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Abstrakt 

 Obsahem bakalářské práce je technologický projekt školícího centra firmy 

Teramex s.r.o. v Hustopečích. V mé práci se zabývám technologickým předpisem 

zemních prací a základovými konstrukcemi. V dalších částech jsou popsány kontrolní 

zkušebními plány, strojní sestava a zařízení staveniště. Následně je řešena 

bezpečnost práce, časový plán a rozpočtové složení stavby. Ještě se zabývám 

porovnáním různých variant silniční dopravy. 
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Spodní stavby, zemní práce, základové konstrukce, betonování, technologický předpis, 

zařízení staveniště, strojní sestava, bezpečnost práce, harmonogram práce, kontrolní 

zkušební plán, rozpočet, životní prostředí 

 

 

Abstract 

The content of the bachelor’s thesis is a technological project of the training centre of 

the company of Teramex s.r.o. in Hustopeče. In my work I deal with a technological 

regulation of ground works and with foundations. In other parts the inspection test 

plans, the mechanical set and the equipment of the building site are described. 

Subsequently, the occupational safety, the progress chart and the budgetary 

composition of the construction are dealt. I also follow up the comparation of the 

various options of the road transport. 
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ÚVOD 

 Mým tématem této bakalářské práce je technologický postup hrubé spodní 

stavby školícího centra v Hustopečích firmy Teramex. Tato firma se zabývá 

automatizací a robotizací provozu firem.  

 Na místě, kde stavba bude realizovat. Stojí bývalý sklad. Tento skald je ve 

špatném technickém stavu. Sklad bude zbourán a na to naváže moje práce. 

 Vznikne zde čtyř podlažní budova, kde bude jedno podlaží výrobní provoz a 

zbytek budou kanceláře a místnosti pro školení zaměstnanců.  

 Moje práce se detailně bude zabývat postupem zemních prací. Potom přijde na 

řadu tvoření základových konstrukcí. A Porovnání variant dopravy na stavbu. 

 Cílem mé práce je navrhnout co nejlepší varianty provedení práce. Na zemních 

prací až po základové konstrukce. 

 Věřím, že moje práce bude odvede dobře a bude spokojenost moje tak i mého 

vedoucího práce. A doufám že budu mít dobré výsledky.   
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1.1 Identifikační údaje 

 Název stavby:    Školící centrum 

 Místo stavby:     Hustopeče 

 Číslo parcely:    1313; 1312/45; 1312/1; 1261/1;  

      1261/3; 1329/2 

 Investor:    Teramex – Trading spol. s.r.o.,  

      Nádražní 192/38, Hustopeče, 69301 

      IČ 44041713 

 Katastrální území:   Hustopeče 

 Okres:     Břeclav 

Kraje:   Jihomoravský 

 Projektant:    Stavební projekční kancelář,  

      Ing. Libor Schwarz   

      Dlouhá 2, Hustopeče 693 01  

      Č. autorizace pro pozemní stavby  

      1001371 

 Místo stavby:    Vinařská 22, Hustopeče, 693 01 

 

 

1.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o 

stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 Školící centrum ve městě Hustopeče bude výrobně-administrativní budova. 

Město se nachází třicet kilometrů jižním směrem od Brna. Místo výstavby se nachází 

v zastavěné části města. Na parcele číslo 1313, 1312/45, 1312/1, 1261/1, 1261/3, 

1329/2. Na tomto pozemku byl objekt sloužící jako sklad. Tato budova byla už 

zdemolována. Budovu bude využívat firma Teramex. Tato společnost se zabývá 

výrobou různých přístrojů usnadňující výrobu a další dopravníky, manipulační linky a 

paletizační techniku.  
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 Budova má tři podlaží. Jedno podlaží je podzemní a zbylé dvě jsou 

nadzemní.    

Dotčené parcely nacházející se v katastru města Hustopeče: 

Stavební pozemky:  p.č. 1313 – zastavěná plocha a nádvoří, 162 m2 

    Vlastnické právo 

    TERAMEX – TRADING, spol. s.r.o.,   

    Nádražní192/38      

    Hustopeče, 693 01  

     

    p.č. 1312/45 – ostatní plocha, 44 m2 

    Vlastnické právo 

    TERAMEX – TRADING, spol. s.r.o.,   

    Nádražní 192/38      

    Hustopeče, 693 01  

    p.č. 1312/1 – ostatní plocha, 681 m2 

    Vlastnické právo 

    MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2, 

      Hustopeče, 693 01  

    p.č. 1261/1 – ostatní plocha, 4091 m2 

    Vlastnické právo 

    MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2, 

      Hustopeče, 693 01  

    p.č. 1261/3 – ostatní plocha, 129 m2 

    Vlastnické právo 

    MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2, 

      Hustopeče, 693 01  

    p.č. 1329/2 – ostatní plocha, 129 m2 

    Vlastnické právo 

    MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2, 

      Hustopeče, 693 01  
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Pozemky určené pro výstavbu objektu školícího centra jsou v majetku 

investora. 

Sousední pozemky:  p.č. 1312/1 – ostatní plocha, 681 m2 

    Vlastnické právo 

    MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2, 

      Hustopeče, 693 01  

   p.č. 1312/2 – ostatní plocha, 43 m2 

   Vlastnické právo 

   Zdeněk Konečný, Svat. Čecha 580/11,    

    Hustopeče, 693 01  

   p.č. 1329/2 – ostatní plocha, 2 482 m2 

   Vlastnické právo 

   MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2,   

    Hustopeče, 693 01  

   p.č. 1329/43 – ostatní plocha, 202 m2 

   Vlastnické právo 

   Miroslava Balounová, Dukelské náměstí 2/2, Vestec 9, 

   Chocerady, 257 24 

   p.č. 12613– ostatní plocha, 129 m2 

   Vlastnické právo 

   MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské náměstí 2/2,   

    Hustopeče, 693 01 

 

1.3 Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Vstup do objektu je po třech schodech. V okolí domu je navrženo nová 

parkovací místa okolo objektu. Tyto místa jsou vyasfaltovaná. Přístupové cesty jsou 

z okolo silnice. Ještě další vstup je do výrobní části z druhé strany objektu.  

 Budování přípojek bude, tak že vytvoříme nové vodovodní a kanalizační 

připojení. 
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1.4 Informace o splněných požadavků dotčených orgánů 

Město schválilo na stavbu změnu územního rozhodnutí. To se v průběhu času měnilo. 

Postup je zde 

 Město Hustopeče má schválený územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) ze dne 

7.12.1995, aktualizovaný změnou c. 1 z 24.9.1996, změnou c. 2 z 11.1.2001, změnou c.3 z 

25.9.2003, změnou c.4 z 11.12.2003, změnou c. 5 z 26.2.2004, změnou c. 6 z 8.6.2006, změnou 

c. 7 z 13.9.2007, změnou c.8 z 24.1.2008, změnou c. 9 z 27.3.2008, změnou c. 10 z 22.5.2008, 

změnou c. 11 z 18.12.2008,zmenou c. 12 z 25.6.2009, změnou c. 13 ze 17.6.2010 a změnou c. 

14 z 16.12.2010.  

Všechny podmínky vyplívající z územního rozhodnutí a následně stavebního povolení 

jsou v projektové dokumentaci brány v potaz a respektovány. 

 

1.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace byla vypracována s platnými předpisy: 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavebního 

zákon), ve znění zákona č. 68/2007., a zákona č. 191/2008 Sb., 

 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  

 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úprav územního řízení veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření, 

Dále v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy. 
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1.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u 

staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Stavba splňuje podmínky územně plánovacích informací. Řešení stavby objektu 

se v souladu požadavky investora a schválena se všemi orgány města 

Hustopeče. 

 

1.7 Přepokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

- Zahájení stavby 1. 2. 2015 

- Dokončení stavby 1. 2. 2017 

Popis postupu výstavby 

 Jedná se o výrobně-administrativní budovu ve tvaru obdélníkového půdorysu. 

V 1. podzemní podlaží se nachází výrobní prostory firmy TERAMEX. Dále v 1. NP a 2. 

NP se nachází administrativní část firmy. Zde se objeví kanceláře, zázemí pro 

zaměstnance. Dále bude v 2. NP velké školící místnosti. Střecha budovy je navržena 

sedlová, která bude vyrobena ze sbíjených vazníků. 

 

1.8 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, 

nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. 

Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či 

nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a 

nebytových 

Orientační náklady na stavbu celkem (bez DPH):   3 500 000 Kč  

 Hlavní zájmem počítání předpokládaných nákladů na stavbu je pouze určení 

správních poplatků za stavební řízení. Tyto odhady nemohou být použity na stanovení 

smluvní ceny. Tato cena se musí určit až po sestavení položkového rozpočtu. Dále 

ještě se musí počkat na přesnou projektovou dokumentaci. 
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- Půdorysné rozměry     10,0 x 18,30 m 

- Zastavěná plocha objektu školícího centra    183 m2 

- Obestavěný prostor objektu školícího centra  2023,0 m3 

- Kapacita objektu   dílna    6 osob 

-     1. NP    10 osob 

     2. NP    10 osob 
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2.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické 

 řešení 

2.1.1 Zhodnocení staveniště, u změny dotčené stavby vyhodnocení   
současného stavu konstrukcí, stavebně historické průzkumu stavby, která 
je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 
 

 Výběr lokality pro výstavbu navrženého objektu školícího centra vychází z 

investičního záměru investora, který vlastní uvažované pozemky a stávající objekt na 

parcele c. 1313 a ze schváleného územního plánu města Hustopeče, ve kterém je 

uvažovaná plocha určena pro dané funkční využití. 

 Prostor pro uvažovanou výstavbu se nachází v zastavěné části města Hustopeče, 

v místě stavby se nacházel nevyužívaný skladový objekt, který je ve velmi špatném 

technickém stavu. Terén staveniště je značně svažitý. Severovýchodní strana je snížena 

o téměř celé patro oproti jihozápadní straně. Podél těchto stran jsou v obou směrech 

vybudovány místní zpevněné komunikace. Z jihovýchodní strany navazují na 

plánovanou štítovou stěnu stávající patrové garáže. Z opačné severozápadní strany 

navazuje volný pozemek, v současné době nevyužívaný. Kolem pozemku jsou 

vybudované stávající inženýrské sítě, včetně přípojek ke stávajícímu objektu, který bude 

demolovaný. 

 

 
2.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků 
s ní souvisejících 

 Výběr lokality pro výstavbu navrženého objektu školícího centra vychází z investičního 

záměru investora, který vlastní uvažované pozemky a stávající objekt na parcele č. 1313 a ze 

schváleného územního plánu města Hustopeče, ve kterém je uvažovaná plocha určena pro 

dané funkční využití.  

 Architektonické řešení vychází z místní zastavěné situace a z charakteru navrženého 

objektu. Školící středisko vychází z místní zastavěné situace a z charakteru navrženého objektu. 

Středisko je navrženo jako třípodlažní budova s jedním podzemním a dvěma nadzemního 

podlažími. Tvar objektu je obdélníkový se sedlovou střechou. Materiálové a barevné členění je 

řešeno v projektové dokumentaci. 
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2.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 
staveb a řešení vnějších ploch 

 Objekt školícího střediska je navržen jako zděná třípodlažní budova se sedlovou 

střechou. Stropní konstrukce budou montované z železobetonových předpjatých panelů 

dimenzované na požadované zatížení včetně umístění výrobní techniky pro účely školení. 

Stropní konstrukce posledního podlaží bude tvořena sádrokartonovým zatepleným podhledem. 

Střešní konstrukce bude z lehkých dřevěných vazníků bez nutnosti podepření uprostřed 

dispozice. 

 Střešní konstrukce bude z lehkých dřevěných vazníků bez nutnosti podepření uprostřed 

dispozice. Založení objektu bude řešeno v závislosti na  inženýrsko-geologickém průzkumu, 

provedeném v rámci projektu ke stavebnímu povolení. Okna budou plastová, sokl objektu bude 

z keramického obkladu, klempířské konstrukce z titanzinkového plechu, včetně obkladových 

ploch na fasádě. Podrobné materiálové a barevné řešení bude upřesněno v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

 Kolem objektu budou upraveny zpevněné plochy pro příjezd a parkování. Stávající 

příjezdová komunikace je asfaltová, doplněné plochy pro parkování a přístupové zpevněné 

plochy budou ze zámkové dlažby. 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ: 

SO01: DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 

SO02: ZEMNÍ PRÁCE   

SO03: ZÁKLADY 

 

- Navržení systému stavby 

 Navržená stavba ŠKOLÍCÍHO CENTRA je řešena jako zděná patrová budova zastřešená 

jednoduchou sedlovou střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Stropní konstrukce bude 

tvořena předpjatými železobetonovými stropními panely Spiroll tl. 260 mm. Nad částí stropu v 

prostoru u schodiště budou položeny železobetonové stropní desky tl. 90 mm s menším 

rozponem.            

 Na tyto desky bude zavěšen sádrokartonový podhled z desek tl. 2 x 12,5 mm + OSB 

desky tl. 25 mm. Rovná část podhledu učeben bude ze sádrokartonových kazet. Dřevěná 

vazníková konstrukce střechy bude uložena po obvodu na železobetonový ztužující věnec 

nosného zdiva. Strop posledního podlaží bude tvořen zatepleným, zavěšeným sádrokartonovým 

podhledem s požadavkem na požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení 

. 



 
 

12 
 

- ZÁKLADY 

Stavba navržených hal bude založena plošné, a to na základových betonových pasech pod 

nosnými obvodovými a středními stěnami. 

Základy jsou navrženy dvoustupňové: 

- dolní část z betonu C 16/20 - X0, betonovaná do vyhloubených rýh v terénu s vloženou 

betonářskou výztuží 10 105 (1 - podélná výztuž 6x _ R14 + 2 - třmínky _ E6 po 250 mm, min. 

krytí 35 mm) 

- vrchní část z betonu C 16/20 - XC2, betonovaná do bednících tvarovek BTB 50/30/24 ( tl. 300 

mm ) s vloženou svislou výztuží ( 3 - profil R 12, 2 ks na tvarovku. Před zahájením betonáže musí 

být základová spára čistá a suchá. S ohledem na hloubku založení sousední garáže, bude 

provedeno postupné podbetonování základu garáže do úrovně základové spáry navržené 

stavby. Při provádění zemních prací se vzhledem k historicky dlouhodobě zastaveném území 

předpokládá výšky navážek a betonu. 

 - SVISLÉ KONSTRUKCE 

Navržené obvodové nosné zdivo bude tl. 440 mm z cihelných tvárnic STI 44 broušených 247 x 

440 x 249 mm s lepidlem Podélná nosná opěrná stěna v 1PP bude z betonových bednících 

tvárnic tl. 400 mm, s dobetonávkou z betonu c20/25 - xc2. vyztužení ocelí 10 505 ( d= 12 mm ): 

svislá výztuž profil na tvárnici ( po 200 mm ), - provařit s vyčnívající výztuží ze základu. podélná 

výztuž vložena do každé spáry. Betonové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací 

z extrudovaného polystyrénu tl. 80 mm. Vnitřní nosné zdivo bude tloušťky. 250 mm z cihelných 

tvárnic plus 25 broušených s lepidlem.  Vnitřní příčky tl. 140, 115, 80 mm budou z cihelných 

příčkovek broušených s lepidlem. 

- VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce 1.PP a 1.NP budou z předpjatých železobetonových panelu Spiroll tl. 250 mm 

– PPD 268 s vloženou konstrukční výztuží ve spárách a betonovou zálivkou. Konstrukci stropu 

provést dle technologických pokynu stropního systému Spiroll. Nad částí stropu u schodiště 

bude stropní konstrukce tvořena železobetonovými deskami tl. 90 mm ze spodní strany 

opatřena zavěšeným sádrokartonovým podhledem. Překlady jsou navrženy montované cihelné 

a monolitické železobetonové. Ztužení celé stavby je navrženo železobetonovým ztužujícím 

věncem. 
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2.1.4 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Vstup do objektu bude ze dvou stran domu. Z jižní části je hlavní vstup do objektu. Po 

schodišti, které má čtyři stupně. Dále ještě bude vstup do výrobní části. K objektu 

budou při realizaci přistavěna dvě parkovací místa. 

 

Napojení inženýrských sítí 

Rozvody elektro 

Vnitřní rozvody elektro instalací budou napojeny ze stávající podzemní kabelové 

přípojky elektro vedené ze stávajícího sloupu vedení NN do stávajícího objektu 

umístěného v místě stavby, který bude před realizací demolován. 

Plyn 

Navržený objekt nebude napojen na venkovní plynovodní středotlaký řad. 

Vodovod 

Navržený objekt je napojen na stávající vodovodní rád umístěný podél komunikace na 

severovýchodní straně objektu nevyhovující přípojkou ¾“, která bude zrušena. Před realizací 

výstavby bude realizována nová vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou. Přípojka je řešena 

samostatně a bude provedena před realizací navržené stavby ŠKOLÍCÍHO CENTRA.    

 

Kanalizace 

Rovněž napojení na kanalizační rád bude řešeno samostatně a provedeno před navrženou 

výstavbou. Dešťové vody budou svedeny do kanalizační sítě. 

  Příjezd ke staveništi je po stávajících zpevněných místních komunikacích, ulice 

Vinařská., která je dále potom napojena na státní silnici Hustopeče - Šakvice. 

 
 
2.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 
v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svažném území 
 

Návrh parkovacích míst: 

Počet parkovacích míst vychází z požadavku normy ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací dle odst. 14.1.11 : 
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Celkový požadovaný počet stání: N = O0.ka + P0 . ka . kp      

 O0 – základní počet odstavných stání  

 P0 – základní počet parkovacích stání  

 ka = 1,0 – součinitel vlivu stupně automobilizace  

 kp = 0,8 – součinitel redukce poctu stání  

Ve výpočtu nejsou pro daný typ stavby požadována odstavná stání  

Školící středisko – dílna 

pro celkový počet 6 osob ( tab. 34, školící zařízení pro dospělé ) 

- posluchač: 3 účel. jednotky na 1 stání. 

N = 2 . 1,0 . 0,8 = 1,6 parkovacích míst   

Základní počet parkovacích míst je uvažován – 2 místa 

Školící středisko – 1.NP + 2.NP 

pro celkový počet 20 osob ( tab. 34, školící zařízení pro dospělé ) 

- posluchač: 3 účel. jednotky na 1 stání. 

N = 6,7 . 1,0 . 0,8 = 5,4 parkovacích míst 

Základní počet parkovacích míst je uvažován – 6 míst 

 

2.1.6 Vliv stavby na životní prostředí  

 Objekt v navržené podobě nemá velký vliv na životní prostředí. Veškeré odpady 

z objektu jsou vedeny stávajícími sítěmi. Komunální odpad bude odvážen technickými 

službami. Řešení ochrany vodních zdrojů se stavba netýká. 

 
2.1.7 Řešení bezbariérového užívaní navazujících veřejně přístupových 
ploch a komunikací 

 Vzhledem k charakteru navrženého objektu není požadováno bezbariérové 

řešení. 
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2.1.8 Průzkum a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 

 Průzkumy a měření, jejich začlenění jejich polohy a výškový systém jsou 

provedeny ve výpočtech PD. V místě stavby bylo provedeno měření půdního radonu a 

dle výsledků není nutné provádět žádná zvláštní protiradonová opatření. 

 

2.1.9 Údaje o pokladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 

 Přístavba bude umístěna v prostoru po zdemolovaném objektu skladu. 

Navržený objekt bude navazovat na jihovýchodní straně na štítovou sousedního 

objektu garáže. Před výstavbou bude nutné zdemolovat stávající skladový objekt, který 

je ve velmi špatném stavu. Přesnou polohu stavby na pozemku vytýčí před zahájením 

stavby oprávněný geodet. Výškove bude stavba osazena cistou podlahou přízemí 1.PP 

cca 200 mm nad úrovní stávající komunikace na severovýchodní straně objektu. 

Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

 

2.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

STAVBA JE ROZDĚLENA NA TYTO STAVEBNÍ OBJEKTY 

- SO 01 VÝSTAVBA ŠKOLÍCÍHO CENTRA 

- SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY A TERÉNÍ ÚPRAVY 

-  

2.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okilé stavy před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich 
minimalizaci 

 Nepředpokládá se negativní vliv stavby na okolní stavby a pozemky. Jsou 

dodrženy. Požadované odstupy od sousedních hranic pozemku.  

 

2.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud 
není uveden v části bezpečnost staveb 

 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné 

dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled 

vyškolené osoby. 
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Zemní práce v ochranném pásmu vedení inženýrských sítí budou prováděny 

s maximální opatrností. Případná znečištění komunikací během výstavby musí být 

průběžné a neprodleně odstraňována. Území stavby musí být zajištěno tak, aby 

nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 

Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu 

a na pozemcích ve vlastnictví investora. 

 

 

2.2 Mechanická odolnost 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky příslušných prováděcích 

předpis zákona č. 183/2006 Sb., po celou dobu její životnosti za předpokladu 

provádění běžné údržby stavby. 

 Stavba uvažované objektu je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek: 

- Zřícení stavby nebo její části 

- Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

anebo instalovaného vybavení v důsledku větších přetvoření 

nosné konstrukce 

- Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině 

 

2.3 Požární bezpečnost 

Navržená stavba Školícího střediska je navržena tak, aby byly splněny veškeré požadavky 

požárního bezpečnosti navržené stavby: 

- Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

- Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

- Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

- Umožnění evakuace osob a zvířat 
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- Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Uvedeno v části POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. 

 

2.4 Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 

Navržená budova je v souladu se všemi hygienickými požadavky a předpisy a svým provozem 

neohrozí životní prostředí. 

 

2.5 Bezpečnost při užívání 

Provoz navrženého objektu přístavby musí splňovat příslušné zákonné požadavky a vyhlášky. 

- Zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

- Zákon 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz 

a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

2.6 Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku pronikajícímu z venkovního prostoru 
 

Vzhledem k umístění stavby v blízkosti železniční trati byla v rámci dokumentace pro stavební 

povolení zpracována hluková studie, objasňující vliv dopravy na interiéry projektované stavby. Z 

uvedené studie vyplývá, že při dodržení projektovaných parametru stavby (obzvláště 

obvodového cihelného zdiva STI tl. 440 mm, podhledu v 2.NP ze zdvojených sádrokartonových 

desek v tl. 2x 12,5 mm OSB desky tl. 25 mm a oken učeben severovýchodní fasády ve třídě 

zvukové izolace TZI 3 dle CSN 730530 se zednickým zapravením min. 25 mm) budou v učebnách 

Školícího centra dodrženy všechny imisní hlukové limity, stanovené v nařízení vlády c. 

272/2011. 
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Vliv stavby na okolí z hlediska hluku 
 

Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Navržená stavba je 

malého rozsahu a nepředpokládá se nadměrná zátěž z hluku vznikající uvnitř stavby. Nejbližší 

obytná zástavba. 

 

 

2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Budova splnila požadavky na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov stavení 

celkové energetické spotřeby stavby. 

Energetická náročnost budovy je posouzena v PRŮKAZU ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI BUDOVY. 

 

2.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami  s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Požadavky na bezbariérové řešení stavby není vzhledem k charakteru stavby požadováno. 

 

2.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího  prostředí 

Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. se v 

dané lokalitě nevyskytují. 

 

2.10 Ochrana obyvatel 

Navržená stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 
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2.11 Inženýrské sítě 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod :     

Množství odpadních vod – dle spotřeby pitné vody :                                                                     

Průměrná denní odtok qd = 1,744 m3/d                 

Maximální denní odtok Qmaxd = 2,616 m3/d                                                                                

množství odpadních vod celkem za rok 436,0 m3 /rok 

Množství dešťových vod : 

Dešťové vody ze střechy stávajícího skladového objektu jsou svedeny částečně do kanalizace 

(střešní svod na severovýchodní straně )  a částečně na terén - jihozápadní strana, kde není 

kanalizace. Dešťové vody z objektu plánované výstavby školícího  střediska budou zaústěny 

kompletně do kanalizace. Na pozemku investora není prostor na možné vsakování dešťových 

vod. 

Celkový odtok dešťových vod ze střechy: 

Qc = _. Ss .qs 

_ = 0,9 

Ss = 10,0 x 18,4 = 184,0 m2 = 0,0184 ha 

qs = 129,0 l/s.ha 

Qc = 0,9 . 0,0184 . 129 = 2,14 l/s 

Navržený profil kanalizační přípojky: DN 150. 

Splašková kanalizace je navržena z PVC ( PP ) trub uložených do pískového lože. Obsyp potrubí 

bude řešen štěrkopískem 300 mm nad horní hranu potrubí. Zbytek rýhy bude zasypán 

vytěženou zeminou. 

b) zásobování vodou 

Napojení pitné vody bude realizováno na stávající vodovodní rád vedený v prostoru stávající 

cesty na severovýchodní straně pozemku. 

Celková předpokládaná potřeba vody je: 20 
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Průměrná roční spotřeba 

Školící středisko - dílna: Qp = 26 m3/rok ×6 osob = 156 m3/rok 

Školící středisko – 1.NP+2.NP: Qp = 14 m3/rok ×20 osob = 280 m3/rok 

Průměrná roční spotřeba celkem = 436 m3/rok 

Průměrná denní spotřeba Qp = 1,744 m3/den 

maximální denní spotřeba Qmax = 1,744 m3/d ×1,5 = 2,616 m3/d 

maxim. hodinová spotřeba Qhod = 2,616 m3/d ×1/8 = 0,327 m3/h 

Celková roční spotřeba vody za rok 436,0 m3 /rok 

c) zásobování energiemi 

Na rozvody NN – bude navržená přístavba napojena napojen ze stávajících rozvodu v objektu 

montážní haly. 

Rozvodová soustava : TN-S, 3+N+PE, 50Hz str. 

Provozní napětí : 3x230/400 V 

Ochrana PND : Základní - samočinný odpojením od zdroje - nulováním dle 

CSN 33 2000-4-41 cl.413.1.3 a prílohy NM1 

Zvýšená - hlavním pospojováním CSN 33 2000-4-41 cl.413.1.2.1. doplnkovým pospojováním 

dle CSN 33 2000-4-41 cl.413.1.2.2. 

Hodnota instalovaného příkonu : Pi2 = 64 kW 

Soudobý příkon: Ps2 = 38,4 kW 

Hlavní jistič před elektroměrem stávající: 25A 

Hlavní jistič před elektroměrem doporučený po přístavbě: 100 A 

Umělé osvětlení: navrženo dle CSN 36 0450, 36 0451 
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Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Kolem stavby bude proveden okapový chodník z betonové dlažby a budou zde umístěny světlíky 

zajištující přívod vzduchu a světla k oknům školící dílny ( jihozápadní obvodová stěna). Před 

objektem bude zpevněna plocha pro příjezd k vratům, na severovýchodní straně přístupový 

chodník se schody na jihozápadní straně objektu. 

 

Pro potřeby parkování budou u objektu školícího střediska navrženy parkovací 

plochy s celkovou kapacitou 2 míst. Další parkovací místa pro zaměstnance a 

návštěvníky (6 míst) budou poblíž objektu na městském pozemku. Vybudování a užívání 

tohoto parkoviště bude zajištěno smluvní dohodou s vlastníkem po 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 

  

 

3. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 BACHELOR'S THESIS 

 AUTOR PRÁCE                   JAROSLAV POLENSKÝ  
 AUTHOR 

 VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
 SUPERVISOR 

 BRNO 2015                  



 
 

23 
 

 

3.1 Informace o staveništi 

3.1.1 Identifikační údaje 

 Název stavby:    Školící centrum 

 Místo stavby:     Hustopeče 

 Číslo parcely:    1313; 1312/45 

 Investor:    Teramex – Trading spol. s.r.o.,  

      Nádražní 192/38, Hustopeče, 69301 

      IČ 44041713 

 Katastrální území:   Hustopeče 

 Okres:     Břeclav 

           Kraj:                                         Jihomoravský 

 Projektant:    Stavební projekční kancelář,  

      Ing. Libor Schwarz   

      Dlouhá 2, Hustopeče 693 01  

      Č. autorizace pro pozemní stavby  

      1001371 

 Místo stavby:    Vinařská 22, Hustopeče, 693 01 

3.1.2 Situace stavby 

Stavba se nachází v jihomoravském kraji ve městě Hustopeče. Město Hustopeče se 

nachází jižně od města Brna. 

Město leží od Brna 30 km. 

Dostat se do Hustopeč pomocí 

dálnice D2.  

Několik metrů od stavby se 

nachází vlakové nádraží. Ke 

stavbě vede cesta z hlavní 

silnice č. 425, která vede od 

Rajhradu, až k Břeclavi. Silnice vede Souběžně s dálnice D2. Z této silnice se odbočí 

na silnici č. 420 nazývaná jako ulice Nádražní. Z Nádražní ulice se po 20 metrech 

odbočí do Vinařské ulice, kde se nachází školící centrum.  

Obr. 1 : Situace stavby 
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3.1.3 Popis staveniště 

 Stavba se realizuje na parcele č. 1313; 1312/45; 1312/1; 1261/1; 1261/3; 

1329/2, kde se před stavěním tohoto objektu byl sklad, který byl v dezolátním stavy.  

 Přístup na pozemek je z příjezdové cesty z obou stan stavby. V okolí stavby 

bude několik stavebních úprav. Změní se to. Přistavení šesti parkovacích míst. Dojde 

díky změně stavby k celkově jinému rázu ulice. Sousední pozemek bude použit pro 

zázemí stavby, jelikož není ve vlastnictví majitele objektu. Musí dojít k sepsání nájemní 

smlouvy nájemní smlouvy s majitelem pozemku. Díky dobrým vztahům není se 

smlouvou zásadní problém. 

 

3.1.4 Popis stavby 

 Navržená dokumentace řeší výstavbu školícího střediska firmy TERAMEX – 

TRADING spol. s r.o. v Hustopečích. Navržený objekt bude sloužit pro školení 

pracovníků v daném výrobním oboru společnosti, jejíž nosným programem jsou 

automatické paletizační manipulátory a dopravníkové systémy.  

 Architektonické řešení vychází z místní zastavěné situace a z charakteru 

navrženého objektu. Středisko je navrženo jako třípodlažní budova s jedním 

podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Tvar objektu je obdélníkový se sedlovou 

střechou. Materiálové a barevné členění bude upřesněno v dalším stupni projektové 

dokumentace – předpokládá se řešení odpovídající technickému využití a charakteru 

objektu. Kolem objektu budou upraveny zpevněné plochy pro příjezd a parkování. 

Stávající příjezdová komunikace je asfaltová, doplněné plochy pro parkování a 

přístupové zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby. Ostatní nezpevněné plochy 

budou upraveny dle situačního plánu a zatravněny. 

 

3.1.5 Doprava 

 Na staveniště vede cesta hlavní branou. Tudy povede dovoz materiálů, strojů a 

dělníků.   

 

3.1.6 Významné sítě a technická infrastruktury 

 V ulici Vinařská, dotčené výstavbou jsou vedeny inženýrské sítě – plynovod, 

vodovodní rad, kanalizační stoka, nadzemní vedení NN a podzemní telekomunikační 



 
 

25 
 

vedení. Při provádění demoličních prací je nutné dodržet požadavky správců 

inženýrských sítí dle jednotlivých vyjádření doložených v dokladové části projektu. 

 

3.2 Zajištění zdrojů a energie 

3.2.1 Potřeba vody 
3.2.1.1 Potřeba vody pro provozní účely 
 

  Qa= (Sv*knt)/(t*3 600) [l/s] 
  Qa - maximální hodinová potřeba provozní vody [l/s] 
  Sv - potřeba provozní vody za den [l] 
  knt - koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt=1,5    
  t - pracovní doba na staveništi dle směnnosti [h] 
 

- Spotřeba vody pro základové kontrukce 

 
  Tabulka 1: Spotřeba vody 

 
Qa = (3708*1,5)/(8*3600) = 0,16 L/s 
 
 
 

3.2.1.2 Potřeba vody pro osobní hygienu 

 

  Qb= (Pb*Ns*kn)/(t*3 600) [l/s] 

   Qb- maximální hodinová potřeba vody    

   Pb – po et pracovník ve směn     

   kn – koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody, kn= 2,7  

   t – pracovní doba na staveništi dle směnnosti [h] 

 
:

 
Tabulka 2: Spotřeba vody na pracovníky 
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  Qb = (12*450*2,7)/8*3600) = 0,5 L/s 
 
 

3.2.1.3 Potřeba vody pro protipožární účely  

 
Na ulici je umístěný hydrant. 
 
 

3.2.1.4 Návrh staveništní vodovodní přípojky 

  
- Potřeba vody pro základové konstrukce 

   Q1 = Qa1 + Qb + Qc 20% ztráty 
   Q1 = 0,16 + 0,5 + 0 + (0,2*0,95) 
   Q1 = 0,85 L/s  
 DN 25 

 Pro navrhnutí vodovodní přípojky staveniště vychází z náročnosti prací, proto 
navrhujeme průměr trubky DN 25  
    

    

3.2.2 Potřeba elektrické energie 

 K vedení el. Energie bude zajištěno stávajícím vedením. 

S = 1,1 [( 1 * P1 + 2 x P2 + 3 x P3)2 + ( 1 * P1 * tg 1 + 2 * P2 * tg 2 + 3 * P3 * tg 3)2]1/2 

 

Celková spotřeba energie 

S = 1,1(0,55*9,51+0,8*0,21+0,9*0)2+(0,7*9,51)2)1/2 = 8,99 Kw 

 

 

 

Tabulka 3: Spotřeba elektřiny na staveništi 
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3.3 Objekty zařízení staveniště 

 Připravená místa pro umístění buněk budou zajištěny, kvůli dobré pevnosti atd. 

Detailnější řešení bude vytvořeno ve výkresu. 

   

3.3.1 Zařízení staveniště  

Stavební buňka Koma C3L 01 (1ks) 

Tato buňka bude sloužit pro zázemí dělníků 

Rozměry: Výška 2838 mm 

  Délka 6058 mm  

  Šířka 2438 mm 

Hmotnost: 1853 kg 

 

Vybavení:  

  3 ks elektrické zásuvky 

        2 světla  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Buňka pro zaměstnance Koma A 
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Sanitární buňka Koma – C3S 10 (1ks) 

Tato buňka bude sloužit pro hygienu dělníků. Jsou zde umístěny toalety, pisoáry, 

umyvadla i sprchové kouty. Splaškové vody vytékající z kontejneru budou napojeny na 

stávající kanalizační potrubí od administrativní budovy. 

 

Rozměry:  Výška 2438 mm 

   Délka 6058 mm 

Obr. 3 Staveništní buňka 

Obr. 4: Sanitární buňka Koma C3S 10 
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   Šířka 2800 mm 

Hmotnost: 2587 kg  

Vybavení:  Podlaha s vpustí 

    2 zásuvky 380 V 

    4 zásuvky 220 V 

    2 stropní zářivky 

    4 umyvadla, 2 WC, 2 sprchové kout 

 

Skladovací kontejner ZL 1-8 (1ks) 

 

 

Tento kontejner je tu pro potřeby skladování pomůcek a materiálu na stavbě.  

 

 

 

rozměr 2.990 x 2.435mm         

 sv. výška 2.431mm 

podlaha překližka 350kg/m (700kg/m2) 

dveře venk. 2160/2285mm 

stopovatelnost 3x stohovatelný 

požární odolnost Není 

 

Obr. 5: Kontejner na skladování materiálu ZL 1-8 

Obr. 6: Pohled na kontejner 
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3.3.2 Ostatní zařízení staveniště 

- Popelnice 

Na staveništi se budou používat tři popelnice na třídění odpadu. Budou tři druhy (žlutá 

– plasty, papír – modrá, zelená – sklo). Popelnice budou vyvážet technické služby. 

 Popis:  hmotnost: 16 kg 

  Rozměry: 760 x 560 x 1 070 mm 

 

 

 

 

 

 

 

- Kontejner 

Dále zde umístíme plastový kontejner na 

směsný a komunální odpad. Tento 

kontejner také bude vyvážen technickými 

službami. 

Popis:   

Rozměry:  1350 x 760 x 1 180 mm 

Objem: 660 l 

Nostnost:  350 kg 

 

 

 

 

- Elektrický rozvaděč 

PER - ST 40A 

Obr. 7: Odpadkové koše 

Obr. 8: Kontejner na směsný odpad 
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Hmotnost 22 kg 

1 zásuvka 16A 400V 5p 

3 zásuvky s ochranným kolíkem 16A 230V~ 

1 hlavní vypínač 40A 3p 

1 hlavní jistič char.B 25A 3p 

1 proudový chránič 40A/0,03/4p 

1 jistič char.C 16A 3p 

3 jističe char.B 16A 1p 

1 svorkovnice 5 × 25m 

 

- Mobilní oplocení 

Rozměry 

 Výška   2280 mm        

 Délka   3035 mm        

 Hmotnost  35 kg         

 Rám   Horizontální L profil 60x40 mm /tl. 2 mm    

 Výplň rámu   Kovový trapézový plech 

Průměr trubky: 45 mm vertikálně 

Příslušenství Vzpěry, spojky 

betonové patky 

Betonová patka: 

Rozměry Výška 180 mm 

Délka 790 mm 

Šířka 270 mm 

Hmotnost 20 kg 

 

 

- Kontejner na odvoz suti 

Kontejner bude sloužit na 

shromažďování suti a ostatního 

stavebního materiálu. 

 

 

 

Obr. 9: Rozvaděč elektrické energie 

Obr. 10: Oplocení 

Obr. 11: Kontejner na suť 
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- Lešení G21 Hadrail 1,96 x 1,59 m 

Jednoduché lešení, které bude potřeba při zdění ne jiných prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 122: Lešení 

 

3.4 Uspořádání a zajištění staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 

 Na ochranu osob a okolí stavby se bude 

podílet investor firma teramex. Kvůli nebezpečí 

vzniku nečistot na silnici kolem stavby se bude 

okolí stavy čistit. Pracovní doba na stavbě bude 

probíhat v pracovní dny od 8 hodiny do 18 hodin. 

Noční klid samozřejmě narušován nebude. 

    

 

 

 

Obr. 133: Tabulka upozornění 
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3.5  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

3.5.1 Obecné požadavky na plnění BOZP 

Pracovníci na staveništi se musí chovat dle daných předpisů a zákonů.                         

Osoby pohybující se na stavbě se musejí řídit nařízením vlády č. 495/2001 Sb., a 

používat ochranné pomůcky. 

Navazující ustanovení: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

-  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

3.5.2 Povinnosti pracovníků na stavbě 

 Než začnou pracovníci pracovat. Musí být seznámeni s pracovními předpisy a 

proškoleni předpisy o BOZP. Toto musí být zapsáno do všechno zdokumentováno a 

zapsáno do stavebního deníku. 

- Povinnosti dělníků 

a) Dodržovat bezpečného označení 

b) Musí být zdravotně a odborně způsobilí pro práci na staveništi 

c) Dodržovat pokyny pověřených osob 

d) Provádět práci na určeném pracovišti 

e)  

 Dále se musíme zaměřit na obsluhu strojů, když se stane nějaká havárie nebo 

dojde k újmě na zdraví. 

 

4.1.2 Důležitá telefonní čísla 

  Záchranná služba  155 

  Hasiči    150 

  Policie    158 

  Tísňová linka   112  
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3.6 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

3.6.1 Ochrana půdy 

 Tato ochrana je naspána v zákonu č. 334/1992 Sb. Všechno bude navrženo 

tak, aby nedocházelo k únikům kapalin do půdy. 

 

3.6.2 Ochrana proti hluku 

 Staveniště je v okrajové části města Hustopeče, ale nachází se zde rodinné domy. 

Pracovní doba na staveništi je od sedmé hodiny ráno do šesté hodiny večerní. Řídíme se 

nařízením 272/2011 Sb..   

 

3.6.3 Ochrana před prašností 

Nadměrné prašnosti zamezíme kropením vodou, aby se zamezilo vzniku 

prachu. 

 

3.6.4 Ochrana spodní vody 

 Musíme se řídit zákonem č. 254/2001 Sb.. Musíme zajistit, aby voda byla 

svedena do jednotné kanalizace. Musí se zajisti aby se do kanalizace nedostala žádná 

nebezpečná látka. 

 

3.7 Odpady 

Při realizaci stavby vznikají odpady a bude veden jejich zápis. Odpady budeme třídit 

dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č. 503/2004 Rozlišujeme odpady: 

- O – ostatní, komunální odpad, 

- N – nebezpečný odpad 

S nebezpečnými odpady se bude pracovat dle nařízení vlády č. 383/2001 Sb.  
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3.7.1 Nakládání s odpady 

KOD   Název    Kategorie  Likvidace 

13 02 06  Syntetické motorové,   N   Spalovna 

13 07 01  Topný olej   N   Spalovna 

13 07 02  Motorový benzín  N    Spalovna 

15 01 01   Papírové a lepenkové o. O   Recyklace 

15 01 02   Plastové obaly  O   Recyklace 

17 01 01   Beton    O   Recyklace 

17 01 02   Cihly     O   Recyklace 

17 04 05   Železo a ocel   O   Recyklace 

17 04 07  Směsné kovy   O   Recyklace 

17 05 04  Zemina a kamení  O   Skládka 

20 03 01   Směsný komunální odpad O   Skládka  
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4.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 

úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 

mezideponie příjezdy a přístupy na staveniště 

 Na pozemku se nachází stávající přízemní objekt v špatném stavebně technickém stavu, 

který bude demolován – celá nadzemní část včetně základových konstrukcí. Po provedení 

demolice bude podloží důkladně prozkoumáno za účelem potvrzení předpokládaných 

základových poměru a zjištění jejich technického stavu. Při výkopových pracích pro výstavbu 

navrženého objektu „Školícího centra“ bude nutné zabezpečit svah výkopové jámy svislým 

bedněním a zajistit bezpečnost pracovníku při provádění základových konstrukcí. Při výstavbě a 

v průběhu budování základových konstrukcí a hrubé stavby navrženého objektu bude uliční 

hranice pozemku oplocena drátěným pletivem na ocelových sloupcích. Oplocení bude 

zasahovat na pozemek p.č. 1312/1 v majetku města Hustopeče.   

 Staveniště bude zasahovat na pozemek ve vlastnictví jiné osoby. Toto je opatřeno 

nájemní smlouvou na použití pozemku.  Rozsah oplocení a zásah do chodníku bude řešen při 

realizaci stavby dohodou s městem. Příjezd ke staveništi je po stávajících zpevněných místních 

komunikacích, ulice Vinařská., která je dále potom napojena na státní silnici Hustopeče - 

Šakvice.  

 

4.2 Významné sítě technické infrastruktury 

 V ulici Vinařská, dotčené výstavbou jsou vedeny inženýrské sítě – plynovod, vodovodní 

řad, kanalizační stoka, nadzemní vedení NN a podzemní telekomunikační vedení. Při provádění 

demoličních prací je nutné dodržet požadavky správců inženýrských sítí dle jednotlivých 

vyjádření doložených v dokladové části projektu.  

 



 
 

 

4.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště 

napojení staveniště na zdroje vody: z plánované přípojky vody 

elektřiny: ze stávající přípojky, přípojkové skříně na sloupu NN 

odvodnění staveniště: dešťové vody budou svedeny na okolní terén. 

4.4 Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 

osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 Stavba bude v průběhu stavebních prací uzavřena a oplocena. Nepovolané osoby 

mají na staveniště vstup zakázán – osadit varovnou ceduli již na oplocení při zahájení 

stavby.           

 V době pohybu mechanizace na ulici Vinařská bude určený pracovník stavby 

dohlížet na bezpečný průjezd veřejné dopravy. Provoz dopravy na ulici Vinařská není 

příliš frekventovaný. 

 

 

4.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejného zájmu 

 V průběhu demoličních prací a hrubé stavby bude kolem objektu vybudováno 

oplocení s uzamykatelnou bránou. 

 

 

4.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 

stávajících objektů 

 Pro skladování stavebního materiálu a vybudování zázemí pro pracovníky 

stavby bude využita plocha pozemku vedle navržené stavby. 

 

4.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 Zařízení staveniště bude třemi staveništními buňkami, umístěnými na pozemku 

investora. Buňky budou osazeny na betonové panely, jedná se o stavby dočasné. 



 
 

 

 

4.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 Při provádění stavebních prací stavby je nutno postupovat v souladu s ustanovením (4) 

§ 15 zákona c. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).        

 Přičemž je nutné dbát na to, aby staveniště bylo řádně zajištěno, pracovníci provádějící 

stavební práce, WC. Pomocných pracovníků investora a jiných dodavatelů byli řádně proškoleni 

ze zásad bezpečnosti práce na staveništi. 

 

4.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 Negativní vliv na životní prostředí se nepředpokládá. Veškeré případné nebezpečné 

odpady vzniklé při výstavbě budou ukládány do nádob a pravidelně odváženy k likvidaci. Při 

zvýšené prašnosti bude prováděno pravidelné kropení staveniště. 

 

4.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 

termínů 

Rok 2015 

Spodní stavba včetně přípojek, Železobetonová opěrná stěna, Hrubá stavba 1.NP ( přízemí ), 

Hrubá stavba 2.NP, Konstrukce střechy včetně pokrytí, Osazení výplní otvoru, Vnitřní instalace, 

Hrubé podlahy, vnitřní omítky a nátěry, Čisté podlahy a obklady 

Rok 2016 Kompletování vnitř. instalací včetně osazení zařizovacích předmětu, Vnější omítky a 

nátěry,  Kompletace a dokončující práce, Parkoviště, opěrná zídka a zpevněné plochy 

Vnější úpravy, zatravnění, zeleň, okapové chodník
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5.1 Obecné informace stavby 

 Název stavby:    Školící centrum 

 Místo stavby:     Hustopeče 

 Číslo parcely:    1313; 1312/45 

 Investor:    Teramex – Trading spol. s.r.o.,  

      Nádražní 192/38, Hustopeče, 69301 

      IČ 44041713 

 Katastrální území:   Hustopeče 

 Okres:     Břeclav 

           Kraj:                                         Jihomoravský 

 Projektant:    Stavební projekční kancelář,  

      Ing. Libor Schwarz   

      Dlouhá 2, Hustopeče 693 01  

      Č. autorizace pro pozemní stavby  

      1001371 

 Místo stavby:    Vinařská 22, Hustopeče, 693 01 

 

 

5.2 Obecná charakteristika 

5.2.1 Popis stavby 

 Navržená dokumentace řeší výstavbu školícího střediska firmy TERAMEX – 

TRADING spol. s r.o. v Hustopečích. Navržený objekt bude sloužit pro školení 

pracovníků v daném výrobním oboru společnosti, jejíchž nosným programem jsou 

automatické paletizační manipulátory a dopravníkové systémy.  

 Architektonické řešení vychází z místní zastavěné situace a z charakteru 

navrženého objektu. Středisko je navrženo jako třípodlažní budova s jedním 
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podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Tvar objektu je obdélníkový se sedlovou 

střechou. Materiálové a barevné členění bude upřesněno v dalším stupni projektové 

dokumentace – předpokládá se řešení odpovídající technickému využití a charakteru 

objektu. Kolem objektu budou upraveny zpevněné plochy pro příjezd a parkování. 

Stávající příjezdová komunikace je asfaltová, doplněné plochy pro parkování a 

přístupové zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby. Ostatní nezpevněné plochy 

budou upraveny dle situačního plánu a zatravněny. 

 

5.2.2 Údaje o umístění stavby 

Staveniště je v obci Hustopeče, která se nachází jižně přibližně třicet kilometrů od 

Brna.  

 

5.2.3 Způsob výstavby 

 Objekt školicího střediska je navržen jako zděná třípodlažní budova se sedlovou 

střechou. Stropní konstrukce budou montované z železobetonových předpjatých panelů 

dimenzované na požadované zatížení včetně umístění výrobní techniky pro účely školení. 

Stropní konstrukce posledního podlaží bude tvořena sádrokartonovým zatepleným podhledem. 

Střešní konstrukce bude z lehkých dřevěných vazníků bez nutnosti podepření uprostřed 

dispozice. 

 Střešní konstrukce bude z lehkých dřevěných vazníků bez nutnosti podepření uprostřed 

dispozice. Založení objektu bude řešeno v závislosti na  inženýrsko-geologickém průzkumu, 

provedeném v rámci projektu ke stavebnímu povolení. Okna budou plastová, sokl objektu bude 

z keramického obkladu, klempířské konstrukce z titanzinkového plechu, včetně obkladových 

ploch na fasádě. Podrobné materiálové a barevné řešení bude upřesněno v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

 Kolem objektu budou upraveny zpevněné plochy pro příjezd a parkování. Stávající 

příjezdová komunikace je asfaltová, doplněné plochy pro parkování a přístupové zpevněné 

plochy budou ze zámkové dlažby. 

Navržení systému stavby 

 Navržená stavba ŠKOLÍCÍHO CENTRA je řešena jako zděná patrová budova zastřešená 

jednoduchou sedlovou střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Stropní konstrukce bude 

tvořena předpjatými železobetonovými stropními panely Spiroll tl. 260 mm. Nad částí stropu v 
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prostoru u schodiště budou položeny železobetonové stropní desky tl. 90 mm s menším 

rozponem. 

 

 
 
 
 

5.2.4 Dopravní možnosti a napojení 

Staveniště se dostáváme z Nádražní ulice do ulice Vinařská vedle vlakového nádraží. 

Cesta neomezuje jinak dopravu materiálu na stavbu. Jemné komplikace jsou u stavby, 

kde nákladní automobil se stropními panely musí udělat několik manévrů. Tyto úkony 

jsou popsány v kapitole širší dopravní vztahy.  

 

 

 

 

 

Obr. 14: Mapa města Hustopeče 
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5.3 Strojní sestava 

5.3.1 Hlavní stroje 

Nákladní automobil Tatra T158 – 8P5R33.343 

Tento nákladní vůz značky Tatra bude na stavbě sloužit na přepravu zeminy na 

skládku. Návrhy cest bude detailněji vypracováno ve výkresu situace stavby. 

Technické parametry: 

- Maximální přípustná hmotnost   30,0 t 

- Nosnost     19,75 t 

- Objem korby     10 m3 

- Výkon     300 kW 

- Motor     Paccar MX  

       300, EURO 5,  

- Rozvor    3 440+1 320mm 

- Maximální rychlost   85 km/hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Tatra T158 



 
 

45 
 

 

Rypadlo – nakladač CATERPILLAR 428F IIIB 

Tento stroj budeme používat na zemní práce a přepravu materiálu na stavbě 

 

Technické parametry: 

- Výkon motoru    70 kW 

- Objem lopaty nakladače   1,03 m3 

- Objem lopaty rýpadla   0,08 – 0,29 m3 

- Max. hloubka / max. dosah  6 / 6,6 m 

- Provozní hmotnost   7,5 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Rypadlo – nakladač CATERPILLAR 428F 
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Autojeřáb Grove GBT 35 

 

 

 

Obr. 17: Autojeřáb Grove GBT 35 
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Graf  autojeřábu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritický bod zvedacího mechanizmu. Do této vzdálenosti se musí umístit 

stropní panel o hmotnosti 3,8 T. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Graf jeřábu 
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Autodomíchávač s čerpadlem FEB 21 

 Tento stroj se využije na postup při betonování základových pasů a betonování základů 

z betonových tvarovek. Dovoz betonu na stavbu bude zajišťován z Betonárna Brno - 

TRANSBETON s.r.o. Od místa stavby v Hustopečích je vzdálena 18 km. Doba trasy trvá okolo 20 

minut.  Tento domíchavač byl volen z důvodů zbytečnosti a nákladnosti mít na stavbě dvě 

vozidla. 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

Obr. 19: Auodomíchavač FEB 21 
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Obr.20: Auodomíchavač FEB 21 - schéma 
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Čerpací jednotka BP 600 RK  
Parametr Jednotka Hodnota 

Dopravní výkon*  (m 
3
/h) 61 

Max. tlak  (bar) 71 

Max. počet zdvihů  - 32  

Dopravní válec (průměr x zdvih) (mm) 200 x 1.000 

Zdvihový objem , 2 válce (l) 62,8 

Násypka (l) 260 

  Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!  

* Maximální teoretické dopravované množství 

 
Výložník KVM 21  
Parametr Jednotka Hodnota 

Dopravní potrubí*  (mm) 100 

Vertikální dosah  (m) 21,5 

Horizontální dosah  (m) 17,3 

Rozbalovací výška  (m)  

Počet ramen  (ks) 3 

Koncová hodice (mm) 100 x 3.000 

Úhel zdvihu (°) 90 

Úhel ramene 1 (°) 180 

Úhel ramene 2  (°) 275 

Pracovní rádius otoče   365 

 
Domíchávač AM 7 FHC+  
Parametr Jednotka Hodnota 

Jmenovitý obsah  (l) 7.000 

 
Nástavba čerpadla s domíchávačem FBP 24  

Parametr Jednotka Hodnota 

Celková přípustná hmotnost  (t) 32 (4osý podvozek) 

Dopravované mn. betonu (m 3) 4,5 (při 2,4 t/m 3) 

 

Obr. 21: Auodomíchavač FEB 21 - tabulka 
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Avia 75 – N + CTS 3038 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22: Avia – N + cts 3038 

 

Druh vozidla: Nákladní automobil  - nosič kontejnerů 

Kategorie vozidla: N2 

Tovární značka: AVIA 75-N + CTS 3038 

Výrobce: DAEWOO Avia a.s. + CTS-servis Okřínek s.r.o. ČR 

Typ: A 75-N  

Max. výkon kW: 76 

Zdvihový objem cm3: 3596 

Druh: nosič kontejnerů 

Barva: červená - tmavá 

Počet míst k sezení: 3 

Provozní hmotnost kg: 3330 

Největší povolená hmotnost kg: 7490 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

 

Nákladní automobil Volvo FH 16 

Tento tahač se bude využívat na převoz prefabrikátů z výrobny na stavbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Nákladní automobil volvo 

Parametr: 

Rozvor (mm)      3 200+1 370  

Celková délka (mm)     6 925 

Přední převis (mm)     1 410 

Zadní převis (mm)     1 048 

Celková šířka (mm)     2 495 

Výška tahače od země (mm)    159 

Celková výška zatíženo/nezatíženo (kg)  3 990/ 4 000 

Provozní hmotnost vozidla (kg)   9  420 

Výkon motoru      382 kW 

Největší technicky povolená hmotnost (kg)  100 000 

Max. dopravní rychlost (km/hod)   90   
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Návěs platforma GOLDHOFER SPZDL 

 Návěs bude sloužit k přepravě prefabrikátů na stavbu. 

 

 Obr.24: Návěs Goldhofer 

 

Parametry: 

Rozměry (mm)       12 380  

Šířka        2 490  

Rozvor mezi nápravami     1 310  

Rozvor mezi nápravou a uložením na tahač   6 840  

Výška návěsu       1 475 

Další technické parametry:  

Celková hmotnost návěsů     34 801 kg 

Užitné zatížení      26 000 kg 
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Vlastní hmotnost návěsu     8 701 kg 

Maximální rychlost       100 km/h 

 

5.3.2 Vedlejší stroje a nářadí 

Motorová pila Stihl MS 241 C-M 

 

 

 

 

Obr. 25: Pila Stihl 

 

Dělení řetězu 3/8" P 

Výkon kW 2,2 

Hladina akustického výkonu 
dB(A) 

1)
 

112 

Hladina akustického výkonu 
dB(A) 

1)
 

114 

Hmotnost na jednotku výkonu 
kg/kW 

2,1 

Objem palivové nádrže l 0,39 

Hodnota vibrací vlevo m/s² 
2)

 2,9 

Hodnota vibrací vpravo m/s² 
2)

 2,9 

Hmotnost kg 
3)

 4,7 

Zdvihový objem cm³ 42,6 

Otáčky při maximálním 
výkonu ot./min 

10.000 

Hladina akustického tlaku 
dB(A) 

1)
 

102 
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Staveništní míchačka ATIKA Patriot 250 

Míchačka se použije na výrobu malty pro  

 

Elektrické napájení:  230/50V/Hz 

Hlučnost LwA:   84 dB(A) 

Hmotnost:   150 kg 

Objem bubnu:   250 L 

    Rozměry:   170x92x155 cm  

Obr. 26: Míchačka Atika 

 

 

Ponorný vibrátor Perles CMP 

Výrobce :  Hervisa Perles 

Napěti:   230 V 

Hmotnost:  6 kg 

Otáčky motoru:  16 000 ot. / min 

Elektrický příkon:  2 000 W 

Rozměry:   320x135x220 mm 

 

Obr. 27: Ponorný vibrátor 

 

Bourací kladivo Scheppach AB 1600 

     

 Motor:   230 V/50 Hz 

 Příkon:   1 600 W 

 Otáčky:   5000 ot. / min. 

 Počet úderů:  1.500  1/min. 

 Síla úderu:  47 J  

 Sekáč špičatý:  30 x 410 mm 

 Hmotnost:  17 kg 

 

 

Obr. 28: Bourací krladivo 
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       Obr. 29: Teodolit nikon 

 

 

 

Nikon NE-100     

Specifikace 

úhlová přesnost: 10"/30 cc. 

Zvětšení: 30x 

Zorné pole: 120° 

Minimální zaostření: 0.7 m 

Přesnost: 10" 

97 

Přístrojová libela: 60" / 2 mm 

Krabicová libela: 10 / 2 mm 

Provozní teploty: -20°C až +50°C 

Vnitřní napájení: 6x AA 1.5V alkalické baterie  

Provozní doba: 48 hodin 

Rozměry: 153,5 x 334 x 172 mm 

Váha: 4,5 kg 

 

Vibrační lať BARIKELL - 2m 

Obr. 30: Vibrační lať Barikell 

 

 

 

Technické parametry  

Typ motoru Vibrační lať 2 m 

Délka (mm) 2000 

Šírka (mm) 230 

Výška (mm) 300 

Hmotnost (kg) 16 

Motor* Honda 4-takt 

Typ motoru GX 25 
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6.1 Obecné informace 

6.1.1 Identifikační údaje 

 Název stavby:    Školící centrum 

 Místo stavby:     Hustopeče 

 Číslo parcely:    1313; 1312/45; 1312/1; 1261/1;  

      1261/3; 1329/2 

 Investor:    Teramex – Trading spol. s.r.o.,  

      Nádražní 192/38, Hustopeče, 69301 

      IČ 44041713 

 Katastrální území:   Hustopeče 

 Okres:     Břeclav 

Kraj:                                            Jihomoravský 

 Projektant:    Stavební projekční kancelář,  

      Ing. Libor Schwarz   

      Dlouhá 2, Hustopeče 693 01  

      Č. autorizace pro pozemní stavby  

      1001371 

 Místo stavby:    Vinařská 22, Hustopeče, 693 01 

 

6.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 

 Stavba se nachází v obci Hustopeče, kde firma Teramex postavila Školící 

centrum. Toto město se nachází jižně asi 30 km od Brna. Stavba má 3 podlaží. Jedno 

podzemní a dvě nadzemní. Objekt se nachází ve svahu. V podzemní podlaží se 

nachází malá  výrobní linka. Firma teramex se zabývá robotizací provozu. V prvním a 

druhém podlaží se budou nacházet kanceláře a velké přednáškové místnosti. 

 Staveniště je v ulici Vinařská v obci Hustopeče. Hlavní zázemí stavby bude na 

vedlejším pozemku, který bohužel není v majetku investora. Kvůli této situaci se musí 

sepsat nájemní smlouva s majitelem sousedního pozemku. Díky dobrému přístupu 

investora není problém s nájmem pozemku. 

 Navržená stavba ŠKOLÍCÍHO CENTRA je řešena jako zděná patrová budova 

zastřešená jednoduchou sedlovou střechou z dřevěných sbíjených vazníku. Stropní 



 
 

 
 

konstrukce bude tvořena předpjatými železobetonovými stropními panely Spiroll tl. 260 

mm. Nad částí stropu u schodiště budou položeny železobetonové stropní desky tl. 90 

mm s menším rozponem. Na tyto desky bude zavěšen sádrokartonový podhled z 

desek tl. 2 x 12,5 mm + OSB desky tl. 25 mm. Rovná část podhledu učeben bude ze 

sádrokartonových kazet. Dřevěná vazníková konstrukce střechy bude uložena po 

obvodu na železobetonový ztužující věnec nosného zdiva. Strop posledního podlaží 

bude tvořen zatepleným, zavěšeným sádrokartonovým podhledem s požadavkem na 

požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení.  

 Stavba navržených hal bude založena plošné, a to na základových betonových 

pasech pod nosnými obvodovými a středními stěnami. 

Základy jsou navrženy dvoustupňové: 

- dolní část z betonu C 16/20 - X0, betonovaná do vyhloubených rýh v terénu 

s vloženou betonářskou výztuží 10 105 (1 - podélná výztuž 6x _ R14 + 2 - třmínky _ E6 

po 250mm, min. krytí 35 mm) 

- vrchní část z betonu C 16/20 - XC2, betonovaná do bednících tvarovek BTB 50/30/24                  

(tl. 300 mm ) s vloženou svislou výztuží (3 - profil R 12, 2 ks na tvarovku) Před 

zahájením betonáže musí být základová spára čistá a suchá. S ohledem na hloubku 

založení sousední garáže, bude provedeno postupné podbetonování základu garáže 

do úrovně základové spáry navržené stavby. Při provádění zemních prací se vzhledem 

k historicky dlouhodobě zastavěném území předpokládá výšky navážek a betonu. 

6.1.3 Obecné informace o prováděných prací 

 U tohoto technologického předpisu se bude popisovat provedení zemních prací. 

Hlavním zaměřením tohoto předpisu bude vyčištění prostoru stavby od různých 

odpadů a dalších věcí. Bude provedena odstranění všech sutin, které mohli zůstat po 

demolici předešlého skladu. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku, která se 

nachází nedaleko.   

 

 

 

 



 
 

 
 

6.2 Materiál a doprava 

6.2.1 Hlavní a doplňkový materiál 

 Hlavním materiálem při aspektem zemních prací je odstranění zeminy na 

v prostorů základů a vytvoření prostoru. Na tvoření základových konstrukcí.   

 Dále materiál je na zajištění prostorů a zabránění zasypání základu. Dále také 

potřebujeme materiál na vytyčení prostoru stavby. 

 

6.2.2 Výpočet materiálu 

Kusový materiál: 

Hřebíky dl. 75 mm    120 ks 

Kolíky 80x80x1500 mm    10 ks 

Dřevěné desky 25x150x4000 mm  30 ks 

Provázek 150 m    1 ks 

Vázací drát 10 m     1 ks 

 

Vytěžená zemina 

 

Tabulka 4: Kubatura zemin 

 

Veškerá zemina je v množství m3. 

 

 

 



 
 

 
 

6.2.3 Skladování materiálu 

 Materiál na vyměření stavební jámy. Bude skladován na zpevněné a 

odvodněné ploše. Tato plocha bude ještě vykládána dřevěnými prkny. Bude se zde 

ukládat kolíky, a dřevné desky. Hřebíky, provázek a vázací drát bude uložen 

v kontejneru. Jsou zde uloženy, aby nedošlo k poškození materiálu.  

   

6.2.4 Doprava materiálu 

 Stavba je přístupná z Vinařské ulice. Tato ulice je přístupná ze silnice č. 425. 

Na této silnici se nachází ulice Bratislavská. V této části předpisu se doprava bude 

týkat hlavně odvozu zeminy, odpadu a dopravy materiálu na stavbu. Odvoz zeminy 

zajišťuje Tatra T 815 – 8P5R33.343. Automobil musí být čistý, aby nedocházelo ke 

zbytečnému špinění komunikací.  

 

 

6.3 Převzetí pracoviště  

 Pracoviště předá investor zhotoviteli stavebních prací za kontroly projektanta 

stavby a dozoru stavby. Předává se kompletně schválená projektová dokumentace a 

stavební povolení. Všechny dokumenty související se stavbou se musí zkontrolovat. 

Pro pořádek všech záležitostí týkající se stavby. Staveniště se předá 

stavbyvedoucímu. Celý prostor se musí provést oplocení celého staveniště. Toto 

oplocení musí být výšky 2,0 m. Také se musí provést zařízení staveniště. To znamená 

zařídit rozvody energie. Další provedení se musí udělat vyznačení stávajících 

inženýrských sítí. Musí se také zkontrolovat výškové a polohopisné body.

 Veškeré důležité údaje o pracovišti se musí zapsat do stavebního deníku.    

 

6.4 Pracovní podmínky 

 Tento postup prací se zabývá výstavbou zemních prací. Tyto práce díky 

abnormálně teplé zimně se začali provádět na začátku února. Při tom to počinu musí 

být všechny dokumenty od stavebního povolení až po dokumentaci objektu v pořádku.  

 Na staveniště musí být přivedena elektřina do rozvodné skříně. Rozvod po 

staveništi bude veden po zemi. Na místech kde hrozí kontakt s automobily nebo jinými 

věcmi budou kabely vedeny v chráničkách. 



 
 

 
 

 V období, kdy se budou realizovat zemní práce, předpokládáme klidné počasí. 

Nemělo by docházet k přívalovým dešťům apod. Teplota vzduchu je okolo 5 stupňů 

celsia. Když dojde ke snížení teploty, pod 0 stupňů práce se přeruší.  

 Dělníci budou mít veškeré zázemí na staveništi. Jedna buňka na převléknutí 

dělníku. Druhá bude sloužit k osobní potřeby dělníku, aby se měli kde umýt a měli 

sociální zařízení. Buňky budou napojeny na pitnou vodu a na kanalizaci. Nářadí bude 

schováno v kontejnerech,  

Detailní popis staveniště bude přesně popsán v kapitole zařízení staveniště. 

 

6.5 Personální obsazení 

 Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi a pracovat na 

zemních práci, ti musí být pracovníci perfektně proškoleni v BOZP. Dále budou 

seznámeni projektovou a technologickou dokumentací. Rovněž se musí provést a 

zkontrolovat strojní průkaz na stroje a proškolení pracovníků na jednotlivé stroje co se 

budou pohybovat na stavbě.  Na provádění prací dohlíží vedoucí čety neboli mistr. 

Kontroluje se převážně vytěžená zemina a rozměry rýh dle dokumentace. 

 

Složení pracovní čety: 

1x - Vedoucí čety     - výuční list, praxe v oboru  

1x - Obsluha stroje   - strojní průkaz 

3x - Pomocný dělník  - žádné požadavky 

1x - Řidič nákladního auta  - řidičský průkaz skupiny E 

2x  Geodet    - min. SŠ vzdělání s maturitou nebo , praxe v  

     oboru 

 

¨ 

 

6.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Na provedení zemních prací budou použity tyto stroje. Detailní popis technických 

parametrů bude v kapitole Návrh strojní sestavy. 



 
 

 
 

1x Rypadlo – nakladač CATERPILLAR 428F IIIB 

2x Tatra T 815 – 8P5R33.343 

1x Elektrické bourací kladivo MAKITA HM 1307C 

1x Digitální teodolit NIKON NE 100 

 

Pracovní nástroje na ruční práce: 

2x krumpáč, 6x lopata, 2x rýč, 2x tesařské kladivo, 2x metr, 2x kolečko, pásmo, 

olovnice, ruční pila, libela, lajnovačka 

Pracovní pomůcky: 

Pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, přilby, brýle  

 

6.7 Pracovní postup 

6.7.1 Odstranění křovin a suti  

 Než se zahájí zemní práce je nutno odstranit několik keřů a nečistoty, které se 

na staveništi nachází. Jelikož naše stavba začíná po demolici předcházejícího objektu 

je potřeba odstranit zbývající suť, která zůstala na realizovaném prostoru. Pomocní 

pracovníci sesbírají kameny nebo suť. Tyto nečistoty se dají do připraveného 

kontejneru. Tento kontejner bude po celou dobu na stavbě. Ten bude vyvážen díky 

spolupráci vyvážen technickými službami města Hustopeče. 

 

6.7.2 Geodetické práce 

 Geodetické práce obstará geodet se svým pomocníkem. Tyto osoby si zaměří 

veškeré geodetické body. Zaměření se bude provádět pomocí přístroje Nikon NE100. 

Pracovníci budou vycházet z výkresové dokumentace stavby. Vytyčení se týká polohy 

všech bodů, které jsou dány. Zaměříme body, které potřebujeme. Také vyznačit 

inženýrské sítě. 

  Budou používat situační výkres. Pracovníci musí vyměřit přesně stavební výkop 

a vyměřit, kde se jaká zemina musí pryč. Geodet zaměří přesné body výkopu, kde má 

být.  

 Po vykopání zeminy se zřídí lavičky. Ty se přesně osadí a zkontroluje se 

niveleta. Lavičky musí být vzdálené od konkrétního výkopu dva metry, aby 



 
 

 
 

nedocházelo k poškození a přesného osazení lavičky. Lavičky tedy vrchní hrana prkna. 

Tyto prkna můžou mít rozměry 150/25, která je přibitá ke kolíku. Musí být ve výšce 600 

mm nad zemí.    

 

6.7.3 Vytyčení rýhy 

 

 Vytyčení rýhy provede 

stavbyvedoucí a pomocný 

pracovník. Tyto rýhy se zaměří 

díky teodolitu, olovnice a pásma. 

Musíme zaměřit body, které jsou 

rohové a zatlouct provizorní 

kolíky. Po této činnosti se osadí 

lavičky podobným způsobem,  

Obr. 31 Vytyčení stavby 

jako v předchozím případě. Když se na lavičky osadí drát tak musí být napnutý. 

V místech protínání drátů se dá pověsit olovnice a ta na zemi označí vytyčený bod. 

Tyto body nám pomůžou spojit body pomocí provázku a lanovačky.   

 

 

 

 
6.7.4 Výkop rýhy 

 Práce na rýhách bude provedena rypadlo – nakladač CATERPILLAR 428F IIIB. 

Tento stroj obsluhuje proškolená osoba s řidičským oprávněním, které musí mýt. Rýhy 

se musí provádět co nejpřesněji. Vytěžená zemina se bude odvážet automobilem tatra 

T 815 – 8P5R33.343 na určenou skládku. Po provedení všech výkopových prací na 

rýhách se zavolá geodet, který zkontroluje rýhy a přesné zpracování základové spáry a 

jámy.  

6.7.5 Úprava rýhy 

 Dokončovací práce na rýhách bude už jen kosmetické promocí krumpáče a 

lopaty. V případě, že se ve výkopu objeví kámen, tak použijeme bourací kladivo nebo 

elektrikou brusku. 



 
 

 
 

   

6.8 Jakost a kontrola kvality  

 Při práci na výkopových pracích je nutné kontrolovat odchylky od projektu. Tyto 

maximální odvrácení od projektu se musí dodržovat. V dané kapitole Kontrolní 

zkušební plán se přesně popisuje určené tolerance. Co se má kontrolovat a jak se má 

provedení prací kontrolovat.  

 Na zemních prací se musí zkontrolovat výškové a polohové body. Provedení 

základové spáry a provedení zaměření inženýrských prací. 

Zde jsou vypsány jednotlivé body kontrolních bodů. 

Vstupní kontrola: 

- Kontrola převzetí pracoviště 

- Kontrola projektové dokumentace a dalších přidružených 

dokumentů 

- Kontrola vytyčení stávajících inženýrských sítí 

- Kontrola ohraničení a označení staveniště 

- Kontrola geodetických bodů 

 

Mezioperační kontrola: 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola odstranění a ochrany zeleně 

- Kontrola zaměření výkopu 

- Kontrola vytyčení 

- Kontrola technického stavu vozidel a těžebních strojů 

- Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 

- Kontrola výkopových prací 

- Kontrola odvodnění staveniště 

-  Kontrola způsobilosti dělníků 

- Kontrola strojního a ručního výkopu, přeprava zeminy, v zimě 

- Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 

Výstupní kontrola 

- Kontrola geodetických přesnosti 

- Kontrola čistoty ZS 



 
 

 
 

 

6.9 BOZP 

 Při provádění zemních prací je vysoké nebezpečí pracovního úrazu, proto se 

musí dodržovat osobní bezpečnost a předpisy. To je Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Ještě přesněji se píše o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi v Nařízení vlády 

362/2005 Sb. 

 Každý pracovník musí být seznámen s riziky na staveništi. Dělníci budou 

proškoleni. Všechny školení a poučení se musí zaevidovat. Po pracovišti pohybující se 

osoby musí mít na sobě ochranné pomůcky.  

 

6.10 Ekologie 

 Při realizaci stavby vznikají odpady a bude veden jejich zápis. Odpady budeme 

třídit dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č. 503/2004 Rozlišujeme odpady: 

- O – ostatní, komunální odpad, 

- N – nebezpečný odpad 

S nebezpečnými odpady se bude pracovat dle nařízení vlády č. 383/2001 Sb.  

Další zákony a nařízení se musíme řídit jsou zde: 

Zákon č 185/2001 Sb., Zákon č. 244/1992 Sb., Vyhláška č. 381/2001 Sb.,  

Odpady, které vzniknou 

- 17 05 Zemina 

17 05 04 – O – Zemina a kamení  

- 20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 – O – Směsný odpad 

 

Likvidace:  17 05 Zemina – odvoz na skládku 

   20 03 Ostatní komunální odpad - odvoz na skládku 

 

    

 

 



 
 

 
 

 

Stavba svým provozem nezasahuje do životního prostředí tak jako ostatní provoz 

stavby. Při nakládání s odpady bude nakládáno se souladem se zákonem č. 185/2001 

Sb. Zákona o odpadech. Odpady se podle seznamu  z katalogu budou třídit kontejneru 

a popelnic, které jsou na stavbě. Po naplnění budou odvezeny a roztříděny. Další co 

vzniká, je odpadní voda z provozu hygienické buňky. Tako voda se odvádí do 

kanalizace. Ještě co je problém je únik kapalin ze strojů. 

 Zemina se bude odvážet na skládku zeminy nedaleko obce Žabčice. 
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7.1 Obecné informace 

7.1.1 Identifikační údaje 

 Název stavby:    Školící centrum 

 Místo stavby:     Hustopeče 

 Číslo parcely:    1313; 1312/45 

 Investor:    Teramex – Trading spol. s.r.o.,  

      Nádražní 192/38, Hustopeče, 69301 

      IČ 44041713 

 Katastrální území:   Hustopeče 

 Okres:     Břeclav   

 Kraj:                        Jihomoravský 

 Projektant:    Stavební projekční kancelář,  

      Ing. Libor Schwarz   

      Dlouhá 2, Hustopeče 693 01  

      Č. autorizace pro pozemní stavby  

      1001371 

 Místo stavby:    Vinařská 22, Hustopeče, 693 01 

 

 
7.1.2 Obecné informace o stavbě a staveništi 

 Stavba se nachází v obci Hustopeče, kde firma Teramex postavila Školící 

centrum. Toto město se nachází jižně asi 30 km od Brna. Stavba má 3 podlaží. Jedno 

podzemní a dvě nadzemní. Objekt se nachází ve svahu. V podzemním podlaží se 

nachází malá  výrobní linka. Firma teramex se zabývá robotizací provozu. V prvním a 

druhém podlaží se budou nacházet kanceláře a velké přednáškové místnosti. 

 Staveniště je v ulici Vinařská v obci Hustopeče. Hlavní zázemí stavby bude na 

vedlejším pozemku, který bohužel není v majetku investora. Kvůli této situaci se musí 

sepsat nájemní smlouva s majitelem sousedního pozemku. Díky dobrému přístupu 

investora není problém s nájmem pozemku. 
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 Navržená stavba ŠKOLÍCÍHO CENTRA je řešena jako zděná patrová budova zastřešená 

jednoduchou sedlovou střechou z dřevěných sbíjených vazníků. Stropní konstrukce bude 

tvořena předpjatými železobetonovými stropními panely Spiroll tl. 260 mm. Nad částí stropu u 

schodiště budou položeny železobetonové stropní desky tl. 90 mm s menším rozponem. Na tyto 

desky bude zavěšen sádrokartonový podhled z desek tl. 2 x 12,5 mm + OSB desky tl. 25 mm. 

Rovná část podhledu učeben bude ze sádrokartonových kazet. Dřevěná vazníková konstrukce 

střechy bude uložena po obvodu na železobetonový ztužující věnec nosného zdiva. Strop 

posledního podlaží bude tvořen zatepleným, zavěšeným sádrokartonovým podhledem s 

požadavkem na požární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení.  

 Stavba navržených hal bude založena plošné, a to na základových betonových pasech 

pod nosnými obvodovými a středními stěnami. 

Základy jsou navrženy dvoustupňové: 

- dolní část z betonu C 16/20 - X0, betonovaná do vyhloubených rýh v terénu s vloženou 

betonářskou výztuží 10 105 (1 - podélná výztuž 6x _ R14 + 2 - třmínky _ E6 po 250mm, min. 

krytí 35 mm) 

- vrchní část z betonu C 16/20 - XC2, betonovaná do bednících tvarovek BTB 50/30/24                  

(tl. 300 mm) s vloženou svislou výztuží (3 - profil R 12, 2 ks na tvarovku) Před zahájením 

betonáže musí být základová spára čistá a suchá. S ohledem na hloubku založení sousední 

garáže, bude provedeno postupné podbetonování základu garáže do úrovně základové spáry 

navržené stavby. Při provádění zemních prací se vzhledem k historicky dlouhodobě 

zastavěném území předpokládá výšky navážek a betonu. 

 Navržené obvodové nosné zdivo bude tl. 440 mm z cihelných tvárnic STI 44 broušených 

247 x 440 x 249 mm s lepidlem.  Třída pevnosti v tlaku: 8.0 MPa, Tepelný odpor R = 4,98 

m2K/W. Podélná nosná opěrná stěna v 1PP bude z betonových bednících tvárnic tl. 400 mm, s 

dobetonávkou z betonu c20/25 - xc2. vyztužení ocelí 10 505 ( d= 12 mm): svislá výztuž profil na 

tvárnici ( po 200 mm ), - provařit s vyčnívající výztuží ze základu. Podélná výztuž vložena do 

každé spáry. Betonové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací z extrudovaného  polystyrénu tl. 

80 mm 

 
7.1.3 Obecné informace o prováděných prací 

 V této části se budeme zabývat provedení základových konstrukcí. Nejprve se 

musí zkontrolovat provedení zemních prací. Po té můžeme přejít na betonování 

základových pasů.  
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7.2 Materiál a doprava 

7.2.1 Materiál 

Beton C 16/20 – 50.7 m3 na základové pasy 

Výztuž 10 505 – 1,79 t 

Betonové tvarovky Prefa Brno  - tl.30 cm – 20 Ks – 1 paleta 

Betonové tvarovky Prefa Brno  - tl.40 cm – 70 Ks – 3 paleta 

Betonové tvarovky Prefa Brno  - tl.50 cm – 20 Ks – 1 paleta 

Distanční kroužky Mirra 20 mm - 10 ks 

 
7.2.2 Doprava 
 
7.2.2.1 Doprava primární 

 Doprava materiálu jako jsou tvarovky, výztuž a zbylé prvky budou 

dopravovány nákladním automobilem Mercedes-Benz Actros 2544. Beton na 

stavbu se bude dopravovat autodomíchávačem s čerpadlem FEB 21 více 

informací v kapitole Strojní sestava. Beton se bude dopravovat jednoduše. 

Betonárka TRANSBETON s.r.o. se nachází ve městě Hustopeče na adrese 

Bratislavská 22, 693 01 Hustopeče. 

 

7.2.3 Skladování 

 Palety budou sundány automobilovým jeřábem. Tento materiál se bude 

skladovat na staveništi na zpevněné ploše. Výztuž a další doplňkový materiál se bude 

skladovat ve skladovacím kontejneru viz. Zpráva zařízení staveniště.  

 

7.3 Převzetí pracoviště  

 Pracoviště předá investor zhotoviteli stavebních prací za kontroly projektanta 

stavby a dozoru stavby. Předává se kompletně schválená projektová dokumentace a 

stavební povolení. Všechny dokumenty související se stavbou se musí zkontrolovat.  
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 Na staveništi musí být hotové tyto činnosti. Musí být vyhloubeny rýhy a 

proveden zápis o kontrole jejich přesnosti a čistoty. 

 Materiál bude skladován na základové desce a částečně na skládce. Přístup na 

staveniště je dostupný z Vinařské ulice.  

 

7.4 Pracovní podmínky 

 Tento technologický předpis se zabývá budováním základových konstrukcí. 

Dodávka elektrického proudu je zajištěna staveništním rozvaděčem. Podmínky pro 

dělníky jsou zajištěné v buňkách, co se týče hygieny a prostoru pro převléknutí a 

odpočinku. 

 Základové konstrukce se chrání před mrznutím deštěm a dalším vlivy od 

počasí. Rýhy před započetím betonáže se musí očisti a zkontrolovat rozměry. Práce na 

základech může probíhat, když teplota neklesne pod 4 oC po dobu zrání betonu. Při 

teplém počasí je nutné beton dostatečně ochlazovat a ochránit beton před vysycháním. 

 

7.5 Personální obsazení 

Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na staveništi a pracovat na základových 

konstrukcích, musí být perfektně proškoleni v BOZP. Dále budou seznámeni 

projektovou a technologickou dokumentací. Rovněž se musí provést a zkontrolovat 

strojní průkaz na stroje a proškolení pracovníků na jednotlivé stroje co se budou 

pohybovat na stavbě. Na provádění prací dohlíží vedoucí čety neboli mistr. Kontroluje 

se převážně vytěžená zemina a rozměry rýh dle dokumentace. 

Seznam pracovníků: 1x vedoucí čety – vzdělání SOU – výuční list, praxe 

v oboru 

   3x pomocní pracovníci – základní vzděání 

 

7.6 Stroje a pracovní pomůcky 

7.6.1 Stroje 

Autodomíchávač s čerpadlem FEB 21 

Ponorný vibrátor Perles CMP 
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Vibrační lať BARIKELL - 2m 

 

7.6.2 Pracovní nástroje na ruční práce 

Lopata: 2 ks; Krumpáč: 2 ks; Metr skládací 5m: 2 ks Svinovací pásmo 25m: 1 ks 

Stavební kolečko: 1 ks Zednická lžíce: 1ks; Ocelové hladítko: 2ks 

 

Pracovní pomůcky: 

Pracovní oděv, pracovní obuv, rukavice, přilby, brýle  

 

7.7 Pracovní postup 

Tyto další kroky pracovního postupu musí být veškeré práce ze zemních prací 

hotové. 

7.7.1 Betonáž základů 

 První krok postupu je vyhloubená rýha. Zde se musí nejdříve provést 

konstrukční výztuž. Po kontrole se provede samotná betonáž. Ta se provede betonem 

z Transbetonu s.r.o.. Tato betonárka se nachází v Hustopečích. Betonová směs se 

přiveze autodomíchavačem s čerpadlem FEB 21. Do rýh se musí beton vést 

maximálně 1,5 m nad rýhou. Beton se musí upravit a přesně rozvrstvit. Provede se to 

lopatami. Maximální vrstva betonu je 400 mm. Po této výšce betonu se musí použít 

ponorný vibrátor Perles CMP. Tento vibrátor se nesmí použít moc dlouho, aby nedošlo 

k rozházení struktury betonu. Po té dojde vyrovnání betonu do roviny.  

 Když provedeme betonování základových pasů. Musíme udělat technologickou 

přestávku. Ta musí minimálně trvat 3 dny. Aby došle k dobrému zrání betonu. 

V případě nepříznivých klimatických podmínek se musí beton ošetřit. 

 

7.7.2 Podkladní beton 

 

7.7.3 Provedení základů z betonových tvarovek 

 Po technologické přestávce se musí provést zeď z betonových tvarovek. 

Nejdříve se musí provést maltové lože výšky 12 mm. Prvně se musí založit rohy a 

natáhnout provázek, aby se zajistila vodorovnost zdi. Po vyskládání jedné řady 

provedeme vyztužení oceli 10 505. Konstrukci vyztužíme ocelovými pruty jak ve 
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svislém tak ve vodorovném směru. Vodorovná výztuž se vkládá do žlábků v horní 

ploše tvarovky, svislá se vkládá do svislých dutin skrz jednotlivé vrstvy tvarovek. Na 

tvarovce jsou otvory na provedení výztuže. Mezi tvarovkami poté žádné maltové lože 

neděláme, proto musíme dbát na vodorovnost provádění. Takto se vyzdí 4 vrstvy a 

provedeme betonování. Po tomto betonování musí být technologická přestávka 24 

hodin při klimatických podmínkách 5oC – 20O C teplota. To se bude provádět pomocí 

autodomíchavače. Stejně jako bylo popsáno v předchozím případě, beton se musí 

dodávat hadicí z autodomíchavače. Hadice musí být maximálně 1,5 m nad samotný 

betonovaným místem. Beton se srovná lopatou. Poté se použije ponorný vibrátorem 

Perles CMP. Poté, co se dostaneme to poslední vrstvy základové konstrukce, 

nesmíme betonáž provést až po okraj tvárnice. Musíme betonovou vrstvu snížit 

minimálně o 10 cm. 

  

7.8 Jakost a kontrola kvality  

Vstupní kontrola: 

- Kontrola rovinnosti a rozměrů základových rýh 

- Kontrola hloubky základových rýh 

- Kontrola matriálu 

Mezioperační kontrola: 

- Kontrola geodetické přesnosti 

- Kontrola pravých úhlů základových pasů 

- Kontrola horní hrany ztraceného bednění 

- Kontrola zavibrované zákl. desky 

- Kontrola tloušťky základové desky 

- Kontrola rovinnosti 

- Kontrola ošetření betonu 

Výstupní kontrola: 

- Kontrola pravých úhlů 

- Kontrola vodorovnosti 

- Kontrola svislosti 

- Kontrola výškových provedení 
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9.9 BOZP 

Je nutné se řídit veškerými zákony, nařízením a veškerými vyhláškami detailně 

se budeme tímto tématem zabývat v části Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci 

 

 

 

7.10 Ochrana životní prostředí 

7.10.1 Ochrana půdy 

 Tato ochrana je naspána v zákonu č. 334/1992 Sb. Všechno bude navrženo 

tak, aby nedocházelo k únikům kapalin do půdy. 

 

7.10.2 Ochrana proti hluku 

 Staveniště je v okrajové části města Hustopeče, ale nachází se zde rodinné domy. 

Pracovní doba na staveništi je od sedmé hodiny ráno do šesté hodiny večerní. Řídíme se 

nařízením 272/2011 Sb. 

 

7. 10. 3 Ochrana před prašností 

Nadměrné prašnosti zamezíme kropením vodou, aby se zamezilo vzniku 

prachu. 

 

7.10. 4 Ochrana spodní vody 

 Musíme se řídit zákonem č. 254/2001 Sb.. Musíme zajistit, aby voda byla 

svedena do jednotné kanalizace. Musí se zajisti aby se do kanalizace nedostala žádná 

nebezpečná látka. 

 

Při realizaci stavby vznikají odpady a bude veden jejich zápis. Odpady budeme třídit 

dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Ve znění vyhlášky č. 503/2004 Rozlišujeme odpady: 

- O – ostatní, komunální odpad, 

- N – nebezpečný odpad 

S nebezpečnými odpady se bude pracovat dle nařízení vlády č. 383/2001 Sb.  
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Další zákony a nařízení se musíme řídit jsou zde: 

Zákon č 185/2001 Sb., Zákon č. 244/1992 Sb., Vyhláška č. 381/2001 Sb.,  

 

   

 

KOD   Název       

 Kategorie 

13 02 06 Odpady olejů a kapalných paliv    N 

17 01 01 Stavební odpad – beton     O 

17 04 05  Železo a ocel – ocelové jehly, kusy vázacích drátů  O 

20 03 01 Komunální odpad      O 
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8.1 Zkratky v KZP 

PD – projektová dokumentace 

ZS – základová spára 

TP – technologický předpis 

SOD – smlouva o dílo 

VL – vlastnické listy 

TZ – technická zpráva 

POŽP – podmínky ochrany životního prostředí 

PLL – platná legislativa 

SV – statický výpočet 

HSV – hlavní stavbyvedoucí 

TDI – technický dozor investora 

GD – geodet 

PSV – mistr 

STR – strojník, obsluha stroje 

OF – odborná firma 

S – statik 

SD – stavební deník 
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8.2 Popis KZP zemní práce 

 Kontrolní a zkušební plán se zabývá správným provedení kontroly zemních 

prací. V následující tabulce budou zobrazeny jednotlivé práce, které se musí 

kontrolovat. U každého bodu se kromě seznamu činností píše ještě. Kdo má kontroly 

dělat. Jak často se mají dělat a dokumentace k dané. 

 

 Kontrolní zkušební plán zemní práce 
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8.2.1 Popis bodů KZP 
  
 
 
Nyní si slovně popíšeme jednotlivé body z výše umístěné tabulky: 
 
 

1.1 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují, zda je 

objednatelem zajištěna přístupová a příjezdová cesta na staveniště. 

 

 

1.2 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují úplnost projektové 

dokumentace, vlastnické listy k pozemkům staveniště, podmínky k ochraně 

životního prostředí, nakládání s odpady, odvodu znečištěných a dešťových vod. 

Připomínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na 

staveništi nebo na přilehlých pozemcích, avšak zhotovením díla dotčených. Také 

vytyčovací schéma staveniště. 

 

 

 1.3.  Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet kontrolují, zda 

 prochází přes    staveniště inženýrské sítě, kontrolují trasu těchto sítí i na 

 přilehlých pozemcích dotčených stavbou z důvodu plánování přesunu sítí nebo 

 jejich ochrany. 

 

1.4. Stavbyvedoucí, technický dozor a geolog kontrolují shodu geologického 

průzkumu v terénu s údaji v geologickém průzkumu, který je součástí 

projektové dokumentace. Kontrolují mocnosti, složení a uspořádání jednotlivých 

vrstev, hladinu podzemní  vody a třídu těžitelnosti. 

 

1.5. Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr kontrolují ohraničení 

staveniště, tj. oplocení. Řídí se dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která předepisuje 

souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m. Také kontrolují 

řádné označení hranic staveniště – musí být rozeznatelné i za snížené 
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viditelnosti. Kontrolují, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na 

staveniště a komunikacích k nim vedoucích. 

 

1.6. Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu 

geodetických bodů přebraných při převzetí staveniště s projektovou 

dokumentací. Jde minimálně o dva polohové body a jeden výškový bod. 

 

 

 2.1.   Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště a 

 případně i před zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých 

 podmínek nelze práce na staveništi provádět nebo jaká opatření je nutno 

 provést, aby práce mohli pokračovat. 

 

3.1  Mistr kontroluje kvalitu odstranění zeleně. Kontroluje také ochranu 

zeleně na základě podmínek ochrany životního prostředí a dle normy ČSN 83 

9061, která zakazuje znečišťování vegetačních ploch látkami poškozující rostliny, 

např. rozpouštědla, minerální oleje, kyselinami, barvami, cementem atd. Mistr 

také kontroluje, že vegetační plochy nejsou zaplavovány vodou odváděnou ze 

stavby a jsou chráněny plotem s výškou přibližně 2 m s odstupem 1,5 m od této 

plochy. Stromy se chrání obdobně, plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu 

– plocha půdy pod okapovou linií koruny rozšířená o 1,5 m do stran (u 

sloupovitých forem o 5 m). Ohrožené větve koruny musejí být vyvázány vzhůru. 

V kořenové zóně se nesmí provádět navážka zeminy, lze však navážet 

hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. V kořenovém prostoru se 

nesmí hloubit rýhy a jámy, ve výjimečných případech se rýhy musejí hloubit 

ručně v tomto prostoru, nesmí být přetínány kořeny >20mm. 

 

 4.1 Mistr a geolog kontroluje průběžně, nejlépe po každé provedené zemní 

 práci shodu s geologickým průzkumem, který je součástí projektové 

 dokumentace. Kontroluje mocnost, složení a uspořádání jednotlivých vrstev, 

 hladinu podzemní vody a jiné parametry, které je nutné v danou chvíli ověřit 

 (např. vlhkost, propustnost, stlačitelnost, mez tekutosti, smykovou pevnost atd.) 

 dle tab. 7 a tab. 8 normy ČSN 736133. 
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5.1 Mistr kontroluje vytyčení objektu geodetem dle projektové dokumentace. Geodet 

vyznačí body stavby dočasnými vytyčovacími kolíky. 

 

5.2 Mistr kontroluje přenesení dočasných geodetických bodů na lavičky. Lavičky musejí 

být zřízeny v rozích a podél objektu. Kontroluje vzdálenost laviček od hrany stavební 

jámy či rýhy, tato vzdálenost je dle normy ČSN 73 3050, která byla nahrazena – viz 

Výpis norem, 2 m. Vzdálenost laviček mezi sebou je dle stejné normy 20–50 m s 

přihlédnutím ke konfiguraci terénu a případným jiným překážkám. 

 

 

6.1 Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 

technický stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 

součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 

signálů, různá jiná mechanická poškození. 

 

 

6.2 Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce zaparkovány na určeném místě, 

ve stabilní a bezpečné poloze, opatřeny nádobami na zachytávání olejů a jiných 

kapalin, zabrzděny a uzamčeny. 

 

 

6.3 Mistr, případně stavbyvedoucí kontroluje způsobilost dělníků vykonávat jim udělené 

práce, dělníci svou způsobilost prokazují platnými průkazy, certifikáty, či jinými 

dokumenty opravňující je vykonávat specializované práce. 
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7.1 Mistr kontroluje provedení ochrany staveniště proti zatopení či podmáčení. 

Kontroluje umístění sběrných studní a rigolů, gravitačních drenáží a odčerpávání z 

odvodňovacích jímek dle projektové dokumentace stavby. Pokud je přítomna 

podzemní voda, tak mistr kontroluje i snížení hladiny podzemní vody, tak aby boky 

výkopu zůstaly po celou dobu stabilní a nevyskytlo se zvedání nebo porušení dna. 

Mistr také kontroluje při delším čerpání korozi sít a jejich zanesení. 

 

 

8.1 Mistr kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hrany výkopu, tak aby nedošlo k 

sesuvu stěny výkopu nadměrným zatížením, minimálně 0,5 m. Tam, kde nevstupují 

dělníci do výkopu, lze provádět strojní výkop bez nutnosti pažení. Pokud je prováděn 

výkop v nezastavěném území hlubší než 1,5 m je nutno zřídit pažení. Pro fyzické 

osoby pracující ve výkopu musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 

schodů nebo šikmých ramp. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v 

ohroženém prostoru, který je stanoven maximálním dosahem zařízení zvětšeným o 2 

m. Šířka jízdní dráhy na odvoz zemin při obousměrném provozu je 7 m, při 67 

jednosměrném 3,5 m dle ČSN 73 3050, která byla nahrazena – viz výpis norem. Pro 

přepravu zeminy ručně musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve 

sklonu maximálně 1:5 bez prudkých přechodů, povrch nesmí být kluzký dle vyhlášky 

591/2006 Sb. Výkopy v zimě se připouští do hloubky 0,25 m při objemu lopaty 1 m3 a 

0,40 m při vyšším objemu. Zemina dna se musí chránit před zamrzáním ponecháním 

vrstvy na dokopávku anebo ochrannými materiály, vrstvu odstraníme bezprostředně 

před vybudováním základu. 

 

 

9.1 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. Na veřejných 

prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 

přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné 

a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, za 

dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou dle 

vyhl. 362/2005 Sb. 
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9.2 Mistr kontroluje způsob provedení svahování dle projektové dokumentace. Trvalé 

sklony výkopů jsou určeny normou ČSN 73 3050, která byla nahrazena – viz výpis 

norem, a to do hloubky 2 m je to 1:1,5, při hloubce 2 – 4 m je to 1:1,75 a při hloubce 4–

6 m je to 1:2. Strmější sklony a větší hloubky musejí být ověřeny výpočtem. U výkopů 

hlubších než 5 m se zřizuje lavička, jejíž nejmenší šířka je 0,5 m. Kontrola nerovnosti 

svahování se provádí dle ČSN 73 6133 4 m latí, kdy je dovolena maximální prohlubeň 

pod latí 50 mm, měření latí v podélném směru maximálně po 100 m. 

 

 

10.1 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují shodu provedení výkopů s projektovou 

dokumentací. Kontrolují mezní odchylky konstrukčních celků stanovených normou 

ČSN 73 0205, a to je pro délku a šířku od ± 20 – ± 40 mm a pro výšku je to ± 25 – ± 50 

mm, kontrolují i rozměry výkopů, jejich vzájemnou polohu a umístění na staveništi dle 

projektové dokumentace pásmem. Svislost stěn výkopu pomocí olovnice. Kontrolují 

hloubku základové spáry, která musí být v nezamrzne hloubce, tj. minimálně 0,8 m.¨ 

 

 

 

10.2 V případě, že bude sestaveno bednění ve výkopu, musejí být dodrženy pracovní 

prostory v rozmezí 0,3 až 0,5 m při svahování výkopu a 0,6 až 1,0 m při pažení 

výkopu. Pracovní prostor pro izolaci vnější stěny je od 1,2 do 1,6 m dle typu zajištění 

výkopu a hloubky. Kontrolují sklon svahu dle normy ČSN 73 6133. 
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12.3 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda základová spára neobsahuje 

velké kameny, hroudy hlíny, nesmí být blátivá, prašná a zvodnatělá (rozbředlá), zmrzlá.
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9.1 Zkratky v KZP 

PD – projektová dokumentace 

ZS – základová spára 

TP – technologický předpis 

SOD – smlouva o dílo 

VL – vlastnické listy 

TZ – technická zpráva 

POŽP – podmínky ochrany životního prostředí 

PLL – platná legislativa 

SV – statický výpočet 

HSV – hlavní stavbyvedoucí 

TDI – technický dozor investora 

GD – geodet 

PSV – mistr 

STR – strojník, obsluha stroje 

OF – odborná firma 

S – statik 

SD – stavební deník 

 

9.2 Popis KZP základové konstrukce 

Kontrolní a zkušební plán se zabývá správným provedení kontroly provedení 

základových pasů a provedení základové konstrukce ze ztraceného bednění. 

V následující tabulce budou zobrazeny jednotlivé práce, které se musí kontrolovat. U 

každého bodu se kromě seznamu činností. Kdo má kontroly dělat. Jak často se mají 

dělat a dokumentace k dané. 
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 Kontrolní zkušební plán zakládání 
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9.3 Popis bodů KZP 

1.1 Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem kontrolují, zda je objednatelem 

zajištěna přístupová a příjezdová cesta na staveniště. 

 

1.2 Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují úplnost projektové dokumentace, 

vlastnické listy k pozemkům staveniště, podmínky k ochraně životního prostředí, 

nakládání s odpady, odvodu znečištěných a dešťových vod. Připomínky správců 

nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na staveništi nebo na přilehlých 

pozemcích, avšak zhotovením díla dotčených. Také vytyčovací schéma staveniště. 

 

1.3 Stavbyvedoucí, technický dozor a odpovědný geodet kontrolují, zda prochází 

 přes staveniště inženýrské sítě, kontrolují trasu těchto sítí i na přilehlých 

 pozemcích dotčených stavbou z důvodu plánování přesunu sítí nebo jejich 

 ochrany. 

 

1.4  Stavbyvedoucí, technický dozor a geolog kontrolují shodu geologického  

 průzkumu v terénu s údaji v geologickém průzkumu, který je součástí 

 projektové dokumentace. Kontrolují mocnosti, složení a uspořádání jednotlivých 

 vrstev, hladinu podzemní  vody a třídu těžitelnosti. 

 

1.5  Stavbyvedoucí, technický dozor, případně i mistr kontrolují ohraničení 

 staveniště, tj. oplocení. Řídí se dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která předepisuje 

 souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m. Také kontrolují 

 řádné označení hranic staveniště – musí být rozeznatelné i za snížené 

 viditelnosti. Kontrolují, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na 

 staveniště a komunikacích k nim vedoucích. 
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1.6  Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu 

geodetických bodů  přebraných při převzetí staveniště s projektovou 

dokumentací. Jde minimálně o  dva polohové body a jeden výškový bod. 

 

2.1  V tomto kroku se kontroluje geometrická přesnost výkopů zakl. Rýh. Přesná 

 hloubka se měří pomocí nivelačního stroje Nikon. Povolená  odchylka je +/- 

 10 mm. Maximální odchylka šířky rýhy je povolená +/- 20 mm. Délku měříme 

 ocelovým komparovaným pásmem s mm dělením, odchylka +/- 50 mm. 

 Rovinnost, svislost a vodorovnost měříme 2m vodováhou  a ocelovým měřítkem 

 s rozdělením na mm, odchylka +/- 5 mm  

 

3.1  V tomto kroku proberme jakost materiálu. Musíme si vyžádat certifikaci 

 betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi. Z betonu, který se 

 dovezeme na stavbu. Musíme provést krychelnou zkoušku. Musíme odebrat tři 

 zkušební vzorky. Na těchto vzorcích musíme vyzkoušet pevnost betonu v tlaku, 

 průsak vody a odolnost povrchu vůči působení vody a chemickým vlivům.  

Zkušební tělesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5: ČSN EN 206 - 1 
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Zkouška betonu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další kontrola musí provést kontrolu výztuže. Skladování na zpevněné ploše. Pruty 

musí být čitelně označeny štítky. Musíme zkontrolovat počty a množství dle projektové 

dokumentace. 

 

Ztracené bednění musíme zkontrolovat počty a poškození. Podle dodacích listů 

kontrolovat, zda vše souhlasí. 

 

4.1  Mistr kontroluje klimatické podmínky při příchodu na staveniště a 

případně i  před zahájením prací. Technologický předpis stanovuje, za jakých 

podmínek  nelze práce na staveništi provádět nebo jaká opatření je nutno provést, 

aby  práce mohli pokračovat. 

 

5.1  Tento bod se zabývá provedení základové spáry. První krok kontroly je 

únosnost základové spáry. To se musí posoudit a porovnat s geologickým 

průzkumem. Dále musíme kontrolovat zda se v zákl. spáře nenachází trhliny a 

jiné poškození zeminy. Kontrolujeme promrzelost základové spáry před 

Tabulka 6: ČSN 206 – 1. - 2 
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betonováním. Ještě musíme dávat pozor na dešťovou vodu, aby nezůstávala 

v rýhách.  

 

6.1  Kontrola kvality betonu provádíme při dovezení betonu. Kontroluje konzistenci 

 krychelnou kontrolou. Konzistenci provádíme sednutím kužele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Zkouška betonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7:ČSN 206 – 1 - 3 
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7.1  Provádění betonování musíme kontrolovat čistotu základové spáry a 

přesné vrstvení betonu. Musíme zajistit zhutňování betonu. Kontrolujeme 

rovinnost výšku a betonu v základových rýhách.   

 

 Kontroly provádíme měřením nivelačním přístrojem, ocelovým měřítkem s 

 dělením na mm nebo vodováhou dl. 2 m. Kontrolu správného zhutnění 

 provádíme vpichem ocelovým prutem do betonu.  

 

8.1 Zdění z betonových tvarovek se musí zkontrolovat rozměry a založení rohy základů. 

 Dále kontrolujeme svislost a hutnění betonu. Kontrola rovinnosti se provádí 

 nivelačním přístrojem nebo 2 m dlouhou vodováhou. Kontrola hutnění je 

 pomocí vpichu do betonu. Odchylky základových pasů je povolena od roviny   

 -/+ 25 mm. Odchylky šířky a délky jsou následující do 4 m je +/- 20 mm do 8 m 

 +/- 25 mm a od 8,0 m – 16,0 m je +/- 30 mm. 

 

9.1  Kontrola ošetření betonu. Musíme betonu po dobu hydratace tak 12 hodin 

 ošetřovat. To znamená, že musíme ochlazovat a zvlhčovat beton. Musíme si 

 dávat pozor na teploty betonu min. 5 oC. Pokud není dodržena min. teplota 5 oC 

 musíme přikročit překrytí betonu rohožemi. Dále si musíme dávat pozor na 

 vysušení betonu. Nato musíme použít přípravek NOVAPR. Když teplota 

 vnějšího prostředí jde nahoru musíme beton chladit například kropením. 
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10.1 Ve výstupní kontrole přesnosti provedené kontrolujeme nivelačním strojem, 

 pásmem. Vodorovnost se kontroluje 2 m dlouhou latí. Odchylky jsou povoleny 

 tyto: do 4 m je +/- 20 mm do 8 m +/- 25 mm a od 8,0 m – 16,0 m je +/- 30 mm. 

 

11.1  Posledním bodem je zátěžová zkouška betonu. Jestli vyhovuje požadovaným 

 hodnotám. Ještě se musí zkontrolovat dodací listy a další přiložené dokumenty. 
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10.1 Širší vztahy dopravních tras 

10.1.1 Trasa varianta č. 1 doprava stropních panelů Spiroll 

 Navržená trasa je ze společnosti Prefa Brno. Toto pracoviště se nachází na 

v Blanenské ulici v Kuřimi. Z tohoto místa se budou dovážet na staveniště betonové 

předpjaté panely. 

 Celá trasa bude trvat přibližně 38 minut a délka je 55 km. Na cestě je několik 

kritických bodů. Žádný z nich nijak cestu nákladu neomezuje.  

 Detailněji se těmto dvou cestám se bude zabývat v kapitole porovnání těchto 

dvou cest. 

Celá trasa: 

 

Bod A:  

 

 

 

 

 

Obr 33: Trasa prefa cílců 

Obr 34: Bod A 
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Ten to bod je u výjezdu u firmy Prefa Brno. Poloměr o zatáčky je 23 m a automobilu 

vyhovuje. 

 

 

Bod B: 

 

Další kritický bod je křižovatka ze silnice č. 386 na komunikaci E 461. Tato silnice vede 

ze Svitav do Brna.                    

Poloměr tohoto otáčení je 31 m a vyhojuje. 

 

 

Bod C: 

 

 

 

 

 

 

 

Tento most se nachází na silnici č. 43 mezi Brnem a Svitavami. Tento most má 

maximální 30 t. Celkový váha vozu je maximálně 28 t. Váha vyhovuje a neohrožuje 

bezpečnost jízdy. 

 

Obr 35: Bod B 

Obr 36: Bod C 
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Bod D: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto místo se nachází v Brně. Je to součástí stavby královopolského tunelu. Je to 

silnice č. 42 označením E461. V této části musí nákladní vůz projet průjezdem 

vysokým 4,8 m. Vůz bude je vysoký 4 m. Vše vyhovuje a není problém v průjezdu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr 37: Bod D 
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Bod E: 

 

 

Cesta pokračuje po silnici č. 42. Tento bod se zabývá podjezdem pod mostem. Tento 

most má výšky přes 5 metrů. Výška vozu je 4 m. Vše v pohodě vyhovuje a není 

problém s průjezdem. 

 

 

 

Bod F: 

Další zásadním bodem je kruhový objezd je ve městě Hustopeče. Objezd se 

nachází na silnici č 425 z ulice U dálnice s ulicí Brněnskou. Poloměr otáčení je 

na objezdu 16 m. Tento poloměr vyhovuje.  

 

 

 

 

Obr 38: Bod E 

Obr 39: Bod F 
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Bod G a F: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K posledním kritickým bodům ještě patří ke křížení ulice Bratislavská s Nádražní ulicí. 

V tomto místě je světelná křižovatka v bodu G je zde poloměr otáčení 21 m. V druhém 

místě křížení z Nádražní ulice do cílové ulice Vinařská. Poloměr v tomto místě je 16 m. 

Také těsně vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 40: Bod F a G 
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Bod H: 

 

Poslední kritické místo je pří u stavby a bude ve třech krocích. První krok bude v tom 

označen na obrázku č. 1. Auto přijede a projede ulicí a vrátí se na původní místo, které 

přijel, ale teď už je otočený. V druhém bodě je tedy auto na rovince a začne couvat 

k objektu. Po složení panelů na určené místo auto v bodě tři odjede. Prostor je 

dostatečný.  

 

 

 

10.1.2 Trasa varianta č. 2 doprava stropních panelů Spiroll 

 Navržená trasa je ze společnosti Prefa Brno. Toto pracoviště se nachází na 

v Blanenské ulici v Kuřimi. Z tohoto místa se budou dovážet na staveniště betonové 

předpjaté panely. 

 Celá trasa bude trvat přibližně 1 hodinu a 5 minut a délka je 55 km. Na cestě je 

několik kritických bodů. Žádný z nich nijak cestu nákladu neomezuje. 

Obr 41: Bod H 
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Celá trasa: 

 

Bod A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvním bodem cesty z výrobny je v obci Kuřim podjezd pod vlakovou tratí mezi Brnem 

hlavním nádraží do Prahou. Tento podjezd je na silnice č. 386. V tomto místě je 

průjezd vysoký 4,2 m. Automobil je vysoký 4 m. Auto v místě v pohodě projede.   

Obr 42: Celá trasa dílců 

Obr 43: Bod A 
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Bod B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod B je křižovatka stále ještě v Kuřimi z Tišnovské ulice do Zámecké. V tomto místě 

je poloměr otočení 21 m. Vůz projede. 

 

Bod C: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod C je křižovatka mezi ulicemi Bystrcká a Kníničská. Jedná se o přejezd mezi těmito 

ulicemi a ještě přejed tramvajovou trať. Poloměr v oblouku zatáčky je 21 m. Vyhovuje 

bez problémů. 

 

 

Obr 44: Bod B 

 

Obr 15: Bod C 
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Bod D: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento kruhový objezd je v bodě křížení mezi silnici č. 602 a silnici č. 3844. Poloměr je 

16 m tento poloměr vyhovuje. 

 

Bod E: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjezd pod dálnicí D1 je na silnici č. 3844. Výška průjezdu je 4,2 m. Vyhovuje.  

 

Obr 46: Bod D 

Obr 47: Bod E 
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Bod F: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejezd přes most na silnici č. 425 v obci Střelice. Most má nosnost 35 tun je 

vyhovující 

 

Bod G: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 48: Bod F 

Obr 49: Bod G 
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Tady je přejezd přes kruhový objezd na silnici č. 425. Poloměr otáčení je na objezdu 16 

m. Tento poloměr vyhovuje. 

 

Bod F a H: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K posledním kritickým bodům ještě patří ke křížení ulice Bratislavská s Nádražní ulicí. 

V tomto místě je světelná křižovatka v bodu G je zde poloměr otáčení 21 m. V druhém 

místě křížení z Nádražní ulice do cílové ulice Vinařská. Poloměr v tomto místě je 16 m. 

Také těsně vyhovuje. 

Bod I: 

 

Poslední kritické místo je pří u 

stavby a bude ve třech krocích. 

První krok bude v tom označen na 

obrázku č. 1. Auto přijede a projede 

ulicí a vrátí se na původní místo, 

které přijel, ale teď už je otočený. 

V druhém bodě je tedy auto na 

rovince a začne couvat k objektu.  

 

Po složení panelů na určené místo auto v bodě tři odjede. Prostor je dostatečný. 

Obr 50: Bod F a H 

Obr 51: Bod I 
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11.1 Obecné informace 

 V této části práce se budu zabývat porovnání dovážení betonových prvků na 

staveniště. Jedná se o rozdíl trasy z města Kuřim do města Hustopeče. Naším cílem je 

porovnat. Co je cenově a časové výhodnější. Zda jed po placených úsecích silniční sítě 

nebo nevyužívat placených úseků v této kapitole se na tento rozdíl zaměříme. 

 

11.2 Srovnání tras 

Tato trasa je první variantou trasy za pomocí dálnice D2 z Brna do Bratislavy.            

Celá trasa bude trvat přibližně 38 minut a délka je 55 km. Na cestě je několik kritických 

bodů. Žádný 

z nich nijak 

cestu 

nákladu 

neomezuje. 

 

 

 

 

Druhá varianta cesty je bez placených úseků.Celá trasa bude trvat přibližně 1 

hodinu a 5 minut a délka je 55 km. Na cestě je několik kritických bodů. Žádný 

z nich nijak cestu 

nákladu neomezuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 52: Trasa varianty 1 

Obr 53: Trasa varianty 2 
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Cena za použití placených úseků je následující. 

Tady si ukážeme sazby na silnicích

 

Tabulka 8: Cena mýta  

Vzdálenost co se bude muset projet na placených úsecích je 31 km. Pro dodávku 

panelů na staveniště bude za potřebí jed dvakrát.  

 Tento úsek se musí projed 4 krát. Cena za je 2, 

82 kč/km. Celková cena za tento úsek je 350 Kč. 

 

Když srovnáme trasu mezi placeným a 

neplacenými úseky je následující. Cesta stojí sice 

o 350 Kč dražší, ale cesta na neplacených 

úsecích je časově náročnější a je tu zde větší část 

kritických bodů. Doporučuji využít dálnice. 

 

 

 Obr 54: Placený úsek 
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12.1 Obecné informace o BOZP 

 Na staveništi bude probíhat školení pracovníků o BOZP, které musí 

všichni pracovníci podstoupit, před zahájením práce. Musí podepsat protokoly, 

že byly seznámeni s riziky a ostatním nebezpečím na staveništi. Další 

požadavky vychází z Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Osoby nepovolané budou 

před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a vybaveni ochrannými 

pomůckami, jako je přilba a reflexní vesta.      

 

12.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

12.2.1 Požadavky na zajištění staveniště 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

- 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 s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 

nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutnoi řádně vyznačit a osvětlit 

- 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. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 

označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelné 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. 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 

v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě 

ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 

umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým 

postižením. 
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Vjezd 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. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 

povede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 

vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 

Po celou dobu provádění prací na staveniště musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

Přístup na jakoukoli plochu, které 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. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveniště nesmí 

ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 

bezprostřední blízkosti. 

  

12.2.2 Zařízení pro rozvod energie 

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 dostatečně 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, existující před zřízením staveniště, 

musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavním 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, které nemusí zůstat z provozních důvodů zanuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. 



 
 

113 
 

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. 

Rozvody energie je zajištěna rozvaděčem. Hlavní vypínač je zde umístěn. Vedené 

kabely budou v chráničkách. Ochranné pásmo elektrického vedení bude značeno a 

nepředpokládá se pohyb stroj přes něj, nebo v jeho blízkosti. Trvalé přípojky energií 

budou označeny.   

 

12.2.3 Požadavky na venkovní pracoviště 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná stabilní 

s ohledem na: 

a) Počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) Maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozlozění, 

c) Povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 

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. 

 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po žměně polohy a po mimořádných 

událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č.3 časti I k tomuto nařízení a podle 

pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právní předpisů a požadavků 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. 

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, nevyhovujících technického stavu 

konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 

Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba prvěření 

zhotovitelem. 
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Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 

zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních 

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 

popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepřiznivě 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. 

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. 

 

 

12.3 Příloha č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Bližší minimální 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 

mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 

jiných podzemních překážek, umístění vedení a překážek. 

Při provozu stroje obsluha zajišťuje 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 

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 

činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 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. 
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Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 

oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 

s podmínkami stanovenými podle zvláštních pracovních 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 pracovních předpisů. 

Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze použít jen takovým způsobem a na takových 

staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 

výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

Když se stoje dostanou na stavbu. Budou všichni seznámeni a proškoleni od 

bezpečnosti a další souvisejících požadavků. 

 

 

12.3.1 Stroje pro zemní práce 

Stroje pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 

aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřízení. Pokud tato vzdálenost není stanovena 

v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením 

prací. 

Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby 

nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 

nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

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. 

Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 

pouze na ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 

nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje na kabinou dopravního prostředku je 

nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou 

plochou je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. 

Ložnou plochou je nutno nakládat rovnoměrně. 
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Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, Případně zajištěno 

v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability strje a omezení výhledu 

obsluhy. 

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 

popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané předepsané přepravní poloze a 

zajištěno v souladu s návodem k používání. 

 

12.3.2 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

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. 

Při přejímce a při ukládání směsi musí být umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 

vizuální kontrolu. 

 

Čerpadla směsi a strojní omítačky 

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.  

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 

používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

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. 

Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 

strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 

provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
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Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 

opakované couvání vozidel. 

Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 

opakované couvání vozidel. 

Při provozu čerpadla není povoleno 

a) Přehýbat hadice 

b) Manipulace 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 

Pojízdné čerpadlo (dále jen autočerpadlo) musí být tak, aby obslužné místo bylo přehledné a 

v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely  překážky ztěžující tuto 

manipulaci. 

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 

zbytečně 

U čerpání směsi se musí dbát na správné vedení hadice, aby nedošlo k zasažení směsí do 

obličeje. 

Autodomíchavač přijede ke stavbě v danou dobu na určené místo. Bude mít přesné 

informace kde má stát. 

Vibrátory 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a část 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 části vibrátoru drženou v ruce. 

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

Obsluha stroje zaznamenává zásady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 

střídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroje 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. 

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, které se 

zajistí v souladu s návodem k používání. 

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. 

Stroje 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. 

 

 

 

 

 

 

12.4 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Požadavky na 

organizaci práce s pracovními postupy 

Skladování a manipulace s materiálem 
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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. 

Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 

tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo poplňování 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. 

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. 

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. 

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopené 

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. 

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. 

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 nevznikly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

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. 

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. 
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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 stability. 

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. 

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. 

Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 

únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

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.  

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem. 

 

12.4.1 Příprava před zahájením zemních prací 

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. 

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 okolích staveb ohrožených prováděním zemních 

prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění 

přítoku vody na staveniště. 
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Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově 

trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných 

podzemních překážek. 

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. 

Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích urči fyzická osoba 

pověřena zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 Na stavbě se musí před zahájením zemních prací musíme označit inženýrské sítě. Hlavní 

je označit plynové vedení. Také máme na kontrolu odpojení ze sítě elektrické a vodovodní 

vedení.  

Než se začne s výkopovými pracemi bude stavbyvedoucím nebo jinou pověřenou 

osobou vyznačeny všechny inženýrské sítě. 

 
12.4.2 Zajištění výkopových prací 

Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem 

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 předpisu, 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 přístup 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, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, 

uložena 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 pro slepeckou hůl 

Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 

přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostačně únosné a bezpečné. 



 
 

122 
 

Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. Včetně zarážky pro 

slepeckou hůl na obou stranách 

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.  

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. 

Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomoci 

žebříků, chodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 :5 musí být 

upraven proti uklouznutí náležité upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

 

12.4.3 Provádění výkopových prací 

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 části, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění 

jejich stability. 

Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 

prohlédne zhotovitel nebo osoba jím povedená stav st n výkopu, pažení a přístup , hrozí-li ve 

výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plyn , zajistíme jejich koncentrace    

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 

provádět výkopové práce pouze p i dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 

provozovateli podle zvláštního právního předpisu ^17) Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 

podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojk 

těmto vedením, popřípadě stavebním zařízením. 

 

 Použití stroj nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 

popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
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popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto stroj a nářadí nejsou obsaženy v 

jiných podmínkách.  

 

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 

Souběžném strojní ma ručním provádění výkopových prací, při ručním zajišťování výkopu nebo 

při přeprav materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno 

jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosáhneme jeho pracovního 

zařízení zvětšeným o 2 m. 

Nemá-li obsluha stroje p i souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 

pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje 

v práci se strojem. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby p i práci 

rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkop , které 

by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodlen zajištěny proti uvolnění nebo 

odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 

odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

Při zjištění nebezpečných předmět, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu                 

přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmět. 

Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 

nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechod , přejezd , bezpečnostních 

značek, značení a signál , popřípad dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u 

výkopu. 

 Mechanické zhutňování zeminy pomocí válce , p ch nebo jiných zhutňovacích prostředků. 

 

12.4.4 Zajištění stěn výkopů 

Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Svislé boční stěny ručně kopaných výkop musí být 

zajištěny pažením p i 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 výkop zabezpečeny 

podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve v t 

první. 
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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 st n výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 

výkopu. 

Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 

zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

Hrozí-li p i přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí st n výkopu nebo poškození 

staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

 

12.4.5 Betonářské práce 

12.4.5.1 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníku nebo zásobníku 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. 

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 ch ze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 

Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

Dopravuje-li se betonová sm s do místa ukládání erpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí zp sob 

dorozumívání mezi fyzickou osobou provád jící ukládání a obsluhou erpadla. 

12.4.5.2 Práce železářské 

· Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 

fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.    

Při stříhání několika prut současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje 

nebo vhodnými přípravky. 
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12.5 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

12.5.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Další požadavky na způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměřené. 
 
12.5.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Způsob zajištění a rozměry tech, konstrukcí (dále je 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. 

V závislosti 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. 

Zábradlí se skládá alespoň z hodní tyče (madla) a zarážky u podlah (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 vhodně výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 

dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1, m nad podlahou. 

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. 



 
 

126 
 

 

12.5.2 Použití žebříků 

Žebříky může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějšího 

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. 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a 

v každém okamžiku musí mít bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně, více než jedna osoba. 

Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je takovému 

použití výrobcem určen. 

Žebříky používané pro výstup musí svým horním koncem přesahovat výstupní plošinu nejméně 

o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevno části konstrukce, 

za kterou se vystupující 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. 

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 provazovaných žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání.  

U přenosných žebřík musí být zabrán no jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 

dolním konci použitím protiskluzových přípravku 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 12m nelze používat. 

Žebřík se bude používat při zdění z betonových tvarovek. 
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12.5.3 Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví p i 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. 
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13 ZÁVĚR 
 

 Co říct na závěr. Svou bakalářskou práci jsem se snažil navrhnout co 

nejlépe. Zabýval jsem se technologickým předpisem zemních prací a 

základovými konstrukcemi.  

 Tato práce mě pomohla v mnoha ohledech a doufám, že nové 

vědomosti využiji dále.    
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