
n
tr

o
la
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Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

M
ez

io
p
er

ač
n
í 
k
o
n
tr

o
la

2 Klimatické podmínky
Klimatické 

podmínky
TP PSV denně

vizuálně, 

měřením
SD

1
Kontrola zabezpečení 

a zařízení staveniště
Označení, ZS

Vyhl. č. 591/2006 Sb.

PD,TP, ZS
HSV průběžně vizuálně SD

4
Kontrola provedení 

zemnícího pásku
Umístění PD, TP PSV jednou vizuálně SD

3 Kontrola strojů

Způsobilost, 

technický stav, 

zaparkování

Zákon č. 185/2001 Sb.

Nař. vlády. č. 591/2006 Sb.

TL

PSV denně vizuálně SD

SD

6
Kontrola umístění 

svislé výztuže
Vzdálenosti PD, TP PSV jednou

vizuálně,

měřením
SD

5
Kontrola podkladního 

betonu

Hutnost, tloušťka, 

výška shozu

PD,

ČSN EN 206-1,

ČSN P ENV 13 670-1

PSV průběžně
vizuálně, 

měřením

7
Kontrola uložení 

ztraceného bednění

Geometrická 

přesnost
PD, TP PSV průběžně

vizuálně,

měřením
SD

8
Kontrola uložení 

vodorovné výztuže

Umístění, krytí, 

množství

PD, TP,

ČSN 73 2400,

ČSN 13670-1

PSV průběžně vizuálně SD

9
Betonáž základových 

pasů

Plynulost, množství, 

výška shozu

ČSN EN 206-1,

ČSN P ENV 13670-1,

 TP

HSV průběžně
vizuálně,

měřením
SD

10 Hutnění betonu Míra zhutnění

ČSN P ENV

13 670-1,

TP, PD

PSV Průběžně vizuálně SD

11 Ošetřování betonu

Vlhčení, ochrana 

před

klimatickými vlivy

ČSN P ENV

13 670-1,

TP

PSV průběžně vizuálně SD

12 Hutněný násyp
Tloušťka, celistvost,

dostatečné zhutnění

PD,

73 0205
PSV průběžně

vizuálně,

měřením
SD

 



Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 

101 

 

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

M
ez

io
p

er
ač

n
í 
k

o
n
tr

o
la

13
Kontrola výkopu a  

uložení drenáže

Hloubka, sklon, 

celistvost
PD HSV průběžně

vizuálně,

měřením
SD

14
Kontrola provedení 

prostupů

Umístění prostupů, 

ošetření před 

betonáží

PD, TP PSV jednou vizuálně SD

15 Kontrola bednění

Těsnost, spojení, 

stabilita, očištění, 

ošetření před bet.

TP, PD,ČSN 73 2400,

ČSN 73 0210-1,

N.v.č. 362/2005 Sb.

HSV jednou
vizuálně, 

měřením
SD

ČSN EN 206-1,

ČSN P ENV 13 670-1,

 TP

HSV průběžně
vizuálně,

měřením
SD

16 Položení výztuže

Krytí, množství, 

poloha

dle PD

PD, ČSN 73 0205 HSV jednou
vizuálně, 

měřením
SD

vizuálně SD

18 Hutnění betonu Míra zhutnění

ČSN P ENV

13 670-1,

TP, PD

PSV Průběžně vizuálně SD

vizuálně SD

20
Kontrola pevnosti pro 

odbednění
Měření pevnosti EN 206-1 HSV

při 

pochybnostech
měřením SD

21
Kontrola rozebírání 

bednění
Odbednění, očištění

TP,

ČSN EN 13 670 HSV průběžně

19 Ošetřování betonu

Vlhčení, ochrana 

před

klimatickými vlivy

ČSN P ENV

13 670-1,

TP

PSV průběžně

17
Kontrola betonáže 

základové desky

Plynulost, množství, 

výška shozu

 
Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

2 Tvrdost
Kontrola tvrdosti 

betonu

ČSN EN 12 390-3,

PD
HSV, TDI, S jednou

vizuálně,

měřením

SD,

protokol

1 Geometrická přesnost
Kontrola rozměrů,

celistvost dle PD

PD, 

ČSN P ENV 13 670-1,

ČSN 73 0210

HSV, TDI jednou
vizuálně,

měřením
SD

vizuálně SD

3 Pevnost
Kontrola skutečné

pevnosti betonu

ČSN EN 12 504-2,

PD
HSV, TDI, S jednou

vizuálně,

měřením

SD,

protokolV
ý
st

u
p
n
í 
k
o
n
tr

o
la

4 Čistota povrchu

Čistota základové

desky, prohlubně,

praskliny apod.

 - HSV, TDI jednou
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Seznam norem a legislativy: 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení - neplatná) 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty 

ČSN EN 10080:1999 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 12 350-5 Stanovení konzistence 

ČSN EN 206-1 Beton 

ČSN P ENV 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 

ČSN EN 12 390-3 Ztvrdlý beton 

ČSN EN 12 504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
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Seznam použitých zkratek: 

PD -   Projektová dokumentace 

TP -   Technologický předpis 

SD -   Stavební deník 

VL -   Vlastnické listy 

TZ -   Technická zpráva 

TL -   Technické listy 

GP -   Geologický průzkum 

ZS -   Zařízení staveniště 

HSV -  Hlavní stavbyvedoucí 

PSV -  Pomocný stavbyvedoucí 

TDI -  Technický dozor investora 

GE -   Geolog 

GD –  Geodet 

ZS –   Zařízení staveniště 

S -   Statik 

ZáS -  Základová spára 
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2.1. Vstupní kontrola 

2.1.1. Převzetí staveniště – Kontrola PD a jiné dokumentace 

Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, řádnost vyplnění 

formuláře o převzetí staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost stavebního 

povolení a vlastnické listy k pozemkům. 

2.1.2. Převzetí staveniště – Příjezdové a přístupové cesty, přípojná místa 

Kontroluje se, zda je k pozemku umožněn přístup a příjezd z pozemní komunikace 

z ulice Široká a Biskupská. Dále se zkontroluje, zda se na pozemku nachází přípojná místa 

pro vodu a elektřinu. 

2.1.3. Převzetí staveniště – Kontrola tras stávajících inženýrských. sítí 

Zkontroluje se řádné označení všech stávajících inženýrských sítí, které prochází 

přes pozemek. V případě nalezení sítě, která nebyla zanesena v projektové dokumentaci, je 

nutné zkontaktovat HSV a příslušný úřad. Vytyčení poté bude zaneseno nejen do SD, ale i 

do protokolu. Provádí geodet. 

2.1.4. Oplocení, označení staveniště 

Zkontroluje se celistvost a správnost oplocení, jeho výška (min. 1,8 m). Zkontroluje 

se označení staveniště dopravními značkami a značkami pro chodce, upozornění na 

probíhající stavbu. 

2.1.5. Kontrola výškových a polohových bodů 

Zkontrolují se dle projektové dokumentace vyznačení min. 2 polohových a 1 

výškového bodu. Vše vztaženo ke státní nivelační značce na nejbližším objektu.  

2.1.6. Kontrola pracovníků 

Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich proškolení, 

seznámení s BOZP, platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů prokazujících 

schopnost provádět jim určenou práci. Všichni pracovníci stvrdí danou skutečnost do 

předem připraveného formuláře podpisem. 

2.1.7. Převzetí zemních prací 

Zemní práce budou přebírány s již hotovými výkopy stavební jámy a základových 

pasů. Zkontrolují se všechny rozměry stavební jámy, zda odpovídají projektové 

dokumentaci. Dále se zkontroluje hloubka dna stavební jámy, která se může lišit max. o 

±25 mm od projektované hloubky. Bude zkontrolován nájezd do stavební jámy, který bude 

mít sklon max. 14°. 
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Rovinatost povrchu se bude kontrolovat zejména v místech, kde se předpokládá její 

nedodržení. Bude se kontrolovat třímetrovou latí, pod kterou můžou být prohlubně max. 50 

mm. 

2.1.8. Kontrola čistoty základové spáry 

Provede se kontrola začištění základové spáry u stavební jámy i u základových pasů. 

Spára musí být nachystána na aplikaci podkladního betonu, tj. bez nečistot, odpadků, 

kamenů apod. Spára nesmí být rozbředlá. 

2.1.9. Převzetí a skladování materiálu - bednění 

Bednění bude ztracené od firmy BEST. Je nutné zkontrolovat dodávku dle dodacího 

listu a dále kvalitu dodávky – především rozměry (náhodně na 10 kusech) a neporušenost 

povrchu. Tolerance rozměrů je do 1%. Zkontroluje se množství dodaného materiálu, zda 

souhlasí s projektovou dokumentací. Bednění na základovou desku bude od firmy DOKA.  

2.1.10. Převzetí a skladování materiálu – ocelová výztuž 

Při každé dodávce výztuže bude zkontrolováno její množství, předepsaný průměr a 

délka. Délka se nesmí lišit od předepsaného rozměru dle projektové dokumentace o více 

než -20 mm, kladná odchylka není omezena. Dále budou zkontrolovány ostatní vlastnosti 

uvedené v dodacím listě, zda se shodují se skutečností. Výztuž nesmí být znečištěna 

mastnotou, nebo jakkoliv jinak a nesmí být hloubkově zkorodována. Bude zkontrolováno 

uskladnění na suchém a odvodněném místě dle nákresu zařízení staveniště. Výztuž bude 

skladována na podložkách umístěných po 2 metrech. Každý svazek bude označen štítkem, 

na kterém bude napsán typ oceli, množství, délka a průměr. 

2.1.11. Převzetí a skladování materiálu – beton 

Při každé dodávce betonové směsi budou zkontrolovány vlastnosti dle dodacího listu, 

zejména čas odvozu z betonárky. Další vlastnosti ke kontrole jsou konzistence, pevnost, 

složení, příměsi, obsah chloridů a max. velikost zrn kameniva, případně typ užitého 

cementu. Na začátku vyprazdňování autodomíchávače bude odebrán vzorek a bude 

provedena zkouška sednutí kužele pro zjištění konzistence betonu. 

2.1.12. Převzetí a skladování materiálu – štěrk 

Již ve štěrkovně bude zkontrolováno množství a frakce štěrkopísku, který bude na 

stavbu dovážen. Dále se zkontroluje prohlášení o vlastnostech výrobku a údaje uvedené 

v dodacím listě. 
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2.2. Mezioperační kontrola 

2.2.1. Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 

Bude zkontrolováno oplocení, které musí být výšky min. 1,8 m. U vjezdu (vstupu) na 

staveniště bude oplocení opatřeno cedulí se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 

osobám. Dále se zkontroluje počet buněk dle dokumentu zařízení staveniště, a to 

kanceláře, šatny a sklady. 

2.2.2. Klimatické podmínky 

U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude měřit 

teploměrem 3x denně a její hodnota se zaznamená do stavebního deníku. Poslední teplota 

daný den se vezme do průměru 2x, tedy celkem se započítají do průměru 4 měření. Dále se 

na začátku dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, 

popřípadě jiných nežádoucích stavů počasí. V případě snížení teploty pod 5°C je nutné 

stavební práce pozastavit kvůli betonáži, nicméně daná teplota se na stavbě nepředpokládá. 

V krajním případě je možné přimíchávat do betonu směsi pro tuhnutí za snížených teplot. 

Výrobce uvádí -9°C jako nejnižší možnou teplotu pro betonáž. V případě snížené 

viditelnosti je též nutné z hlediska bezpečnosti při práci se stroji provoz zastavit do 

zlepšení daných podmínek. 

2.2.3. Kontrola strojů 

Při provádění betonáže bude na staveništi autodomíchávač a autočerpadlo. Každý 

den před započetím prací se zkontroluje jejich technický stav, hladina provozních kapalin, 

množství pohonných hmot a případná poškození stroje. Po skončení pracovní směny se 

zkontroluje jejich vhodné zaparkování na dostatečně únosné a stabilní ploše. Každý stroj 

bude opatřeno vanou na odkapávání oleje. 1x ročně je nutné provést kompletní servis 

vozidla. Je nutné zkontrolovat i ostatní elektrické stroje a ruční nástroje a pomůcky. 

V případě poškození je nutné stroj opravit nebo vyměnit. 

2.2.4. Kontrola provedení zemnícího pásku 

Do začištěných pasů je třeba natáhnout zemnící pásek. Spoje jednotlivých pásek se 

budou natírat tlumexem. V protilehlých rozích a v místě rozvaděče se zemnící vodič 

vytáhne nad úroveň terénu a v místě budoucího přestupu beton-vzduch bude také natřen 

tlumexem. 

2.2.5. Kontrola podkladního betonu 

Zkontroluje výška shozu, která nesmí být vyšší než 1,5 m. Dále bude zkontrolováno 

dodržování tloušťky podkladního betonu, která je 50-100 mm dle projektové dokumentace. 

Odchylka je od projektované tloušťky max. ±5 mm. Bude zkontrolována rovinatost, která 

se může lišit o max. 1° od vodorovné roviny. Technologická pauza je min. 2 dny po 

betonáži. 
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2.2.6. Kontrola umístění svislé výztuže 

Zkontroluje se umístění výztuže, která bude zapichována ihned po betonáži po 

vzdálenostech 0,5 m. Na výztuž bude následně navázáno ztracené bednění. Hloubka 

zapíchnutí je minimálně 100 mm + dalších 50-100 mm v betonu, tedy min. 150–200 mm. 

Maximální odchylka ve vodorovné rovině je mezi jednotlivým roksory ±5 mm. 

2.2.7. Kontrola uložení ztraceného bednění 

Průběžně bude kontrolována geometrická přesnost pokládání bednění. Měřena bude 

svislost, která se nesmí lišit o více než ±20 mm. Rovinatost v délce kteréhokoliv metru 

bude do ±10 mm a v délce 10 m do max. ±50 mm. 

2.2.8. Kontrola uložení vodorovné výztuže 

Vodorovná výztuž bude ukládána do ztraceného bednění mezi každou řadu tvárnic. 

Výztuž bude svazována rádlovacím drátem. Vizuálně se zkontroluje, že žádná výztuž 

nechybí, a že jsou všechny řádně svázány. 

2.2.9. Betonáž základových pasů 

Zkontroluje výška shozu, která nesmí být vyšší než 1,5 m.  

2.2.10. Hutnění betonu 

Kontroluje se dostatečné zhutnění betonu. Vzdálenost vpichů od sebe nesmí být větší 

než 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti. Beton je zhutněn dostatečně až ve chvíli, 

kdy vystoupí na povrch cementové mléko. Rychlost vpichování je 5 až 8 cm/s. Hutnění 

bude probíhat v tloušťkách 300 až 500 mm a vždy bude prováděno hutnění i spodnější 

vrstvy a to do hloubky min. 150 mm. 

2.2.11. Ošetřování betonu 

Beton se bude ošetřovat, dokud nedosáhne min. 50% pevnosti. Bude se kontrolovat, 

zda je beton neustále vlhký. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C, to se zajistí kropením 

vodou o teplotě min. 10°C nebo přikrytím navlhčeným parotěsnými plachtami. V případě 

deště je nutné čerstvý beton přikrýt, aby nedošlo k vymílání drobných částeček. 

2.2.12. Hutněný násyp 

Bude se kontrolovat tloušťka násypu, která je dle projektové dokumentace 100 mm. 

Odchylka od této tloušťky je přípustná o ±10 mm. Kontroluje se zhutnění násypu na 95% 

objemové hmotnosti. Zhutnění musí být provedeno v celé ploše. 

2.2.13. Kontrola výkopu a uložení drenáže 

Kontroluje se ruční odtěžení zeminy do hloubky 350 mm v nejvyšším místě. 

Kontroluje se uložení násypu ze štěrkopísku pod drenážní potrubí. Násyp má tl.100 mm 
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s přípustnou odchylkou ±10 mm. Kontroluje se uložení trativodu ve sklonu 0,5% bez 

přípustných odchylek. Kontroluje se, zda v některých místech neklesá sklon trativodu tak, 

že by mohlo dojít ke ztrátě funkčnosti drenáže. Kontroluje se vyvedení potrubí ven ze 

stavební jámy. 

2.2.14. Kontrola provedení prostupů 

Kontroluje se poloha přesnost provedení prostupů dle projektové dokumentace. 

Prostupy musí být bedněny tak, aby se do nich v rámci betonáže základové desky nedostal 

beton. Prostupy musí být vzdáleny od sebe, nebo od hran min. 300 mm. 

2.2.15. Kontrola bednění základové desky 

Bednění je systémové od firmy DOKA. Je nutné zkontrolovat natření odbedňovacími 

přípravky na čisté a navlhčené bednění. Mezní odchylky u bednění jsou ±10 mm na horní 

hraně, svislost ±h/200 (max. 30 mm). Vnitřní hrany opěrných prvků +3 nebo -0 mm. 

Vnitřní hrana opěrné plochy je vzdálená ±8 mm. Stejnolehlé svislé hrany ve spáře jsou 

vzdálené ±5 mm. Bednění musí být provedeno naprosto těsně. Zkontroluje se též spojení 

dílců. 

2.2.16. Položení výztuže 

Zkontroluje se minimální krytí výztuže, které je dané projektovou dokumentací. 

Maximální přípustné odchylky je nutné konzultovat se statikem. V kari síti se prostříhají 

otvory pro prostupy. Kontroluje se navázání výztuže na svislou výztuž rádlovacím drátem. 

2.2.17. Kontrola betonáže základové desky 

Zkontroluje výška shozu, která nesmí být vyšší než 1,5 m. Bude zkontrolována 

rovinatost, která se může lišit o max. 0,5° od vodorovné roviny. Po betonáži se provede 

kontrola vyčnívající výztuže pro stykování a její nachystanost pro další technologickou 

etapu. 

2.2.18. Hutnění betonu 

Kontroluje se dostatečné zhutnění betonu. Vzdálenost vpichů od sebe nesmí být větší 

než 1,4 násobek viditelného poloměru účinnost. Beton je zhutněn dostatečně až ve chvíli, 

kdy vystoupí na povrch cementové mléko. Rychlost vpichování je 5 až 8 cm/s. Maximální 

vzdálenost od bednění je 200 mm. Hutnění bude probíhat v tloušťkách 300 až 500 mm a 

vždy bude prováděno hutnění i spodnější vrstvy a to do hloubky min. 150 mm. 

2.2.19. Ošetřování betonu 

Beton se bude ošetřovat, dokud nedosáhne min. 50% pevnosti. Bude se kontrolovat, 

zda je beton neustále vlhký. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C, to se zajistí kropením 

vodou o teplotě min. 10°C nebo přikrytím navlhčeným parotěsnými plachtami. V případě 

deště je nutné čerstvý beton přikrýt, aby nedošlo k vymílání drobných částeček. Ošetřování 
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betonu bude probíhat 12 hod od ukončení betonáže a to formou kropení. Beton je nutné 

udržovat ve vlhkém stavu po 3 dny. 

2.2.20. Kontrola pevnosti před odbedněním 

Odbednění provedou pracovníci z firmy DOKA. Je možné odbedňovat nejdříve po 

dosažení 50% výsledné pevnosti betonu. Doba potřebná k dosažení této pevnosti je závislá 

na teplotě prostředí. Při průměrné denní teplotě 5-10°C je možné odbednit až po 4,5 dnech, 

jinak z důvodu bezpečnosti je navrženo počkat 5 dní. 

2.2.21. Kontrola rozebírání bednění 

Kontroluje se odbednění a očištění bednění. Očištění se proved buď elektrickými 

kartáči, nebo tryskovou vodou. Je nutné zajistit odvod splavenin. Splaveniny se nesmí 

dostat do veřejné kanalizace, je vhodné je naložit na kontejner a odvézt na skládku. 

2.3. Výstupní kontrola 

2.3.1. Geometrická přesnost 

Bude se kontrolovat provedení základové desky, vodorovně s odchylkou do ±25 mm, 

svisle s odchylkou ±20 mm. Zkontroluje se též správnost provedení desky a provedení 

prostupů. 

2.3.2. Tvrdost 

Po 28 dnech bude provedena kontrola tvrdosti betonu přímo na stavbě tvrdoměrem. 

Bude provedena nedestruktivní zkouška, zkoušku provede statik. 

2.3.3. Pevnost 

Kontrola se provádí krychelnými zkouškami na krychlích o hraně 150 mm. Na 

vzorcích se zjišťuje po 28 dnech pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, pevnost 

v příčném tahu, objemová hmotnost, hloubka průsaku tlakovou vodou, odolnost proti 

zmrazování a odmrazování. Naměřené hodnoty budou porovnány s hodnotami zadanými 

v PD. V případě nevyhovujících hodnot se další postup zkonzultuje se statikem. 

2.3.4. Čistota povrchu 

Povrch základové desky nesmí být znečištěn mastnotou, oleji, blátem, ani jinými 

látkami a nesmí se na povrchu tvořit kaluže vody. Na desce nesmí být viditelné trhliny širší 

než 1 mm, díry hlubší než 5 mm nebo ostré výčnělky vyšší než 2 mm. 
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3. KZP Hydroizolace 

 
č. Název kontroly Předmět kontroly Legislativa Kontrolu provede Četnost kontroly způsob kontroly Výsledek Vyhovuje

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prověřil

Kontrolu 

převzal

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

V
st

u
p
n
í 
k
o
n
tr

o
la

1 Převzetí staveniště
Kontrola PD a jiné 

dokumentace

Zákon č. 183/2006 Sb.

Vyhl. č. 499/2006

PD, TP, TZ, VL

HSV, TDI jednou vizuálně SD

3 Převzetí staveniště

Kontrola vyvedení 

zemnícího pásku nad 

terén

PD HSV, TDI jednou vizuálně SD

5 Kontrola pracovníků
Certifikáty, průkazy 

způsobilosti
Certifikáty, průkazy HSV jednou vizuálně

2 Převzetí staveniště

Kontrola provedení 

základových 

konstrukcí

PD,

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0210

HSV, TDI jednou
vizuálně, 

měřením
SD

SD

4
Převzetí materiálu, 

skladování

Kontrola skladování 

a kvality materiálu

PD, TP, TL,

nař. vlády č. 312/2005 Sb.,

ČSN EN 1850-1

PSV každá dodávka vizuálně SD
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Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

M
ez

io
p

er
ač

n
í 
k

o
n
tr

o
la

1
Kontrola zabezpečení 

a zařízení staveniště
Označení, ZS

Vyhl. č. 591/2006 Sb.

PD,TP, ZS
HSV průběžně vizuálně SD

3 Kontrola strojů

Způsobilost, 

technický stav, 

zaparkování

Zákon č. 185/2001 Sb.

Nař. vlády. č. 591/2006 Sb.

TL

PSV denně vizuálně SD

5
Kontrola kladení a 

kontrola přesahů

Kontrola kladení HI, 

přesahy

TP,

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0606

PSV průběžně
vizuálně,

měřením

2 Klimatické podmínky
Klimatické 

podmínky
TP PSV denně

vizuálně, 

měřením
SD

4 Kontrola podkladu Kontrola  penetrace

TP,

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0606

PSV před pokládkou vizuálně SD

SD

6 Kontrola natavování Kontrola natavování

TP,

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0606

PSV průběžně
vizuálně, 

měřením
SD

7 Kontrola prostupů
Kontrola napojení 

HI u prostupů

TP,

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0606

PSV průběžně
vizuálně, 

měřením
SD

8 Kontrola napojení

Kontrola napojení 

vodorovných 

konstrukcí na svislé

TP, PD (detaily)

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0606

PSV průběžně
vizuálně, 

měřením
SD

9
Kontrola plochy 

izolace

Kontrola rovinatosti 

a  vrubů

TP,

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0606

PSV jednou
vizuálně, 

měřením
SD
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Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

2 Zkouška jehlou

Spojitost a 

mechanická pevnost 

provedeného spoje

TP,

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0606

HSV, TDI jednou
vizuálně,

měřením

SD,

protokol

1 Vizuální kontrola
Neporušenost, 

celistvost

TP,

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0606

HSV jednou vizuálně SD

5 Jiskrová zkouška
Zkouška těsnoti 

spojů

TP,

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0606

HSV, TDI jednou
vizuálně,

měřením

SD,

protokol

V
ý

st
u

p
n

í 
k
o

n
tr

o
la

6 Kontrola protokolů

Konečná kontrola 

všech dokumentů a 

protokolů

PD, TP, v. 499/2006 Sb.,

n.v. 362/2005 Sb.,

n.v. 591/2006 Sb.

HSV, TDI jednou vizuálně SD

4 Tlaková zkouška
Zkouška těsnosti 

spojů

TP,

ČSN 73 0600,

ČSN 73 0606

HSV, TDI jednou
vizuálně,

měřením

SD,

protokol
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Seznam norem a legislativy: 

ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení. 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 

ČSN EN 1850-1 Hydroizolační pásy a folie – Stanovení zjevných vad 

ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 

Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Seznam použitých zkratek: 

PD -   Projektová dokumentace 

TP -   Technologický předpis 

SD -   Stavební deník 

TL -   Technické listy 

HSV -  Hlavní stavbyvedoucí 

PSV -  Pomocný stavbyvedoucí 

TDI -  Technický dozor investora 

HI -  Hydroizolace 
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3.1. Vstupní kontrola 

3.1.1. Převzetí staveniště – Kontrola PD a jiné dokumentace 

Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace, řádnost vyplnění 

formuláře o převzetí staveniště, záznam do stavebního deníku, platnost stavebního 

povolení a vlastnické listy k pozemkům. 

3.1.2. Převzetí staveniště – Kontrola provedení základových konstrukcí 

Kontroluje se kompletnost provedení dle PD. 

Kontroluje se rovinatost, kdy podklad musí být rovný, bez dutin, ostrých výstupků, 

výčnělků, nebo jakýchkoliv jiných výstupků schopných poškodit HI. Měření se provádí 

dvoumetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubně max. 5 mm. Hloubka ostrých 

prohlubní max. 3 mm, výška ostrého hrotu max. 1,5 mm. V případě nesplnění podmínek je 

nutné povrch zarovnat. 

Kontroluje se čistota povrchu. Povrch musí být bez mastnot, organických 

rozpouštědel, volných nečistot, jako je prach, bláto apod.  

Kontrola prostupů.  Vzdálenost prostupů od sebe nebo od svislých hran musí být 

minimálně 300 mm, aby se dala izolace kvalitně provést. Kontroluje se rozmístění 

prostupů dle PD. Odchylka je max. ±15 mm od PD. 

3.1.3. Převzetí staveniště – Kontrola vyvedení zemnícího pásku nad terén 

Kontroluje se vyvedení zemnícího pásku v místě protilehlých rohů nad terén. Pásky 

musí být natřeny tlumexem. 

3.1.4. Kontrola skladování a kvality materiálu 

Kontroluje se, zda se dodací list shoduje s PD a dodaným materiálem. Kontroluje se 

kvalita výrobku, zejména způsob zabalení a nepoškozenost.  Kontroluje se množství 

penetračního nátěru a asfaltových pásů. Největší odchylka od přímosti je ±20 mm na 10 m 

délky. 

Kontroluje se, zda je veškerý materiál skladován v suchém prostředí na odvodněné 

ploše. Musí být splněny všechny požadavky na skladování uvedené výrobcem. V prostoru 

skládky bude jasně umístěn zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm. V případě, že 

teploty klesnou pod 15°C, je nutné skladovat asfaltové pásy v temperovaném prostředí 

s vyšší teplotou. Na skládce bude veškerý materiál označen štítky. 

3.1.5. Kontrola pracovníků 

Před započetím prací se zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich proškolení, 

seznámení s BOZP, platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů prokazujících 
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schopnost provádět jim určenou práci. Všichni pracovníci stvrdí danou skutečnost do 

předem připraveného formuláře podpisem. 

3.2. Mezioperační kontrola 

3.2.1. Kontrola zabezpečení a zařízení staveniště 

Bude zkontrolováno oplocení, které musí být výšky min. 1,8 m. U vjezdu (vstupu) na 

staveniště bude oplocení opatřeno cedulí se zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 

osobám. Dále se zkontroluje počet buněk dle dokumentu zařízení staveniště, a to 

kanceláře, šatny a sklady. 

3.2.2. Klimatické podmínky 

U klimatických podmínek budeme kontrolovat zejména teplotu. Ta se bude měřit 

teploměrem 3x denně a její hodnota se zaznamená do stavebního deníku. Poslední teplota 

daný den se vezme do průměru 2x, tedy celkem se započítají do průměru 4 měření. Dále se 

na začátku dne ověří, zda je pravděpodobnost přívalových dešťů, rychle padnoucí mlhy, 

popřípadě jiných nežádoucích stavů počasí. V případě snížení teploty pod 0°C je nutné 

stavební práce pozastavit. V případě poklesu pod 15°C je nutné skladované asfaltové pásy 

temperovat na vyšší teplotu. 

3.2.3. Kontrola strojů 

Zkontroluje se nářadí, zejména hořáků určené k natavování asfaltových pásů a bude 

prověřen jejich stav a možnosti provádění i za větru a u teplot blížících se 0°C. 

3.2.4. Kontrola podkladu 

Penetrační nátěr budou pracovníci natírat po menších částech a rovnou bude 

natavována HI. U penetrace se zkontroluje její dostatečné rozetření a to, že je pod celou 

plochou pokládaného asfaltového pásu. 

3.2.5. Kontrola kladení a kontrola přesahů 

Přesahy pásů jsou zadané výrobcem, pokud tomu není uvedeno, uvažujeme min. 

přesah boční 100 mm a min. čelní přesah 150 mm. Pokládka bude taková, aby se navzájem 

čelní spoje nescházely. Přesah u zpětného a vratného spoje bude min. 150 mm. 

3.2.6. Kontrola natavování 

Natavení asfaltových pásů musí být provedeno vodotěsně. Kontroluje se, aby u 

přesahu pásů nevznikly žádné nenatavené oblasti, kapsy, vlnky, apod. Kontroluje se, zda 

plamen dostatečně roztavil spodní fólii, ale zároveň nesmí nadměrně téct a dojít ke spálení. 

Indikátor nestandartního natavení je právě tekutost, plamen se ze žlutomodré mění na 

červenou a začne se tvořit kouř. K tomuto stavu nesmí dojít, protože dochází k degradaci 

materiálu. 
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3.2.7. Kontrola prostupů 

Kontroluje se, zda bylo po obvodu všech prostupujících těles vytvořeno vodotěsné 

spojením s tímto tělesem. Nesmí být netěsné a nesmí obsahovat praskliny. 

3.2.8. Kontrola napojení 

Bude se kontrolovat napojení svislých a vodorovných konstrukcí. Kontroluje se, zda 

byla HI ukončena min. 300 mm nad terénem. Kontroluje se použití náběhových klínů a 

přesahy jednotlivých vrstev izolací dle detailů v PD. 

3.2.9. Kontrola plochy 

Vruby a rýhy jsou přípustné pouze do hloubky 10% tloušťky izolace a to 

v omezeném rozsahu. Mají-li větší rozsah je nutné je opravit přeplátováním přidaným 

kusem HI.   

3.3. Výstupní kontrola 

3.3.1. Vizuální kontrola 

Zkontroluje se úplnost, nepoškozenost provedení HI. Vizuálně se zkontroluje čistota 

izolace, HI nesmí být mastná, zaprášená, či jinak zanesená. Zkontrolují se přesahy a kvalita 

provedených spojů viz zkoušky níže. 

3.3.2. Zkouška jehlou 

Zkouška spočívá v tažení kovového hrotu jehly po spoji. Zkouškou je možné 

mechanicky ověřit spojitost a mechanickou pevnost provedeného spoje. Je možné použít i 

špachtli. 

3.3.3. Tlaková zkouška 

Zkouška spočívá v nanesení indikační kapaliny na spoj (např. saponátová voda). 

Zkušební kapalina nesmí být těkavá, nesmí při teplotě zkoušení během doby zkoušení 

zasychat, musí být viskosní a nesmí při sníženém tlaku pěnit. Musí být zabezpečena 

kompatibilita zkušební kapaliny s materiálem zkoušených objektů. Poté bude zkušební 

oblast zakryta průhledným zvonem, ve kterém se vytvoří podtlak o velikosti 0,02 – 0,05 

MPa. Podtlak bude vytvořen na min. 10 vteřin. V případě netěsnosti vznikají na kapalině 

bublinky. 

3.3.4. Zkouška jiskrou 

Zkouška spočívá v tažení elektrody s napětím mezi 30 a 40 kV rychlostí cca 

10 m/min těsně nad povlakem. V místě poruchy začnou přeskakovat mezi elektrodou a 

podkladem jiskry, které jsou indikovány opticky i akusticky. Průkaznost zkoušky závisí na 

kvalitě uzemnění podkladu pod HI. 
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3.3.5. Konečná kontrola protokolů 

Bude provedena kontrola veškerých dokumentů a provedených zkoušek a bude 

proveden o této skutečnosti zápis do stavebního deníku za přítomnosti stavbyvedoucího a 

technického dozoru investora. 
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1. Obecné informace o bezpečnosti práce 

Před nástupem každé nové technologické etapy je nutné proškolení pracovníků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Všechny pracovníky seznámí stavbyvedoucí 

s možnými riziky na pracovišti a to před první směnou. Pracovníci stvrdí podpisem do 

příslušného dokumentu, že jsou s informacemi srozuměni, a že budou dodržovat podmínky 

pro bezpečí své i ostatních na pracovišti. Všechny dokumenty budou uschovány a bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

V případě vstupu nepovolané osoby na pracoviště musí být tato osoba seznámena 

s riziky na pracovišti a dostane pracovní helmu a reflexní vestu. 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni botami s tlustou podrážkou, reflexní 

vestou, přilbou, rukavicemi a případně dalšími pomůckami pro osobní bezpečnost pro 

jednotlivé specializované práce. 

2. Nařízení vlády č. 591/2006 sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi 

2.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

2.1.1. Požadavky na zařízení staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 

pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 

narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 

tomuto nařízení nebo zasypány.  

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou.  

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

121 

 

popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 

komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i 

se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou.  

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 

stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je 

dodržuje.  

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací.  

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 

provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.  

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Staveniště bude oplocena v minimální výšce 1,8 m. Po celém obvodu staveniště bude 

zřízeno mobilní oplocení Toi Toi CITY, které je svým charakterem neprůhledné a hodí se 

právě do výstavby v městských částech. Veškeré oplocení bude opatřeno výstražnými 

tabulkami zakazujícími nepovolaným osobám vstup na staveniště. Je nutné doplnit 

oplocení i reflexními prvky, aby bylo dobře viditelné i za zhoršených klimatických nebo 

vizuálních podmínek. V dostatečné vzdálenosti před staveništěm je nutné umístit značky 

na pozemní komunikaci ohlašující probíhající stavbu a značku se zákazem zastavení, aby 

mohli auta ze stavby nerušeně vjíždět a vyjíždět. V případě nutnosti uzavření ulice je nutné 

tuto skutečnost zaznačit na vjezdu do ulice. 

Stavební práce budou probíhat od 8 do 16 hod., osvětlení tedy není nutné. Plochy na 

staveništi jsou dostatečně únosné. Při dopravě a manipulaci s prvky nebude ohrožena 

bezpečnost pracovníků ani nikoho jiného. 

2.1.2. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 

fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 

Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení 

musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 

způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
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existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 

označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí 

být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 

seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 

odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 

od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 

pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 

pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 

upozornění. 

Elektrická energie bude na staveništi rozváděna elektrickým rozvaděčem 

s technickým listem. Všechny přípojky budou viditelně označeny reflexním sprejem. 

Rozvody, které vedou přes komunikace, budou doplněny o chráničku, která je též 

zakreslena v přiložené projektové dokumentaci. Stav rozvaděče bude kontrolován denně 

stavbyvedoucím a pověřenou osobou. Při zastavení prací bude přívod elektrické energie 

vypnutý. 

2.1.3. Požadavky na venkovní pracoviště 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na:  

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,  

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 

třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 

samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části.  

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 

nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 

požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 

nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 

prostředí.  
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5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 

nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.  

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 

odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 

zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 

byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu 

dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Materiál na staveništi bude skladován s ohledem na požadavky od výrobce. 

V případě nepřízně počasí, dlouhodobých dešťů nebo snížené viditelnosti je nutné stavbu 

z důvodu bezpečnosti zastavit. 

2.2. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 sb. Bližší minimální 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí 

2.2.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 

půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.  

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 

uvolnění.  

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 

ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 

stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
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pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden 

do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 

fyzickými osobami.  

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 

světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 

souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů.; dohled a podle 

okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 

počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 

pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu 

na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů.  

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 

na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

Obsluha strojů bude seznámena s podmínkami BOZP a podmínkami na staveništi. 

Obsluha bude mít reflexní vestu. 

Vibrace vznikající při práci stavebních strojů jsou v přípustných mezích a neohrožují 

blízké stavby. 

2.2.2. Stroje pro zemní práce 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 

a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 

není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba 

před zahájením prací.  

2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 3. Při použití více strojů na jednom 

pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení 

provozu strojů.  

4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 

jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability.  

5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad 

kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 

nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně.  

6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 

výhledu obsluhy.  



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

125 

 

7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 

na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 

zajištěno v souladu s návodem k používání.  

8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 

nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu.  

9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 

nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak.  

10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.  

11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno a) 

roztloukat horninu dnem lopaty, b) urovnávat terén otáčením lopaty, c) vytrhávat koleje 

pracovním zařízením stroje.  

12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 

nehrozí sesuv zeminy.  

13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 

vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 

používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

Během nakládání zeminy na nákladní automobil se nebude manipulovat s lopatou 

nad kabinou řidiče a řidič bude po celou dobu nakládky venku z vozu. Kolem výkopu bude 

reflexním sprejem vyznačeno, kam až může stroj zajet. Tato vzdálenost je 1,0 m od okraje 

nepažené stavební jámy. 

2.2.3. Dopravní prostředky pro dopravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 

zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání 

zajistí.  

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu. 

2.2.4. Čerpadla směsi 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 

betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 

namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby.  

2. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi bylo minimalizováno.  



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

126 

 

3. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel.  

4. Při provozu čerpadel není dovoleno a) přehýbat hadice, b) manipulovat se 

spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, c) vstupovat 

na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.  

5. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 

místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 

překážky ztěžující tuto manipulaci.  

6. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 

nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 

podpěr lešení a jiných překážek.  

7. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje.  

8. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.  

9. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 

smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 

(stabilizátory) v souladu s návodem k používání.  

10. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

Pojezd autočerpadla je řešen v příloze Pojezd strojů – základy. Obsluha čerpadla 

musí mít dostatečný rozhled na výložník. 

2.2.5. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 

jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce.  

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 

oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

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

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 

průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 

seznámena i střídající obsluha.  

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 

nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 

přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 

parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.  
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3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 

polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.  

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 

uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.  

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 

není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 

prováděnou v jeho okolí. 

2.2.7. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 

zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 

postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví 

jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise.  

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 

jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 

dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky.  

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 

fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak.  

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 

popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a 

spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 

proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 

samostatně.  

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 

podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.  

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 

ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě.  

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 

mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 

sjíždění stroje.  

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 

pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání.  

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 

mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
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maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na 

tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 

břemeny.  

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 

osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 

zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je 

tažné vozidlo zabržděno. 

2.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na 

organizaci práce s pracovními postupy 

2.3.1. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 

poloze, ve které bude zabudován do stavby.  

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 

musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců 

v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 

odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 

strojů.  

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 

nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.  

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 

Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo 

více prvky volně položenými na sebe.  

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 

skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 

Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 

dosahu použitého nakládacího stroje.  

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 

2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 

vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 

nepřesáhla 1,5 m.  
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8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 

značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 

provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru.  

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 

hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 

sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu.  

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 

plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 

fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí 

být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy 

mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v 

konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu.  

11. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 

s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 

požadavky zvláštních právních předpisů.  

12. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 

výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí 

být zajištěny proti rozvalení.  

13. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, 

že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.  

14. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 

m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 

stanoveného technologického postupu.  

15. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním předpisem. 

2.3.2. Příprava před zahájením zemních prací 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 

technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 

stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky 

nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí 

zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek 

jiným vhodným způsobem.  

2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 

jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 

zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
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prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 

rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště.  

3. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 

též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 

vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek.  

4. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 

obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 

těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 

ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.  

5. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí 

fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 

infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

Před zahájením prací provede stavbyvedoucí s geodetem průzkum, zda odpovídá 

vyznačení sítí v projektové dokumentaci realitě. Poté budou sítě označeny reflexním 

sprejem. 

2.3.3. Zajištění výkopových prací 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem.  

2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 

objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního 

předpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti 

propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na 

hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 

vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 

Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na 

pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 

zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 

zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do 

výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo 

přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být 

zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako 

zarážka pro slepeckou hůl. 

3. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 

fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 

dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o 

šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 

výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 

případech po obou stranách.  
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4. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 

stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 

stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou 

případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 

dokumentaci.  

5. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 

5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

Všechny prvky, tj. stroje a materiál budou ve vzdálenosti větší než 1,0 m od okraje 

stavebního výkopu. 

2.3.4. Provádění výkopových prací 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 

částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 

okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně 

přijata opatření k zajištění jejich stability.  

2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 

než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a 

přístupů; hrozí- li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 

měření jejich koncentrace.  

3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 

vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich 

vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v 

souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 

fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.  

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 

vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 

provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a 

nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3.  

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 

vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 

zajištěna,  

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení.  

6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 

začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní 
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dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 

maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.  

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 

prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 

prostoru, nepokračuje v práci se strojem.  

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 

rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly.  

9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 

výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 

uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 

musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.  

10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 

výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.  

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 

přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 

zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.  

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 

sousedních staveb. 

2.3.5. Zajištění stability stěn výkopů 

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.  

2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce 

výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 

nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 

počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného 

technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první.  

3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 

tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 

okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability 

staveb v sousedství výkopu.  

4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 

stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 

konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 

nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 

vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 

postupem. 
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2.3.6. Svahování výkopů 

1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 

provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 

blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které 

budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 

dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky.  

2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 

dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů,  

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 

zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob.  

3. Podkopávání svahů je nepřípustné.  

4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 

nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem.  

5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je 

nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu.  

6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 

realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 

bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

2.3.7. Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 

bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být 

úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině.  

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.  

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 

s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.  

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 

hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 

křížení betonářských prací písemný záznam. 
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2.3.8. Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 

plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 

hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 

zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 

postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš.  

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, 

aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži.  

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

2.3.9. Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 

pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem.  

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 

odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 

bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr.  

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob.  

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

2.3.10. Práce železářské 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 

uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.  

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky.  

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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3. Nařízení vlády č. 362/2005 sb. O bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

3.1. Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Další požadavky na způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný 

provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

3.1.1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 

četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 

umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 

dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 

opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 

osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 

zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na 

zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 

přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.  

3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

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

být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 

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

a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m 

nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.  

4. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 

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

náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být 

zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 

nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 

opět osadí. 
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3.1.2. Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 

neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 

použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 

jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 

nesmějí vykonávat.  

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 

žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.  

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

pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.  

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 

jedna osoba.  

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 

takovému použití výrobcem určen.  

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými 

madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) 

zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za 

příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být 

zachován volný prostor alespoň 0,6 m.  

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 

použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 

bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a 

rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup.  

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 

odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 

byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a 

v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m 

nelze používat.  

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 

dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.  

10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 

výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.  
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11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 

používání. 

3.1.3. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 

během práce, tak po jejím ukončení.  

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.  

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 

nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 

dokumentaci. 

3.1.4. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit.  

2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména  

a) vyloučení provozu,  

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce,  

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 

rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 

popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo  

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 

ohrožení.  

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně  

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

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,  

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Šířka ohroženého prostoru se 

vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce.  

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 

šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 

1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 

místech dopravy materiálu.  
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5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 

komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem 

celého obvodu paty objektu.  

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 

jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na 

níže položeném pracovišti. 

3.1.5. Shazování předmětů a materiálu 

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že  

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu,  

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 

vzniku jiných nežádoucích účinků.  

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 

předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 

strhnout z výšky. 

3.1.6. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 

ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 

pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 

výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

4. Další právní předpisy 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.  

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

a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  

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

prostředí.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci.  



Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

139 

 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 

záznam o úrazu.  

Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 

Sb., 192/2005 Sb.).  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 





 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

 

  

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

  

  

A.8 ROZPOČET 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   VOJTĚCH POLA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 

 

BRNO 2015                   



Rozpočet 

142 

 

Stavba: 1 Bytový dům České Budějovice

Objekt: 1 BD

Rozpočet: 1 Spodní stavba

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 20.5.2015

Za objednatele

100 847,56

4 237,19

Celkem

Za zhotovitele

0,00

37 197,75

1 865 870,26

Položkový rozpočet stavby

391 832,75

0,57

2 257 703,58

1 865 870,26

1 698 772,32

24 815,44

0,00

 

 



Rozpočet 

143 

 

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 034 620,39 55

2 HSV 412 722,58 22

99 HSV 251 429,35 13

711 PSV 100 847,56 5

M21 MON 4 237,19 0

VN VN 24 815,44 1

ON ON 37 197,75 2

Cena celkem 1 865 870,26 100

Ostatní náklady

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Elektromontáže

Vedlejší náklady
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S: 1

O: 1

R: 1

Položkový rozpočet 

Bytový dům České Budějovice

BD

Spodní stavba
 

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

Díl: 1 Zemní práce 1 034 620,39 1 251 890,67
1 111201102R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 m2 800,00000 21,90 17 520,00 21,00 21 199,20

2 122201102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 918,09765 86,40 79 323,64 21,00 95 981,60

3 162301501R00 Vodorovné přemístění křovin do 5000 m m2 800,00000 65,76 52 608,00 21,00 63 655,68

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 918,09765 267,00 245 132,07 21,00 296 609,80

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 9 180,90000 19,90 182 699,91 21,00 221 066,89

6 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 265,53353 32,60 8 656,39 21,00 10 474,23

7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 918,09765 240,00 220 343,44 21,00 266 615,56

8 58337304R Štěrkopísek frakce 0-16 B t 852,00352 268,00 228 336,94 21,00 276 287,70

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 412 722,58 499 394,32
9 212752113R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm m 91,08000 258,00 23 498,64 21,00 28 433,35

10 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 295,09920 23,10 6 816,79 21,00 8 248,32

11 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 46,46966 2 515,00 116 871,19 21,00 141 414,14

12 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 24,26810 2 515,00 61 034,27 21,00 73 851,47

13 69366198R Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 570,94862 32,20 18 384,55 21,00 22 245,31

14 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, 

průměr drátu  6,0, oka 150/150 mm

t 0,86709 29 470,00 25 553,08 21,00 30 919,23

15 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 90,47280 522,00 47 226,80 21,00 57 144,43

16 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 90,47280 79,40 7 183,54 21,00 8 692,08

17 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,80734 28 370,00 22 904,24 21,00 27 714,13

18 311112030R00 Uložení tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm m2 68,94800 295,00 20 339,66 21,00 24 610,99

19 595155120R BEST ztracené bednění 30 200/500/300 mm kus 600,00000 43,80 26 280,00 21,00 31 798,80

20 59515512R BEST ztracené bednění 30 250/500/300 mm kus 70,00000 50,80 3 556,00 21,00 4 302,76

21 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 223,95000 70,60 15 810,87 21,00 19 131,15

22 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 6,15435 2 805,00 17 262,95 21,00 20 888,17

Díl: 711 Izolace proti vodě 100 847,56 122 025,55
23 711141559RZ3 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva 

- včetně dodávky Sklobit G

m2 281,99775 196,00 55 271,56 21,00 66 878,59

24 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 

nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 447,11061 17,40 7 779,72 21,00 9 413,46

25 711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením m2 165,11286 90,10 14 876,67 21,00 18 000,77

26 62833180R Pás asfaltovaný těžký Sklobit G m2 189,87979 110,00 20 886,78 21,00 25 273,00

27 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 2,71769 748,00 2 032,83 21,00 2 459,72

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 251 429,35 304 229,51
28 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 989,87935 254,00 251 429,35 21,00 304 229,51

Díl: M21 Elektromontáže 4 237,19 5 127,00
29 210220010R00 Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 m 93,49000 10,80 1 009,69 21,00 1 221,72

30 35441120R Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 100,00000 28,10 2 810,00 21,00 3 400,10

31 24617220R Lak dehtový Tlumex speciál bal. po 5 kg kg 5,00000 83,50 417,50 21,00 505,18

Díl: ON Ostatní náklady 37 197,75 45 009,28
32 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 10 627,93 10 627,93 21,00 12 859,80

33 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 8 856,61 8 856,61 21,00 10 716,50

34 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 17 713,21 17 713,21 21,00 21 432,98

Díl: VN Vedlejší náklady 24 815,44 30 026,68
35 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 7 102,23 7 102,23 21,00 8 593,70

36 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 17 713,21 17 713,21 21,00 21 432,98
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1. Vstupní údaje 

Hluková studie je prováděna pro výstavbu bytového domu na ulici Biskupská. 

Staveniště se nachází téměř v samotném centru města České Budějovice a v okolí je hustá 

zástavba.  

Jedná se o posouzení pro chráněný venkovní prostor staveb. Studie je zpracována dle 

požadavků nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

V posudku bude více přiblížen stav při provádění zemních prací a při betonáži 

základů.  

Z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Stanovíme maximální přípustnou hodnotu hladiny 

akustického tlaku. Hygienický limit je LAeq,T = 50 dB. Z přílohy č. 3, části A, odst. 4) 

tohoto nařízení můžeme přidat korekci +20 dB. 

4)  Použije se  v  případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích 

s výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2)  a 3). Tato korekce 

zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a  

rekonstrukci  železničních  drah  nebo   rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 

výškového vedení pozemní komunikace,  nebo  dráhy,  při kterém nesmí dojít ke zhoršení 

stávající   hlučnosti  v  chráněném  venkovním  prostoru  staveb  nebo  v chráněném   

venkovním  prostoru,  a  pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v 

chráněných venkovních prostorech staveb při umístění   bytu  v  přístavbě nebo  nástavbě  

stávajícího  obytného  objektu nebo víceúčelového  objektu  nebo  v případě výstavby 

ojedinělého obytného, nebo   víceúčelového  objektu  v  rámci  dostavby  proluk,  a  

výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a 

jejich historických částí. 

Z části B téže přílohy můžeme použít další korekci +15 dB, protože nařízení bere 

v úvahu, že při stavebních pracích bude vždy větší hluková zátěž na okolí než normálně. 

Výstavba bude vždy probíhat mezi 7:00 až 21:00 hodinou. 

Výsledná posuzovaná hodnota je tedy: 

LAeq,S = 50 + 20 + 15 [dB] = 85 dB 

Hygienický limit pro posouzení staveništního hluku je tedy LAeq,S = 85 dB. 
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2. Posouzení akustického tlaku při provádění zemních 

prací 

2.1. Seznam dominantních zdrojů hluku při provádění zemních prací 

Rypadlo nakladač Caterpillar 434 F –  103 dB 

Nákladní auto Tatra T158-8P5R33.343 -  80 dB 

2.2. Posouzení 

Pro posouzení bylo využito softwaru Hluk9+, který má všechny potřebné nástroje 

k zadání posuzované situace a jejího vyhodnocení. Podkladem je satelitní snímek oblasti 

převedený v měřítku do softwaru. 

Výsledky jsou zaznamenány barevně pomocí izofon. Izofona je křivka znázorňující 

hodnotu akustického tlaku. Výsledky jsou zaznamenány i číselně na 4 naměřených 

kritických bodech sousedních objektů, 0,5 m od fasády. Výška, pro kterou jsou hodnoty 

naměřeny, je 2,0 m. 

Do vstupních údajů jsou tedy zahrnuty veškeré objekty v blízkém okolí výstavby. 

Šedě jsou znázorněny budovy s výškou od 10 do 16 m. Zeleně jsou znázorněny stromy, 

keře a vyšší zeleň. Program bere v úvahu korekci odrazivosti objektů, která je stanovena na 

+3 dB. 
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Obr. 1 Znázornění  izofon pro zemní práce 

 

Na obrázku je možné vidět epicentrum hluku zbarvené červeně, kde hodnoty 

dosahují více než 75 dB. Postupně přechází ve fialovou, která znázorňuje hodnotu 70-

75 dB. Na fasádě přilehlých objektů je hodnota 65-70 dB a je znázorněna žlutou barvou. 

Dále vidíme modrou barvu, která znázorňuje hodnoty 60-65 dB. Zbytek snímku je pokryt 

světle zelenou barvou, která vyjadřuje hodnotu méně než 60 dB. Z obrázku je patrné, že 

dominantním zdrojem hluku je rypadlo nakladač se 103 dB. 

Přesné hodnoty na měřených bodech 1 až 4 jsou uvedené v následující tabulce. Body 

mají vzdálenost 0,5 m od přilehlé fasády a výšku 2,0 m. 

Tab. 1 Výsledky hladiny akustického tlaku při zemních pracích 

Tabulka bodů výpočtu (den) 

č. výška souřadnice Laeq (dB) 

doprava průmysl celkem 

1 2,0 44.8; 45.7   67.0 67.0 

2 2,0 68.6; 29.7   68.2 68.2 

3 2,0 101.2; 51.9   68.4 68.4 

4 2,0 62.6; 82.5   68.0 68.0 

Výpočet po frekvencích: Ne 

Výsledky jsou vyhovující, žádný z kritických bodů nepřekročil hladinu 85 dB. 
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3. Posouzení akustického tlaku při provádění betonáže 

3.1. Seznam dominantních zdrojů hluku při provádění betonáže 

Autodomíchávač Stetter C3 Basic Line AM 12 C –  72 dB 

Vibrační deska Scheppach HP 3000 S –    95 dB 

Autočerpadlo Schwing S 34 X -      76 dB 

3.2. Posouzení 

Při provádění betonáže je bráno v úvahu kromě strojů pro betonáž samotnou také 

hutnění štěrkopískového lože a hutnění čerstvého betonu.  

Obr. 2 Znázornění izofon pro betonáž 

 

Na obrázku vidíme autočerpadlo a autodomíchávač na pozicích dle zařízení 

staveniště. Dominantním zdrojem hluku zůstává vibrační deska s 95 dB. Centrum hluku je 

pouze v blízkém okolí vibrační desky. Na fasádách přilehlých objektů je hladina 

akustického tlaku zhruba 60 dB a hluk se oproti průběhu základových prací nešíří daleko. 

Přesné hodnoty na měřených bodech 1 až 4 jsou uvedené v následující tabulce. Body mají 

vzdálenost 0,5 m od přilehlé fasády a výšku 2,0 m. 
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Tab. 2 Výsledky hladiny akustického tlaku při betonáži 

Tabulka bodů výpočtu (den) 

č. výška souřadnice Laeq (dB) 

doprava průmysl celkem předchozí 

1 2,0 44.8; 45.7   60.2 60.2 67.0 

2 2,0 68.6; 29.7   60.2 60.2 68.2 

3 2,0 101.2; 51.9   59.3 59.3 68.4 

4 2,0 62.6; 82.5   60.5 60.5 68.0 

Výpočet po frekvencích: Ne 

Výsledky jsou vyhovující, žádný z kritických bodů nepřekročil hladinu 85 dB. Není 

nutné navrhovat protihluková opatření, ani omezit působnost strojů na staveništi. 
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ZÁVĚR 

 
V rámci bakalářské práce jsem navrhl postup pro řešení výstavby spodní stavby 

bytového domu v Českých Budějovicích. 

Zpracoval jsem technickou dokumentaci k přiloženému objektu, tedy technologický 

předpis. Mým cílem bylo navrhnout efektivní řešení výstavby dle přání investora.  

Zajímavou kapitolou je rozhodně hluková studie zadaného objektu, vliv akustického 

tlaku na okolní zástavbu a vyhodnocení dle této studie. 

Součástí bakalářské práce je i přiložená výkresová část, ve které jsou znázorněny 

pojezdy strojů pro různé části výstavby, rozmístění dopravních značek, zařízení staveniště 

a zpracované výkresy pro orientaci ve výkazu výměr. 
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Seznam použitých zdrojů: 

[1] ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení. 

[2] ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení. 

[3] ČSN EN 1850-1 Hydroizolační pásy a folie – Stanovení zjevných vad 

[4] ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda 

[5] ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

[6] ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

[7] ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část 1. - základní požadavky 

[8] ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - část 2. - vytyčovací odchylky 

[9] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

[10] ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 

[11] ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích 

[12] ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty 

[13] ČSN EN 10080:1999 Provádění betonových konstrukcí 

[14] ČSN EN 12 350-5 Stanovení konzistence 

[15] ČSN EN 206-1 Beton 

[16] ČSN P ENV 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí 

[17] ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

[18] ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění 

[19] ČSN EN 12 390-3 Ztvrdlý beton 

[20] ČSN EN 12 504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích 

[21] ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví – plochy pro kresbu, text a popisové pole 

na výkresovém listu 

[22] ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů 

[23] Nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

[24] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - nahrazena vyhláškou č. 62/2013 Sb.  

[25] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
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[26] Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

[27] Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

[28] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

[29] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

[30] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

[31] Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a 

okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

[32] Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

Nařízení č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

[33] Zákon č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu. 

[34] Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

[35] Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

[36] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

[37] Vyhláška č. 189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

s přílohou z r. 2014 

[38] Zákon č. 361/2000 Sb. Silniční zákon 

[39] Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon 
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Seznam použitých zkratek: 

PD -   Projektová dokumentace 

TP -   Technologický předpis 

SD -   Stavební deník 

TL -   Technické listy 

HSV -  Hlavní stavbyvedoucí 

PSV -  Pomocný stavbyvedoucí 

TDI -  Technický dozor investora 

HI -  Hydroizolace 

VL -   Vlastnické listy 

TZ -   Technická zpráva 

GP -   Geologický průzkum 

ZS -   Zařízení staveniště 

GE -   Geolog 

GD -  Geodet 

S -   Statik 

ZáS -  Základová spára 

NN -   Nízké napětí  

VN -   Vysoké napětí  

SO -   Stavební objekt  

DN -   Jmenovitý průměr 

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

max.-  Maximálně 

min.-  Minimálně 

tl. -  Tloušťka(y) 

č. -  Číslo 

tj.-  To je 

apod. - A podobně 

cca -  Circa – přibližně, asi 

Sb. -  Sbírka zákonů 
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dl.-  Délka(y) 

pr.-  Průměr 

tab.-  Tabulka 

obr.-  Obrázek 

p.č.-  Parcelní číslo 

k.ú.-  Katastrální úřad 

B.p.V.- Balt po vyrovnání 

KZP - Kontrolní a zkušební plán 
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