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Abstrakt 
V této bakalářské práci je řešena stavebně technologická etapa spodní a hrubé vrchní 

stavby rozsáhlého rodinného domu v Brumově - Bylnici. Práce je rozdělena do 

několika etap. Do první etapy řadíme výkopové práce stavební jámy a základových 

rýh. Další etapy se pak zabývají betonáží železobetonových pasů a desek, stěn 

bazénu, dále v 1. PP zděním nosných stěn a betonáží stropu. K těmto částem 

výstavby jsou zpracovány technologické postupy, kontrolní a zkušební plány, jejich 

časová náročnost, návrh vhodných strojních sestav, a také je brána v potaz 

bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti. 
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Abstract 
In this thesis is dealt with structurally lower technological phase and superstructure 

construction of a large family house in Brumov - Bylnice. The work is divided into 

multiple stages. In the first stage we classify excavationof the foundation pit and 

foundation trenches. Other stages deal with the casting of reinforced concrete strips 

and plates, pools walls, one on the 1st floor masonry bearing walls and concreting 

theceiling. The construction of these parts are processed technological procedures, 

inspection and test plans, their time complexity, design of appropriate mechanical 

assemblies and also is taken into account healthand safety in the workplace. 
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Úvod 

Jako téma bakalářské práce jsem si zvolila technologickou etapu spodní hrubé stavby 

rodinného domu. Obsahem této práce je technologický předpis, návrh zařízení 

staveniště, návrh strojní sestavy, časové plánování, rozpočet, kontrolní a zkušební 

plány, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí. V mé práci se budu zabývat 

prováděním zemních prací. Pro zpracování rozpočtu spodní hrubé stavby budu 

používat program BuildPower S a pro časový plán výstavby spodní hrubé stavby 

program Contec. 
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1. Urbanistické; architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u 

stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo 

je v památkové zóně 

Staveniště se nachází v katastrálním území města Brumov-Bylnice na parcele 

dle katastru nemovitostí číslo 2428/45 a 2428/46 , investor Manželé Kulíškovi-

vlastníkem pozemků. 

Parcela se nachází v místní části Brumov, lokalita Kloboucká. Jedná se o 

rovinatý pozemek. Parcela je v současné době zatravněná, nejsou na ni žádné stromy, 

pouze křoviny z náletu. Stavba není a nesouvisí s žádnou památkou, ale nachází se 

v CHKO Bílé Karpaty a bylo nutné žádat o souhlas k vydání stavebního povolení dle 

projektové dokumentace. Nenachází se v památkové zóně, proto nevyžaduje stavba 

stavebně historický průzkum. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s 

ní souvisejících 

Podle urbanistických hledisek je stavba situována v souladu s územním 

plánem v místě, kde se v okolní zástavbě vyskytují stavby určené pro bydlení. 

Zastavěná plocha je 203,0 m2. 

Z architektonického hlediska je objekt řešen jako novostavba jednogenerační 

samostatně stojící rodinný dům. Dům bude umístěn na vlastním pozemku, bude 

zajištěno co největší soukromí. Objekt je třípodlažní, podsklepený, na rovinatém 

pozemku. Členění budovy na jednotlivá podlaží: 1.PP-suterén, 1.NP-přízemí, 2.NP-

patro. V domě bude kromě běžného vybavení umístěna fitness místnost a krytý 

bazén. 
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c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 

a řešení vnějších ploch 

Výkopy a základy 

Výkopové práce budou spočívat v provedení skrývky ornice do hloubky 

300mm, ve srovnání terénu, ve výkopu stavební jámy a výkopu základových 

pásů.Výkopy a terénní práce budou prováděny v zeminách 3. a 4. třídy těžitelnosti a 

budou prováděny se sklonem 1:0,5. 

Vykopané rýhy budou nakonec ručně dočištěny a podsypány a zhutněny do 

výšky 200 mm. To samé bude aplikováno u základové desky. 

Novostavba je založena na vyztužených základových pasech z betonu 

C16/20, třmíncích po 250mm ØE8 a nosné výztuže 4ØR10. Základová deska je 

z prostého betonu C16/20 a tloušťky 150mm. Při realizaci základu je nutné chránit 

základovou spáru před nepříznivými klimatickými jevy, především před zaplavením 

vodou, vysoušením nebo namrznutím. 

Do základových konstrukcí je nutno vložit zemnící pásek FeZn 40/3mm pro 

uzemnění elektro. 

Kolem objektuse doporučuje provedení oddrenažování pomocí drenážních 

trubek průměru 100 mm v propustném štěrkovém loži se zaústěním do vsakovacího 

tunelu. Drenážní trubka je zabalena do geotextílie a uložena ve štěrkopískovém loži 

300x300 mm. 

 

Svislé konstrukce  

V 1.PP budou obvodové nosné stěny navrženy tloušťky 375 mm a bude 

udělána ještě izolační přizdívka z CPP 150 na MC 2,5 tloušťky 100 mm a vložena 

mezi zdivo izolace. V 1.NP a 2.NP budou obvodové stěny, které jsou navrženy 

tloušťky 450mm, vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D na maltu 

vápenocementovou MVC 2,5. Střední nosné stěny budou vyzděny z keramických 

tvárnic Porotherm 30 a 25 na vápenocementovou maltu MVC 2,5. Příčkové nosné 

zdivo bude vyzděno z plných cihel CP 150 na maltu cementovou MC 5. Nenosné 

příčkové zdivo se bude vyzdívat z podélně děrovaných cihel CpD2 na 

vápenocementovou maltu MVC 2,5. Komínové zdivo bude vyzděno z komínových 

tvárnic Schiedel DN 160 a 200 mm. Nadokenní a nadedveřní překlady budou 
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provedeny jako železobetonové monolitické, ve stejné úrovni jako železobetonové 

monolitické ztužující věnec, který bude obíhat po obvodových i vnitřních nosných 

stěnách. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými 

deskami s průvlaky o různé tloušťce. Jedná o konstrukce nad 1.PP a 1.NP.  

Stropní deska nad 1.PP je tloušťky 180 mm a 150 mm a průvlaky rozměrů 

250 x 250 mm. Po obvodu je vetknuta do obvodového věnce o rozměrech 430 x 375 

mm. Materiál je beton C16/20 a ocel 10505 R a 10216 E.  

Stropní deska nad 1.NP je tloušťky 180 mm a průvlaky rozměrů 250x 300 

mm, 250x 250 mm a 300 x 450 mm. Po obvodě je také vetknuta do obvodového 

ztužujícího věnce o rozměrech 430 x 375 mm. Materiál je beton C16/20 a ocel 10505 

R a 10216 E. 

 

Schodiště 

Mezi jednotlivými podlažími je železobetonové monolitické schodiště. 

Z 1.PP do 1.NP bude opatřeno dlažbou s protiskluzovou úpravou, není potřeba 

zábradlí, tudíž zde bude jen dřevěné madlo ukotvené do zdi. Z 1.NP do 2.NP bude 

železobetonové monolitické schodiště opatřeno dřevěnými nášlapy s protiskluzným 

lakem. Schodiště bude opatřeno nerezovým zábradlím s dřevěným madlem. 

 

Střešní konstrukce 

Konstrukce krovu je navržena jako vaznicová soustava s menšími 

polovalbami. Systém se střední vaznicí, pozednicemi, na kterých je položena krokev 

a zajištěna kleštinami. Pozednice budou kotveny do železobetonového monolitického 

věnce ocelovými prvky. Krytina bude provedena z keramické pálené tašky 

v přirozené cihlové barvě, jedná se o Tondach, typ Francouzská 12. Jako doplňky 

budou použity například krajovky, hřebenáče, větrací kusy atd. 

Vrstvy střechy jsou tvořeny podhledem tvořeným palubkami tloušťky 12 mm 

nebo sádrokartonem tloušťky 12 mm do ocelových profilů, parotěsnou zábranou 

Nicotarp 7, tepelnou izolací tloušťky 160 mm Prefizol, difúzní fólií vytaženou do 
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hřebene Bramac Pro, vzduchovou mezerou tloušťky 50 mm vytvořenou pomocí 

kontralatí a keramickou taškou Tondach.  

Klempířské konstrukce na střeše (oplechování, svody, žlaby) budou 

provedeny z měděného plechu tloušťky 0,6 mm. Při provádění pokládky střechy je 

nutné dbát na technické pokyny dodavatele krytiny. 

 

Výplně otvorů 

Okna budou dřevěná z profilů EURO a zasklená izolačním dvojsklem. Dveře 

budou dřevěné, rámové. Výplň u dveří plných bude tvořit překližka, u prosklených 

dveří sklo tloušťky 4 mm dle výběru investora. Vnější dveřní křídla budou prosklená 

a zdvojená. Balkonové dveře budou zasklené izolačním dvojsklem. Nátěry 

truhlářských prvků budou v odstínu teak nebo kaštan. Garážová vrata budou sekční, 

kazetová s elektrickým pohonem. Sekce budou oboustranně oplechována ocelovým 

plechem s polyesterovým nástřikem a izolovány PUR pěnou o tloušťce 40 mm. 

 

Venkovní a vnitřní úpravy 

Vnitřní omítky budou vápenné štukové tloušťky 15 mm, opatřené 

dvojnásobnou vápennou malbou. Vnitřní parapety budou dřevěné a ve stejném 

odstínu jako jsou okna. Vnější omítky budou vápenocementové štukové, hladké, 

opatřené penetrací a dvojnásobným nátěrem Herbolem v barevném řešení 

v kombinaci světle šedé a okrové s bílými šambránami. Nátěry budou provedeny 

syntetickými barvami. Vnější parapety budou keramické dle výběru investora. 

Dlažby a obklady budou standartní a dle výběru investora. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

V prostoru stavby nebo jejího okolí je dostupná veškerá technická a dopravní 

infrastruktura. 

K dispozici jsou přístupové komunikace pro vozidla konkrétně ulice 

Mlýnská. Na tomto pozemku se nachází kanalizace, vodovodní potrubí s pitnou 

vodou, kabelové rozvody NN, rozvody veřejného osvětlení. 
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Příjezd na staveniště je možný z ulice Mlýnská, která je široká 5,0 m. K 

samotnému objektu pak vede zpevněná komunikace šířky 3,5 m také asfaltovým 

povrchem. 

Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád. Vodoměrná šachta 

bude umístěna ve vodoměrné šachtě před objektem. Plynovodní přípojka nebude v 

objektu realizována. Pro odvod odpadních vod z realizovaného objektu bude sloužit 

domovní kanalizace. Vnější odpadní dešťové vody ze střechy a teras budou sváděny 

odděleně vnějšími plechovými svody a následně se napojí na potrubí, které je 

svedeno do městské kanalizace ústící do ČOV Brumov-Bylnice. 

Přípojka NN bude vedena ze skříně E.on. Osazena bude u stěny objektu. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v 

klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území 

Je nutné řešit následné rekonstrukce silnic po napojení nové kanalizace na 

veřejnou městskou kanalizaci, jelikož silnice je zpevněná, je nutné ji uvést do 

původního stavu. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba je navržena tak, aby svojí existencí nenarušila životní prostředí v dané 

lokalitě. Veškeré škodliviny jsou buď zcela eliminovány, nebo minimalizovány. 

Průmyslové škodliviny jako prach, hluk, chemikálie a jiné odpadní látky se zde 

nevyskytují. Splaškové vody budou svedeny do kanalizace a ta na městskou čistírnu 

odpadních vod. Komunální odpad bude shromažďován v příslušném kontejneru a 

vyvážen speciální firmou. 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 

ploch a komunikací 

Neřeší se. 
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h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 

do projektové dokumentace 

Na pozemku byl zhotoven inženýrsko-geologický a hydrologický průzkum, 

dále radonový průzkum. Výsledky průzkumů jsou zohledněny v návrhu základových 

konstrukcí stavby a při volbě hydroizolace. 

Dle inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že jde o skalnaté 

podloží, které pokud se dostane na vzduch, je velmi nestabilní, protože dojde k jeho 

rozpadu. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém 

Staveniště a jeho okolí bylo výškopisně a polohopisně zaměřeno geodetickou 

firmou. Vše zaměřeno v systému JTSK a výškově v systému BPV. Na základě 

výsledků byla zpracována situace stavby. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Tabulka 1členění stavby 

SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Přípojka NN 

SO 03 Přípojka kanalizace 

SO 04 Přípojka vodovodu 

 



21 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. 

jejich minimalizace 

Celá stavba se bude nacházet na pozemcích, které patří investorovi. Od 

sousedních domů je stavba oddělena z východní strany zpevněnou polní cestou, 

z jižní strany ulicí Mlýnská, ze severní strany jsou další stavební parcely. 

Během všech zemních a montážních prací se musí postupovat tak, aby 

nevznikal nadměrný hluk a prach. Práce budou probíhat v běžné pracovní době, tj. 

maximálně mezi 6:00 až 20:00hod. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, 

bude tento problém neprodleně odstraněn. Dojde-li ke škodám na veřejných plochách 

zpevněných nebo zatravněných nutno po dokončení stavby odstranit, a dále plochy 

uvést do původního stavu – nutno chránit vzrostlou zeleň. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud 

není uveden v části F 

Po celou dobu provádění stavebních prací budou prostory staveniště 

vyklizeny a budou chráněny proti přístupu třetích osob. Při provádění prací je nutné 

dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení, především nařízení vlády 

č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a na řízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na 

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

nebo do hloubky. Při obsluze pracovních strojů je nutné se řídit pravidly a předpisy, 

které jsou k obsluze strojů nutné. Pracovníci musí být vybaveni ochrannými 

pracovními pomůckami, konkrétně pracovní oděvy a pevná obuv, reflexní vesty, 

pracovní rukavice, brýle a přilby, které musí užívat i stavební a autorský dozor 

stavby. 

Na stavbě bude stále k dispozici řádně vedený stavební deník. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Statickými 

výpočty bylo prokázáno, že stavba 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 nainstalovaného vybavené v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

3. Požární bezpečnost 

Je doložena samostatně a není součástí bakalářské práce. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy a směrnicemi a je 

v souladu s technickými požadavky na výstavbu. Jsou navrženy a použity stavební 

materiály s certifikáty platnými pro ČR. Stavba je navržena tak, aby svojí existencí 

nenarušila životní prostředí v dané lokalitě. Veškeré škodliviny jsou buď, zcela 

eliminovány nebo minimalizovány. Průmyslové škodliviny, jako jsou prach, hluk, 

chemikálie a jiné odpadní látky, se zde nevyskytují. Splaškové vody budou svedeny 

do kanalizace a tou na městskou čistírnu odpadních vod. Komunální odpad bude 

shromažďován v příslušném kontejneru a vyvážen specializovanou firmou. 

Dále se předpokládají možné úniky kapalin z použitých strojů a malé 

množství úniku emisí ze stavební mechanizace do ovzduší. 

 

5. Bezpečnost při užívání 
Neřeší se. 
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6. Ochrana proti hluku 

Není třeba zřizovat žádné speciální opatření na ochranu proti hluku.  

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu 

energetické náročnosti budov 

Rodinný dům je navržen tak, aby splňoval aktuálně platné normové 

požadavky na tepelnou techniku. Tepelný odpor navržených konstrukcí je navržen na 

hodnoty blížící se spíše doporučeným než požadovaným normovým hodnotám. 

 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Je doložena samostatně a není součástí bakalářské práce. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Neřeší se. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba není realizována na území se zvýšenou seismicitou či na 

poddolovaném území. Není zde ani zvýšené množství radonu. Stavba nezasahuje do 

žádných stávajících ochranných pásem. 
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10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z 

hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

K odvodu odpadních vod z objektu slouží oddílná domovní kanalizace. 

Vnější odpadní dešťové vody ze střech a teras budou sváděny vnějšími plechovými 

svody a následně se napojí na potrubí PVC DN 250, které se dále napojí na 

jednotnou kanalizaci. Splaškové vody jsou napojeny na jednotnou kanalizaci a 

vedeny do čistírny odpadních vod. 

 

b) zásobování vodou 

Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád. Vodoměrná šachta 

bude umístěna ve vodoměrné šachtě před objektem. 

 

c) zásobování energiemi 

Nízké napětí bude připojeno na rozvodnou síť E.on – novou zemní kabelovou 

přípojkou NN. Jedná se o připojení na stávající trafostanici. Objekt bude vytápěn 

kotel na tuhá paliva. Plynovod k objektu není zřízen. 

 

d) řešení dopravy 

Příjezd ke stavbě je možný z jižní strany z ulice Mlýnská. Ulice Mlýnská je 

široká 5,0 m a dále přístupová komunikace pokračuje až ke staveništi o šířce 3,5m. 
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e) povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav 

Povrchové úpravy okolí stavby si upraví investor včetně vegetačních úprav. 

Jedná se o zatravnění, výsadbu okrasných dřevin atd. dle projektu od zahradního 

architekta. 

 

f) elektronické komunikace 

Budova nebude napojena na telefonní vedení. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Jedná se o rodinný dům, je to tedy nevýrobní objekt. 
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Výkaz výměr a rozpočet zpracovaný v programu Build Power je příloha B1. 
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1. Obecné informace 

1.1. Obecné informace o stavbě 

Název stavby:  Rodinný dům Kloboucká 

Místo stavby:  Brumov-Bylnice, Mlýnská  

Charakter stavby: Novostavba 

Investor:  Manželé Kulíškovi, Praha 4 

Zhotovitel:  Stavební firma Tomeček s.r.o 

Projektant:  Ing. Jiří Novák 

   Projekce staveb 

Cena objektu:  

Termíny:  Zahájení prací na spodní stavbě únor 2015 

Dokončení prací na spodní stavbě listopad 2015 

 

Investor a zhotovitel, uvedený v této práci jsou fiktivní osoby. 

 

 

1.2. Obecné informace o objektu 

1.2.1. Umístění objektu 

Rodinný dům se nachází v Brumově-Bylnici, v městské části Brumov - lokalita 

Klobucká, ulice Mlýnská. Parcela je rovinatá. 

Příjezd k domu je z ulice Mlýnská, šířky 5,0 m s asfaltovým povrchem. 

Rodinný dům je situován samostatně. Řešený objekt SO 01 se nachází v centrální 

části parcely číslo 2428/45. Parcela je zatravněná s malým výskytem křovin z náletu 

výšky cca do 1m. Staveniště se nachází v katastrálním území Brumov na stavební 

parcele číslo 2428/45 a 2428/46, které vlastní investor. 
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1.2.2. Prostorové uspořádání 

Objekt je třípodlažní, podsklepený, na rovinatém pozemku. Členění budovy 

na jednotlivá podlaží: 1.PP-suterén, 1.NP-přízemí, 2.NP-patro. Dům bude obsahovat 

jednu bytovou jednotku. V domě bude kromě běžného vybavení umístěna fitness 

místnost a krytý bazén. 

 

1.3. Zemní práce 

V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 

300 mm. 

Zeminy nebude na staveništi umístěna na skládce z důvodu nedostatku místa 

na staveništi, proto bude veškerá ornice ze staveniště odvezena do deponie poblíž 

Štítné nad Vláří, která je vzdálená od staveniště 4,6km. Později bude ornice 

dovezena zpět a použita na sadové úpravy. Hrubé terénní úpravy jsou provedeny na 

úroveň -3,2m suterénu, -1,8m pod bazénem a -0,5m v přízemí. Výkopy a terénní 

práce budou prováděny v zeminách 3. a 4. třídy těžitelnosti a budou prováděny se 

sklonem 1:0,5.  
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2. Materiály 

2.1. Vjezd na staveniště 
2.1.1. Výkaz výměr 

Tabulka 2 Výkaz výměr-vjezd na staveniště 

Název Materiál Množství Hmotnost 

Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 7,11 m3 12,80 t 

Štěrk Frakce 8/16, 2664kg/m³ 5,47 m³ 14,57 t 

ŽB panel 

ŽB panel 

 3000*1000*150mm, 1120kg 

2000*1000*150mm, 750kg 

6ks 

6ks 

6,72 t 

4,50 t 

 
V množství zeminy a štěrku je již uvažován součinitel nakypření. 

2.1.2. Doprava 

Tabulka 3 Doprava materiálu-vjezd na staveniště 

 

Určení potřebného počtu sklápěčů-výkop 

s =
výkon rypadla − nakladače

výkon sklápěče =
79,9

13,875 = 5,8 = 6 sklápěčů 

  

Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Zemina 

odvezená 

1x Rypadlo-nakladač CAT 

422E2 

2x Sklápěč Tatra 815 S3 

Štěrk 1x Rypadlo-nakladač CAT 

422E2 

2x Sklápěč Tatra 815 S3 

ŽB panely - 1x Nákladní automobil MAN TGS 

6x4 BL s hydraulickou rukou 

Palfinger PK 16001 C  
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Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 

V =
nosnost sklápěče

objemová hmotnost zeminy =
10000
1800 = 5,55m³ 

 
Určení počtu jízd na skládku 

V =
objem odvážené zeminy

objem zeminy na jedné korbě =
7,11
5,55 = 1,28 = 2 jízdy 

 
Určení objemu štěrku, který sklápěč může převézt 

V =
nosnost sklápěče

objemová hmotnost štěrku =
10000
2664 = 3,75 m³ 

 
Určení počtu jízd ze stavebnin na staveniště 

V =
objem přiváženého štěrku

objem štěrku na jedné korbě =
5,47
3,75 = 1,46 = 2 jízdy 

 

2.2. Skrývka ornice 

2.2.1. Výkaz výměr 

Tabulka 4 Výkaz výměr- skrývka ornice 

Název Materiál Množství Hmotnost 

Ornice Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 540,306 m3 972,55 t 

 

V množství ornice je již uvažován součinitel nakypření. 

2.2.2. Doprava 

Tabulka 5 Doprava – Skrývka ornice 

Název  Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Ornice 1x Rypadlo-nakladač CAT 

422E2 

6x Sklápěč Tatra 815 S3 
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Určení potřebného počtu sklápěčů – skrývka ornice 

s =
výkon nakladače
výkon sklápěče =

79,9
13,875 = 5,8 = 6 sklápěčů 

 
Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 

V =
nosnost sklápěče

objemová hmotnost zeminy =
10000
1800 = 5,55m³ 

 
Určení počtu jízd na skládku 

V =
objem odvážené zeminy

objem zeminy na jedné korbě =
540,306

5,55 = 97,35 = 98 jízd 

 

2.3. Zařízení staveniště 

2.3.1. Výkaz výměr 

Tabulka 6 Výkaz výměr – Zařízení staveniště 

 

V množství zeminy a štěrku je již uvažován součinitel nakypření. 

2.3.2. Doprava 

Tabulka 7 Doprava – Zařízení staveniště 

 

  

Název Materiál Množství Hmotnost 

Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m³ 41,673 m3 75,01 t 

Štěrk Frakce 8/16, 2664kg/m³ 32,056 m³ 85,40 t 

Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Zemina 

odvezená 

1x Rypadlo CAT M313D 4x Sklápěč Tatra 815 S3 

Štěrk 1x Rypadlo-nakladač CAT 

422E2 

4x Sklápěč Tatra 815 S3 
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Určení potřebného počtu sklápěčů-výkop 

s =
výkon rypadla
výkon sklápěče =

49,0
13,875 = 5,8 = 4 sklápěčů 

 
Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 

V =
nosnost sklápěče

objemová hmotnost zeminy =
10000
1800 = 5,55m³ 

 
Určení počtu jízd na skládku 

V =
objem odvážené zeminy

objem zeminy na jedné korbě =
41,673

5,55 = 7,5 = 8 jízd 

 
Určení objemu štěrku, který sklápěč může převézt 

V =
nosnost sklápěče

objemová hmotnost štěrku =
10000
2664 = 3,75 m³ 

 
Určení počtu jízd ze stavebnin na staveniště 

V =
objem přiváženého štěrku

objem štěrku na jedné korbě =
32,056

3,75 = 8,55 = 9 jízd 

 

2.4. Výkop jam 

2.4.1. Výkaz výměr 

Tabulka 8 Výkaz výměr – Výkop jam 

 

V množství zeminy je již uvažován součinitel nakypření. 

  

Název Materiál Množství Hmotnost 

Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 966,377 m3 1739,48 t 
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2.4.2. Doprava 

Tabulka 9 Doprava – Výkop jam 

 

Určení potřebného počtu sklápěčů-výkop jam 

s =
výkon rypadla
výkon sklápěče =

49,0
13,875 = 3,5 = 4 sklápěče 

 

Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 

V =
nosnost sklápěče

objemová hmotnost zeminy =
10000
1800 = 5,55m³ 

 

Určení počtu jízd na skládku 

V =
objem odvážené zeminy

objem zeminy na jedné korbě =
966,377

5,55 = 174,12 = 175 jízd 

 

2.5. Hloubení rýh 
2.5.1. Výkaz výměr 

Tabulka 10 Výkaz výměr – Hloubení rýh 

Název Materiál Množství Hmotnost 

Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 61,709 m3 111,076 t 

 

V množství zeminy je již uvažován součinitel nakypření. 

  

Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Zemina 

odvezená 

1x Rypadlo CAT M313D 4x Sklápěč Tatra 815 S3 
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2.5.2. Doprava 

Tabulka 11 Doprava - Hloubení rýh 

 

Určení potřebného počtu sklápěčů- hloubení rýh 

s =
výkon rypadla
výkon sklápěče =

18,0
13,875 = 1,29 = 2 sklápěče 

 

Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 

V =
nosnost sklápěče

objemová hmotnost zeminy =
10000
1800 = 5,55m³ 

 

Určení počtu jízd na skládku 

V =
objem odvážené zeminy

objem zeminy na jedné korbě =
61,709

5,55 = 11,12 = 12 jízd 

 

3. Předání pracoviště 

3.1. Předání staveniště 

Předání staveniště probíhá mezi investorem a zhotovitelem stavby. Před 

zahájením prací na objektu bude stavbyvedoucímu tohoto objektu, popřípadě jiné 

zodpovědné osobě pověřené zhotovitelem zemních prací, předáno staveniště, 

projektová dokumentace a inženýrsko-geologický průzkum. Dále bude předáno 

platné stavební povolení. Dále musí být předány a jasně definovány přípojná místa 

na inženýrské sítě, všechny přístupové cesty na staveniště, řádně vyznačené hranice 

staveniště a objekty, které mají být ochráněny před možným poškozením během 

výstavby. Po převzetí staveniště bude stavební pozemek vytyčen geodetem. Geodet 

vytyčí všechny inženýrské sítě, které se nacházejí na stavebním pozemku, nebo v 

Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Zemina 

odvezená 

1x Rypadlo CAT M313D 2x Sklápěč Tatra 815 S3 
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jeho blízkém okolí. Geodet poté dá k dispozici protokol o vytyčení inženýrských sítí. 

Průběh sítí bude viditelně vyznačen. 

O předání a převzetí staveniště se zapíše záznam do stavebního deníku se 

všemi náležitostmi. Ode dne provedení zápisu běží lhůta výstavby objektu. 

 

3.2. Předání pracoviště před zemními pracemi 

Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety zemních prací. Součástí 

předání pracoviště je prohlídka staveniště. Dále stavbyvedoucí sdělí své požadavky a 

podmínky na průběh prací. Stavbyvedoucí vyznačí veškeré inženýrské sítě a zajistí, 

aby geodet provedl zaměření a vyznačení výškových a směrových vytyčovacích 

bodů stavby. Stavbyvedoucí všem provede zápis do stavebního deníku. 

 

3.3. Předání pracoviště před výkopem jámy a rýh 

Stavbyvedoucí předává pracoviště vedoucímu čety výkopových prací. Dále 

předává projektovou dokumentaci k dané etapě, v tomto případě k výkopům. 

Proběhne prohlídka staveniště, na které se ujistí, že byly předchozí práce dokončeny 

v požadované kvalitě. Skrývka ornice musí být dokončena. 

 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky 

Zemní práce budou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. 

Klimatické podmínky budou sledovány stavbyvedoucím, který z nich bude 

vyvozovat důsledky. Zemní práce je vhodné provádět, pokud teplota neklesne pod 

5°C. Pokud teplota klesne pod 5°C, je nutné chránit základovou spáru proti 

promrzání. Pokud teplota bude i nadále klesat až klesne pod -5°C, můžou zemní 

práce pokračovat do doby, kdy už nebude možné zeminu rozpojovat. Jestli bychom i 

nadále chtěli v zemních pracích pokračovat, museli bychom nasadit výkonnější 

stroje. Při větším množství srážek je třeba základovou spáru chránit a zajistit 
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odvodnění. V případě, že dojde k promočení spáry, je nutné zeminu odstranit a 

nahradit novou. Za nepříznivých podmínek může stavbyvedoucí zastavit výkopové 

práce a zahájí je v nejbližší možné době. 

 

4.2. Vybavenost staveniště 

Po obvodu staveniště bude po celou dobu zřízeno oplocení o výšce 2 m, 

s uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou, tím bude zajištěna ochrana stavby, strojů, 

zařízení a osob. Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC a 

mycím žlabem. Pro pracovníky bude k dispozici šatna. Stavbyvedoucí bude mít 

k dispozici kancelář. Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní síť. Rozvod 

elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 220 V, 380 V, která bude 

napojena na stávající elektrické vedení.  

 

4.3. Instruktáž pracovníků 

Veškeré práce budou prováděny osobami, které budou kvalifikovány v daném 

odvětví. Dále proběhne školení o BOZP dle Nařízení vlády č.591/2006 sb., budou 

poučeni a informování o provozu na staveništi, o pracovní době, pracovních 

přestávkách, uzamykání skladů a staveniště, likvidaci odpadů. Veškeré stavební 

práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky investora. 

Všichni pracovníci na stavbě budou vedoucím čety proškoleni o místech, kde je 

možný odběr elektřiny, vody, kde jsou umístěny jim přidělené WC, a v neposlední 

řadě kde se nachází nádoby na tříděný odpad. Pracovníci budou vybaveni 

ochrannými pracovními pomůckami a řádně poučeni o jejich nošení. O proškolení 

pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol, který každý 

pracovník potvrdí svým podpisem. 
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5. Personální obsazení 

5.1. Přípravné a vytyčovací práce 

Tabulka 12 Personální obsazení – Přípravné a vytyčovací práce 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Geodet Oprávnění pro 

zeměměřičskou činnost, 

Poučení o BOZP 

Vytyčení hlavních 

polohopisných a 

výškopisných bodů 

stavby 

1x Pomocník geodeta Poučení o BOZP Vyznačení bodů 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP kácení náletových 

křovin 

1x Vedoucí pracovní 

čety 

oprávnění, proškolení, 

poučení 

navigace umístění žb 

panelů na vjezd 

1x Řidič nákladního 

vozidla 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, 

Poučení o BOZP 

Dovoz žb panelů 

1x Obsluha rypadlo-

nakladače 

Řidičský C nebo T a 

strojnický průkaz, 

Poučení o BOZP 

výkop a nakládání 

zeminy, štěrku 

2x Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, 

Poučení o BOZP 

Odvoz vykopané 

zeminy dovoz štěrku 

ze stavebnin 

 

5.2. Sejmutí ornice 

Tabulka 13 Personální obsazení – Sejmutí ornice 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Obsluha dozeru strojnický průkaz, 

Poučení o BOZP 

Shrnutí ornice 
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1x Obsluha rypadlo-

nakladače 

Řidičský C nebo T a 

strojnický průkaz, 

Poučení o BOZP 

Nakládání shrnuté 

ornice 

1x Vedoucí pracovní 

čety 

Oprávnění proškolení, 

poučení o BOZP 

vyznačení vzdáleností 

1x Pomocný dělník Poučení o BOZP Pomoc při vytyčování 

6x Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, 

Poučení o BOZP 

Odvoz shrnuté ornice 

na skládku  

 

5.3. Zřízení zařízení staveniště 

Tabulka 14 Personální obsazení – Zřízení zařízení staveniště 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Vedoucí pracovní 

čety 

Oprávnění proškolení, 

poučení o BOZP 

Oplocení, Kontrola 

polohy a výšky 

výkopu, navigace 

obsluhy rypadlo-

nakladače 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Manuální dočištění 

výkopu, Očištění 

automobilu, pomoc 

při instalaci oplocení 

1x Obsluha rypadlo Řidičský C nebo T a 

strojnický průkaz, 

Poučení o BOZP 

výkop zeminy na 

staveništi 

1x Obsluha rypadlo-

nakladače 

Řidičský C nebo T a 

strojnický průkaz, 

Poučení o BOZP 

Těžení a nakládání 

podsypu, zásyp 

výkopů, výkop 

zeminy na staveništi 
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4x Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, 

Poučení o BOZP 

Odvoz vykopané 

zeminy ze staveniště 

Dovoz podsypu na 

staveniště 

1x Obsluha vibračního 

válce 

Strojnický průkaz, 

poučení o BOZP 

Hutnění podsypu 

 

5.4. Výkop stavební jámy 

Tabulka 15 Personální obsazení – Výkop stavební jámy 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Geodet Oprávnění pro 

zeměměřičskou činnost, 

Poučení o BOZP 

Vytyčení polohy a 

výšky výkopu objektu 

1x Pomocník geodeta Poučení o BOZP Vyznačení bodů 

1x Vedoucí pracovní 

čety 

Oprávnění proškolení, 

poučení o BOZP 

Kontrola polohy a 

výšky výkopu, 

navigace obsluhy 

rypadla 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Kontrola polohy a 

výšky výkopu, 

očištění automobilu 

4x Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, 

Poučení o BOZP 

Odvoz zeminy na 

skládku 

1x Obsluha rypadlo Řidičský C nebo T a 

strojnický průkaz, 

Poučení o BOZP 

Těžení a nakládání 

zeminy 
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5.5. Výkop rýh 

Tabulka 16 Personální obsazení – Výkop rýh 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Vedoucí pracovní 

čety 

Oprávnění proškolení, 

poučení o BOZP 

Kontrola polohy a 

výšky výkopu, 

navigace obsluhy 

rypadla 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Kontrola polohy a 

výšky výkopu, ruční 

dočištění rýh, očištění 

automobilu 

2x Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, 

Poučení o BOZP 

Odvoz zeminy na 

skládku 

1x Obsluha rypadlo Řidičský C nebo T a 

strojnický průkaz, 

Poučení o BOZP 

Těžení a nakládání 

zeminy 

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

Bližší informace jsou uvedeny v příloze A7 -Návrh strojní sestavy. 

 

6.1. Velké stroje 

6.1.1. Sejmutí ornice 

Pásový dozer CATERPILLAR D6N LGP 

Rypadlo-Nakladač CATERPILLAR 422E2 

Sklápěč Tatra 815 S3 
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6.1.2. Zařízení staveniště 

Rypadlo-Nakladač CATERPILLAR 422E2 

Sklápěč Tatra 815 S3 

Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou 

Palfinger PK 16001 C  

 

6.1.3. Výkop stavební jámy a rýh 

Rypadlo CATERPILLAR M313D 

Sklápěč Tatra 815 S3 

 

6.2. Elektrické stroje a nářadí 

Motorový křovinořez Stihl FS 490 C-EM 

Vibrační válec Weber DVH600 

 

6.2.1. Drobné nářadí a pracovní pomůcky 

Kladivo  

Sekera 

Krumpáč 

Rýč 

Lopata 

Stavební kolečko 

 

6.3. Měřící pomůcky 

Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem) 

Vytyčovací hřeby 

Pásmo 

Svinovací metr 

Libela 

Provázek 
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6.4. Ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní oděv 

Pracovní obuv 

Pracovní přilba 

Reflexní vesta 

Pracovní rukavice 

Ochranné brýle 

Chrániče sluchu 

 

7. Pracovní postup 

7.1. Přípravné a vytyčovací práce 

Před započetím vytyčovacích a zemních prací budou odstraněny náletové 

křoviny, které se v malé míře na staveništi nacházejí. Pomocní pracovníci odstraní 

mimo vegetační období náletové křoviny pomocí motorového křovinořezu.Všechny 

odstraněné náletové křoviny budou odklizeny do přistaveného kontejneru Městských 

služeb Brumov.Geodet vytyčí hranici staveniště, rohové a lomové body stabilizuje 

pomocí dřevěných kolíků.Vjezd na staveniště bude z ulice Mlýnská z jižní strany 

staveniště. Vjezd na staveniště bude vybagrován do cesty po bránu do hloubky 

150mm a zasypán štěrkem a zhutněn. Na tento vytvořený podklad potom budou 

osazeny ŽB panely rozměrů 3000*1000*150 mm a 2000*1000*150 mm. V další 

řadě je nutné zprovoznění odběrových míst pro vodu a elektrickou energii. Na 

přípojné body budou osazena měřící zařízení pro spotřebu energií. O všech 

zmíněných pracích bude proveden stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku. 

 

7.2. Sejmutí ornice 

Ornice je nutné sejmout v místech budoucího objektu, ale i na místech 

zařízení staveniště, v místech budoucích skladů stavebního materiálu a skladů 

drobného nářadí. Ornici sejmeme pomocí dozeru CATERPILLAR D6N LPG . 

Mocnost vrstvy ornice bude 300 mm. Dozer bude pojíždět z jižní strany k severní 
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straně staveniště, viz. Příloha C1 - Schéma skrývky ornice. Ornice bude těžena po 

jednotlivých záběrech a poté nakládána pomocí rypadlo-nakladače CATERPILLAR 

422E2 a odvážena na skládku pomocí sklápěče TATRA 815 S3. Skládka se bude 

nacházet poblíž města Štítná nad Vláří, která je cca 4,6 km vzdálená od staveniště. 

 

7.3. Zřízení zařízení staveniště 

Oplocení staveniště bude zřízeno z plotových dílců o výšce 2,0 m,dílce budou 

kotveny do patkových podstavců. Vjezd bude tvořen bránou ze dvou dílců, která se 

po ukončení prací na staveništi zabezpečí řetězem se zámkem proti vniknutí cizích 

osob. Na staveništi bude vytvořeno sociální zázemí, které bude obsahovat šatnu, WC 

s umyvadly řešeno pomocí mobilního kontejneru. Pro stavbyvedoucího bude na 

staveništi pomocí mobilní buňky kancelář. Přípojná místa energií budou zbudována 

dle výkresu zařízení staveniště. A dále na staveništi bude zřízena zpevněná 

skladovací plocha dle výkresu zařízení staveniště. 

 

7.4. Výkop stavební jámy a rýh 

Geodet vytyčí podle vytyčovacího výkresu všechny důležité body budoucího 

objektu a to rohové body a body, kde dochází ke změně směru konstrukcí nebo ke 

změně výškové úrovně výkopů. Vedoucí pracovní čety zřídí lavičky a pomocný 

dělník nakonec provede vyvápnění, aby byla vidět hrana budoucího výkopu. 

 

7.4.1. Etapa 1- výkop stavební jámy 

Za pomocí kolového rypadla CAT s rýpací lopatou X se odtěží zemina do 

hloubky -3,200 m. Jáma bude svahována se svahováním 1:0,5. V hloubce -3,200 m 

bude v podsklepené části. Dále se bude pokračovat ve výkopech v nepodsklepené 

části. Jedná se o část, kde je umístěn bazén. Výkopy budou v hloubce -0,500 m. 

Vytěžená zemina se naloží na sklápěče Tatra a odveze se na skládku do Štítné nad 

Vláří. Pojezd rypadla je znázorněn v příloze C2-Schéma výkopu jam. 
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7.4.2. Etapa 2- výkop rýh 

Následuje etapa číslo dva. Jedná se o vykopání rýh pro základy. K tomu se 

vymění rýpací lopata X za lopatu šířky 450 mm určenou pro výkopy rýh a rýhy se 

vykopou. Kvůli lepšímu přístupu k rýhám v podsklepené části se výkop bazénu 

nechá až do této etapy dle schématu. Jen je nutná výměna zpět na lopatu X. Vytěžená 

zemina se naloží na sklápěče Tatra a odveze se na skládku do Štítné nad Vláří. 

Pojezd rypadla je znázorněn v příloze C3- Schéma výkopu rýh. 

 

8. Jakost a kontrola provedených prací 

Detailněji jsou kontroly rozpracovány v části A6 - Kontrolní a zkušební plán. 

 

8.1. Přípravné, vytyčovací práce 

8.1.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace 

- Kontrola vyznačení hranice staveniště, inženýrských sítí, 

odběrných míst vody a elektrické energie 

- Kontrola materiálu na zhotovení oplocení 

- Kontrola dokumentů pracovníků 

- Kontrola technického stavu strojů 

- Kontrola materiálu 

8.1.2. Mezioperační kontrola 

- Kontrola hloubky a rozměrů výkopu 

- Kontrola zhutnění materiálu 

- Kontrola technického stavu strojů – na konci směny 

8.1.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola provedení oplocení 

- Kontrola značek pověšených na oplocení 
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- Kontrola rozměrů a osazení panelů 

 

8.2. Sejmutí ornice 

8.2.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola předchozích prací 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola technického stavu strojů 

8.2.2. Mezioperační kontrola 

- Kontrola provádění, hloubky a rovinnosti skrývky ornice 

- Kontrola čistoty vozů odjíždějících ze staveniště 

8.2.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola technického stavu strojů – na konci směny 

- Kontrola hloubky a rovinnosti skrývky ornice 

 

8.3. Zřízení zařízení staveniště 

8.3.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola předchozích prací 

- Kontrola technického stavu strojů 

- Kontrola materiálu 

8.3.2. Mezioperační kontrola 

- Kontrola hloubky a rozměrů výkopu 

- Kontrola zhutnění materiálu 

- Kontrola technického stavu strojů – na konci směny 

8.3.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola zhutnění štěrku 
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- Kontrola rozměrů zpevněných ploch 

- Kontrola odvodnění 

 

8.4. Výkop jam a rýh 

8.4.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola předchozích prací 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola technického stavu strojů 

8.4.2. Mezioperační kontrola 

- Kontrola správného směru hloubení výkopů 

- Kontrola hloubky během jednotlivých etap 

- Kontrola rovinnosti 

- Kontrola technického stavu strojů – na konci směny 

- Kontrola čistoty vozů odjíždějících ze staveniště 

8.4.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola rovinnosti stavební jámy 

- Kontrola odvodnění stavební jámy 

 

O provedení všech kontrol se provede zápis do stavebního deníku. 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 

Před zahájením jakékoliv činnosti na stavbě musí být každý pracovník 

seznámen s předpisy BOZP a možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý 

pracovník to potvrdí svým vlastním podpisem v prezenční listině. BOZP je detailněji 

zpracováno v části A8 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Práce smí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení pracovníci. Jejich odbornost 

odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí 
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být pracovník alespoň zacvičený v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné 

vykonávání prací. 

Hlavně nás bude zajímat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Další legislativa: - Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky a do hloubky. 

    - Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jeho změny 362/2007 Sb. a 

189/2008 Sb. 

    - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

    - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

    - Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se 

stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 

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

    - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby nahrazující vyhl. č. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb., 

kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplněna. 

    - Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 

č.523/2002Sb.a nařízení vlády č.441/2004. 

    - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

    - Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 



52 

 

pozdějších předpisů (změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) 

Sb. 

 

10. Ekologie 

Při stavebních pracích je nutné minimalizovat negativní vlivy stavby na 

životní prostředí. Používané stroje musí být v dobrém technickém stavu. Všechny 

práce budou probíhat v denních hodinách. V nočních hodinách nedojde ke zvýšení 

hluku.  

Zatřídění vznikajících odpadů dle Katalogu odpadů: 

170504 Stavební odpad – Zemina a kamení – O- budou odváženy na 

skládku ve Štítné nad Vláří. 

130206 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje – N- při každém 

odstavení stroje strojník vloží pod stroj preventivně vanu, pokud dojde ke 

kontaminaci zeminy, musí použít havarijní soupravu. 

200301 Směsný komunální odpad – O- bude ukládán do kontejneru a odvoz 

zajistí Služby města Brumov-Bylnice. 
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1. Obecné informace 

1.1. Obecné informace o stavbě 

Název stavby:  Rodinný dům Kloboucká 

Místo stavby:  Brumov-Bylnice, Mlýnská  

Charakter stavby: Novostavba 

Investor:  Manželé Kulíškovi, Praha 4 

Zhotovitel:  Stavební firma Tomeček s.r.o 

Projektant:  Ing. Jiří Novák 

   Projekce staveb 

Cena objektu:  

Termíny:  Zahájení prací na spodní stavbě únor 2015 

Dokončení prací na spodní stavbě listopad 2015 

 

Investor a zhotovitel, uvedený v této práci jsou fiktivní osoby. 

 

 

1.2. Obecné informace o objektu 

1.2.1. Umístění objektu 

Rodinný dům se nachází v Brumově-Bylnici, v městské části Brumov - lokalita 

Klobucká, ulice Mlýnská. Parcela je rovinatá. 

Příjezd k domu je z ulice Mlýnská, šířky 5 m s asfaltovým povrchem. Rodinný 

dům je situován samostatně. Řešený objekt SO 01 se nachází v centrální části parcely 

číslo 2428/45. Parcela je zatravněná s malým výskytem křovin z náletu výšky cca do 

1m. Staveniště se nachází v katastrálním území Brumov na stavební parcele číslo 

2428/45 a 2428/46, které vlastní investor. 
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1.2.2. Prostorové uspořádání 

Objekt je třípodlažní, podsklepený, na rovinatém pozemku. Členění budovy 

na jednotlivá podlaží: 1.PP-suterén, 1.NP-přízemí, 2.NP-patro. Dům bude obsahovat 

jednu bytovou jednotku. V domě bude kromě běžného vybavení umístěna fitness 

místnost a krytý bazén. 

 

1.3. Výkopy 

Vykopané rýhy budou nakonec ručně dočištěny a podsypány a zhutněny do 

výšky 200 mm. To samé bude aplikováno u základové desky. 

Novostavba je založena na vyztužených základových pasech z betonu 

C16/20, třmíncích po 250mm ØE8 a nosné výztuže 4ØR10. Základová deska je 

z prostého betonu C16/20 a tloušťky 150mm. Při realizaci základu je nutné chránit 

základovou spáru před nepříznivými klimatickými jevy, především před zaplavením 

vodou, vysoušením nebo namrznutím. 

Do základových konstrukcí je nutno vložit zemnící pásek FeZn 40/3mm pro 

uzemnění elektro. 

Kolem objektu v 1. PPse doporučuje provedení oddrenažování pomocí 

drenážních trubek průměru 100 mm v propustném štěrkovém loži se zaústěním do 

vsakovacího tunelu. Drenážní trubka je zabalena do geotextílie a uložena ve 

štěrkopískovém loži 300x300 mm. 

 

  



58 

 

2. Materiály 

2.1. Kanalizace a Podsyp základů 
2.1.1. Výkaz výměr 

Tabulka 17 Výkaz výměr – Kanalizace a podsyp základů 

Název Materiál Množství Hmotnost 

Štěrk Frakce 11/22, 2655 kg/m³ 55,298 m³ 146,815 t 

Kanalizace HT DN 125 x 3,1 mm 35,25 m  

Zásyp Štěrkopísek frakce 0-32 C 25,38m3  

 
V množství štěrku je již uvažován součinitel nakypření. 

 

2.1.2. Doprava 

Tabulka 18 Doprava – Kanalizace a podsyp základů 

Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Štěrk 1x Rypadlo-nakladač CAT 

422E2, Ruční 

6x Sklápěč Tatra 815 S3 

Štěrk Ruční  3x Sklápěč Tatra 815 S3 

Potrubí Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

 

Určení potřebného počtu sklápěčů-výkop 

s =
výkon rypadla − nakladače

výkon sklápěče =
79,9

13,875 = 5,75 = 6 sklápěč 

 
Určení objemu štěrku, který sklápěč může převézt 

V =
nosnost sklápěče

objemová hmotnost štěrku =
10000
2655 = 3,77 m³ 
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Určení počtu jízd ze stavebnin na staveniště 

V =
objem přiváženého štěrku

objem štěrku na jedné korbě =
55,298

3,77 = 14,68 = 15 jízd 

 
Určení objemu štěrku, který sklápěč může převézt 

V =
nosnost sklápěče

objemová hmotnost štěrku =
10000
2664 = 3,75 m³ 

 
Určení počtu jízd ze stavebnin na staveniště 

V =
objem přiváženého štěrku

objem štěrku na jedné korbě =
25,38
3,75 = 6,768 = 7 jízd 

 

2.2. Etapa 1 - Betonáž 

2.2.1. Výkaz výměr 

Tabulka 19 Výkaz výměr – Etapa 1 - Betonáž 

Název Materiál Množství Hmotnost 

Nosná výztuž 4ØR10, ocel 10 505, 0,610 kg/m  0,25840t 

Třmínky po 250mm ØE8, ocel 10 216,   0,16383t 

Bednění 

(jednostranné) 

Desky Doka Frami Xlife 

Kloubový roh Frami I 

Rychloupínač  

Upínací kolejnice 

Svorka Frami 

Kotevní matka s podložkou 

Opěrná koza Variábel 

23,46050m2 

8ks 

2ks/spoj 

- 

- 

- 

2ks na 1,5m 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Podložky Distanční - - 

Beton C16/20 (B20) 35,929m³ - 

 

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění. 
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2.2.2. Doprava 

Tabulka 20 Doprava - Etapa 1 - Betonáž 

Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Nosná výztuž Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

Třmínky Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

Bednění Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

Beton 1x Čerpadlo bet.směsi KCP 

28ZX-120 

2x Autodomichávač Cemex 

9m3 

 

Určení počtu domíchávačů betonu C16/20 

Počet domíchávačů =
celkové množství betonu

objem jednoho domíchávače =
35,929

9 = 3,99 = 4 jízdy 

 
Určení počtu domíchávačů potřebných pro plynulý provoz 

Rychlost pumpy čerpadla betonu 2,0 m3/min, rychlost pumpy 

autodomíchávače 0,4 m3/min, objem autodomíchávače 9 m3, doba jízdy 7 minut, čas 

plnění domíchávače 5 min. 

푐푦푘푙푢푠 = č푎푠ů = 7 + 5 + 7 = 19 푚푖푛푢푡 

푃표č푒푡 푎푢푡표푑표푚í푐ℎ푎푣푎čů =
č푎푠 푛푎 푐푒푠푡ě

č푎푠 푛푎 푠푡푎푣푏ě =
19

22,5 = 0,84 = 2 푎푢푡표푑표푚í푐ℎá푣푎č푒 

2.2.3. Skladování 

Výztuž bude uskladněna na zpevněné a odvodněné skladovací ploše, všechny 

budou viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 

Systémové bednění Doka bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky 

budou uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj. 10 ks na sobě, od země budou uloženy na 
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dřevěných pokládcích. S bedněním bude manipulováno ručně. Jedná se o malé 

množství. To samé s výztuží. 

Štěrk nebude speciálně skladován. Bude rozvážen buďto strojně anebo 

posléze ručně. 

Potrubí bude uskladněno v uzamykatelném skladě. 

2.3. Etapa 2 - Svislé stěny 1. PP 

2.3.1. Výkaz výměr 

Tabulka 21 Výkaz výměr – Svislé stěny 1. PP 

Název Materiál Množství  

Zdivo Cihla plná pálená 92,64450m2 17 palet 

Zdivo Porotherm 24 P+D 22,14250m2 5 palet 

Zdivo Porothern 36,5 P+D 105,38325m2 28 palet 

Hydroizolace ALKORPLAN 35034 tl.1,5mm 214,3934m2 5 rolí 

Geotextilie textilie Filtek 214,3934m2 3 role 

Malta MVC 2,5 6,222 m3  

 

Cihla plná pálená 

Spotřeba malty na m2 je 23l  92,6445*23 = 2131 l = 2,13 m3 

Spotřeba na m2 je 45ks   92,6445*45 = 4 169ks 

 

Počet palet =
celkem kusů

počet na 1 paletě =
4169
253 = 16,47 = 17 palet 

 

Rozměrové omezení 15 palet- 2 jízdy  8 a 8 palet 

Hmotnostní omezení 14500 kg- 987*8 = 7896 kg – vyhovuje 
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Zdivo Porotherm 24 P+D 

Spotřeba malty na m2 je 23 l  22,1425*23 = 509,28 l = 0,509 m3 

Spotřeba na m2 je 10,7 ks  27,5383*10,7 = 295ks 

 

Počet palet =
celkem kusů

počet na 1 paletě =
295
60 = 4,9 = 5 palet 

 

Rozměrové omezení 15 palet- vyhovuje 

Hmotnostní omezení 14 500 kg- 1180*5 = 5 900 kg - vyhovuje 

 

Zdivo Porotherm 36,5 P+D 

Spotřeba malty na m2 je 34 l  105,38325*34 = 3583 l = 3,583 m3 

Spotřeba na m2 je 16 ks  105,38325*16 = 1 686 ks 

 

Počet palet =
celkem kusů

počet na 1 paletě =
1 686

60 = 28,1 = 28 palet 

 

Rozměrové omezení 15 palet-2 jízdy  13 a 13 palet a 2 palety se přidají 

k Porotherm 24 P+D 

Hmotnostní omezení 14 500 kg- 1050*15 = 4 720 kg - vyhovuje 

 

Hydroizolace ALKORPLAN 35034 tl.1,5mm 

Počet rolí =
celkem m²

celkem v roli =
214,3934

43 = 4,9859 = 5 rolí 
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Geotextílie Filtek 

Počet rolí =
celkem m²

celkem v roli =
214,3934

100 = 2,1439 = 3 role 

 

2.3.2. Doprava 

Tabulka 22 Doprava – Svislé stěny 1. PP 

Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Zdivo Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

Hydroizolace Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

Geotextilie Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

 

2.3.3. Skladování 

Zdivo bude skladováno na paletách o rozměrech 1,2x0,8 m. Cihly plné pálené 

budou na paletě o hmotnosti 987 kg, na které bude celkem 253 cihel. Zdivo 

Porotherm 24 P+D bude na paletě o hmotnosti 1180 kg, na které bude celkem 60 

kusu tvárnic. Zdivo Porotherm 36,5 P+D bude na paletě o hmotnosti 1050 kg, na 

které bude také 60 kusů tvárnic. Hydroizolace bude chráněna před mechanickým 

poškozením a styku s organickými rozpouštědly. Z bezpečnostních důvodů se role 

budou skladovat vleže. Geotextilie bude uskladněna v suchém prostoru, bez 

výrazných teplotních výkyvů, takže v uzamykatelném skladu materiálů. 
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2.4. Etapa 3 - Betonáž 

2.4.1. Výkaz výměr 

Tabulka 23 Výkaz výměr – Etapa 3 - Betonáž 

Název Materiál Množství Hmotnost 

kari síť KY 81 Ø8-100/100mm - 0,210137t 

kari síť KH30 Ø6-100/100mm - 0,05845t 

podložky Distanční - - 

beton  C16/20 (B20) 6,535 m3  

bednění Dokaflex 1-2-4 26,3m2  

 

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění. 

 

2.4.2. Doprava 

Tabulka 24 Doprava – Etapa 3 - Betonáž 

Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Kari sítě Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

Bednění Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

Beton 1x Čerpadlo bet.směsi KCP 

28ZX-120 

1x Autodomichávač Cemex 

7m3 

 

Určení počtu domíchávačů betonu C16/20 

Počet domíchávačů =
celkové množství betonu

objem jednoho domíchávače =
6,535

7 = 0,934 = 1 jízda 
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2.4.3. Skladování 

Kari sítě budou uskladněny na zpevněné a odvodněné skladovací ploše, 

všechny budou viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných 

podkladcích. Systémové bednění Doka bude také uloženo na zpevněné odvodněné 

ploše. Desky budou uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj. 10 ks na sobě, od země 

budou uloženy na dřevěných pokládcích. S bedněním bude manipulováno ručně. 

Jedná se o malé množství. 

 

2.5. Etapa 4- Dozdívka 
2.5.1. Výkaz výměr 

Tabulka 25 Výkaz výměr – Etapa 4 - Dozdívka 

Název Materiál Množství Hmotnost 

Zdivo Porotherm 24 P+D 5,3958 m2  

Malta MVC 2,5 0,124 m3  

 

Zdivo Porotherm 24 P+D 

Spotřeba malty na m2 je 23 l  5,3958*23 = 124,1034 l = 0,124 m3 

 

2.5.2. Doprava 

Tabulka 26 Doprava – Etapa 4 - Dozdívka 

Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Zdivo Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

 

2.5.3. Skladování 

Zdivo bude skladováno na paletách o rozměrech 1,2x0,8 m. Zdivo Porotherm 

24 P+D bude na paletě o hmotnosti 1180 kg, na které bude celkem 60 kusu tvárnic.  
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2.6. Etapa 5- Betonáž 

2.6.1. Výkaz výměr 

Tabulka 27 Výkaz výměr – Etapa 5 - Betonáž 

Název Materiál Množství Hmotnost 

Bednění 

(jednostranné) 

Desky Doka Frami Xlife 

Kloubový roh Frami I 

Rychloupínač 

Upínací kolejnice 

Svorka Frami 

Kotevní matka s podložkou 

22,6m2 

4ks 

2ks/spoj 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Kari sítě ØE6, oka 100/100mm, KH 30 - 0,05845t 

Podložky Distanční - - 

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění. 

Tabulka 28 Výkaz výměr – Etapa 5 - Betonáž 

Název Materiál Množství Hmotnost 

Bednění Stropní systém Doka 1-2-4 142,29m2 - 

Výztuž 10 505 

10 216 

- 

- 

1,75339t 

0,41036t 

Podložky Distanční - - 

Beton C16/20 (B20) 53,944m³ - 

 
2.6.2. Doprava 

Tabulka 29 Doprava – Etapa 5 - Betonáž 

Název Doprava vnitro-staveništní Doprava mimo-staveništní 

Kari sítě Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

Výztuž Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 
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Bednění Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

s hydraulickou rukou 

Beton 1x Čerpadlo bet.směsi KCP 

28ZX-120 

2x Autodomichávač Cemex 

9m3 

 

Určení počtu domíchávačů betonu C16/20 

Počet domíchávačů =
celkové množství betonu

objem jednoho domíchávače =
53,944

9 = 5,99 = 6 jízd 

 

2.6.3. Skladování 

Kari sítě budou uskladněny na zpevněné a odvodněné skladovací ploše, 

všechny budou viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných 

podkladcích. Systémové bednění Doka bude také uloženo na zpevněné odvodněné 

ploše. Desky budou uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj. 10 ks na sobě, od země 

budou uloženy na dřevěných pokládcích. S bedněním bude manipulováno ručně. 

Jedná se o malé množství. To samé s výztuží. 

 

3. Předání pracoviště 

3.1. Předání pracoviště před základovými konstrukcemi 

Předává ho stavbyvedoucí vedoucímu pracovní čety základových konstrukcí. 

Předá se projektová dokumentace základů a půdorys 1. PP. Proběhne společná 

prohlídka staveniště, na které se ujistí, že byly předchozí práce dokončeny v 

požadované kvalitě. Musí být dokončena skrývka ornice a veškeré výkopové práce, 

to znamená výkop stavební jámy ve dvou úrovních (-0,500 a -3,200m) a výkopy rýh 

a bazénu. Dále musí být zřízeno zařízení staveniště, jmenovitě například zpevněné 

plochy pro uskladnění systémového bednění Doka a výztuže do základů, zpevněná 

stav.cesta, hygienické zázemí atd. viz. Výkres zařízení staveniště. Proběhne vstupní 

kontrola dle KZP – zemní práce. Provede se zápis do stavebního deníku. 
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4. Pracovní podmínky 

4.1. Povětrnostní a teplotní podmínky 

Teplotní podmínky během betonáže nesmí klesnout pod +5°C. Měří se 

průměrná teplota 3x během dne. To je v 6:00, 12:00 a 18:00. Pokud teplota klesne 

pod +5°C musí být beton ochráněn proti promrznutí např. zakrytím fólii nebo 

geotextilií. V případě betonáže v průběhu teplot pod +5°C musí být použita teplá 

záměsová voda nebo přísady, ale je to nutné konzultovat se statikem. Stejně tak se 

musí beton chránit proti teplotám vyšším jak 25 °C. V takovém případě musí být 

beton chráněn geotextilií a musí být dostatečně kropen vodou. Práce budou 

pozastaveny při hustém dešti, bouřce, nebo při sněžení a musíme zabránit styku 

povrchu betonu s vodou nebo sněhem, aby nedošlo k vymílání cementové složky. 

 

4.2. Vybavenost staveniště 

Po obvodu staveniště bude po celou dobu zřízeno oplocení o výšce 2 m, 

s uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou, tím bude zajištěna ochrana stavby, strojů, 

zařízení a osob. Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC s mycím 

žlabem a dále šatnou pro pracovníky. Stavbyvedoucí bude mít k dispozici kancelář. 

Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní síť. Rozvod elektrické energie 

bude řešen pomocí rozvodné skříně na 220 V, 380 V, která bude napojena na 

stávající elektrické vedení.  

 

4.3. Instruktáž pracovníků 

Veškeré práce budou prováděny osobami, které budou kvalifikovány v daném 

odvětví. Dále proběhne školení o BOZP dle Nařízení vlády č.591/2006 sb., budou 

poučeni a informování o provozu na staveništi, o pracovní době, pracovních 

přestávkách, uzamykání skladů a staveniště, likvidaci odpadů. Veškeré stavební 

práce budou provedeny v souladu s platnými normami a požadavky investora. 

Všichni pracovníci na stavbě budou vedoucím čety proškoleni o místech, kde je 

možný odběr elektřiny, vody, kde jsou umístěny jim přidělené WC, a v neposlední 
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řadě kde se nachází nádoby na tříděný odpad. Pracovníci budou vybaveni 

ochrannými pracovními pomůckami a řádně poučeni o jejich nošení. O proškolení 

pracovníků bude proveden zápis do stavebního deníku a protokol, který každý 

pracovník potvrdí svým podpisem. 

 

5. Personální obsazení 

5.1. Kanalizace a podsyp základů 

Tabulka 30 Personální obsazení – Kanalizace a podsyp základů 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Vedoucí pracovní 

čety 

Oprávnění proškolení, 

poučení o BOZP 

Kontrola polohy a výšky 

podsypu, navigace 

obsluhy rypadlo-

nakladače, Instalace 

kanalizace 

1x Pomocný dělník Poučení o BOZP Manuální rozprostření 

podsypu, podávání 

materiálu 

2x Zedník Poučení o BOZP Instalace kanalizace 

6x Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, 

Poučení o BOZP 

Dovoz podsypu na 

staveniště 

1x Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, 

Poučení o BOZP 

Dovoz potrubí 

1x Obsluha rypadlo-

nakladače 

Řidičský C nebo T a 

strojnický průkaz, 

Poučení o BOZP 

Těžení a nakládání 

podsypu, zásyp výkopů 

1x Obsluha pěchu Strojnický průkaz, 

poučení o BOZP 

Hutnění podsypu 
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1x Obsluha vibrační 

desky 

Strojnický průkaz, 

poučení o BOZP 

Hutnění podsypu 

 

5.2. Etapa 1 - Betonáž 

Tabulka 31 Personální obsazení – Etapa 1 - Betonáž 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Vedoucí pracovní 

čety- betonář 

Oprávnění proškolení, 

poučení o BOZP 

Koordinace stavby 

bednění, betonáže, 

hutnění betonu 

2x Tesař Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Stavba bednění 

2x Vazač Vazačský průkaz, 

Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 

2x Betonář Oprávnění, Proškolení, 

Poučení o BOZP 

Ukládání betonu, 

obsluha vibrátoru 

2x Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, 

Poučení o BOZP 

Dovoz výztuže, Dovoz 

bednění 

1x Pomocný dělník Proškolení, poučení o 

BOZP 

Podavač, přesun 

materiálu 

2x Řidič auto-

domíchávače 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz čerstvého betonu 

1x Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla betonu 
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5.3. Etapa 2 - Svislé stěny 1. PP 

Tabulka 32 Personální obsazení – Etapa 2 – Svislé stěny 1. PP 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Vedoucí pracovní 

čety 

Oprávnění proškolení, 

poučení o BOZP 

Koordinace zdění a 

izolace 

2x Zedník Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Zdění přizdívky a 

svislých stěn, Výroba 

malty 

2x Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, 

Poučení o BOZP 

Dovoz izolace, 

geotextilie, zdiva, 

cementu, písku 

1x Pomocný dělník Proškolení, poučení o 

BOZP 

Podavač, přesun 

materiálu 

2x Izolatér Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Pokládka izolace 

 

5.4. Etapa 3 - Betonáž 

Tabulka 33 Personální obsazení – Etapa 3 - Betonáž 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Vedoucí pracovní 

čety- betonář 

Oprávnění proškolení, 

poučení o BOZP 

Koordinace stavby 

bednění, betonáže, 

hutnění betonu 

2x Tesař Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Stavba bednění 

2x Vazač Vazačský průkaz, 

Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 

1x Betonář Oprávnění, Proškolení, 

Poučení o BOZP 

Ukládání betonu, 

obsluha vibrátoru 
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1x Pomocný dělník Proškolení, poučení o 

BOZP 

Podavač, přesun 

materiálu 

1x Řidič auto-

domíchávače 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz čerstvého 

betonu, obsluha 

výložníku 

1x Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla 

betonu 

 

5.5. Etapa 4- Dozdívka 

Tabulka 34 Personální obsazení – Etapa 4 - Dozdívka 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Vedoucí pracovní 

čety 

Oprávnění proškolení, 

poučení o BOZP 

Koordinace zdění 

2x Zedník Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Zdění svislých stěn, 

Výroba malty 

1x Pomocný dělník Proškolení, poučení o 

BOZP 

Podavač, přesun 

materiálu 

 

5.6. Etapa 5- Betonáž 

Tabulka 35 Personální obsazení – Etapa 5 - Betonáž 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x Vedoucí pracovní 

čety- betonář 

Oprávnění proškolení, 

poučení o BOZP 

Koordinace stavby 

bednění, betonáže, 

hutnění betonu 

2x Tesař Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Stavba bednění 

2x Vazač Vazačský průkaz, 

Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 
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2x Betonář Oprávnění, Proškolení, 

Poučení o BOZP 

Ukládání betonu, 

obsluha vibrátoru 

1x Pomocný dělník Proškolení, poučení o 

BOZP 

Podavač, přesun 

materiálu 

1x Řidič auto-

domíchávače 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz čerstvého 

betonu 

2x Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla 

betonu 

 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

Bližší informace jsou uvedeny v příloze A6 -Návrh strojní sestavy. 

 

6.1. Velké stroje 

Sklápěč Tatra 815 S3 

Rypadlo-Nakladač CATERPILLAR 422E2 

Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou 

Palfinger PK 16001 C  

Auto-domíchávač Cemex 9m3 

Čerpadlo betonové směsi KCP 28ZX-120 

 

6.2. Elektrické stroje a nářadí 

Míchačka Belle BWE 200/230V 

Stavební vrátek Winch Boy 

Ponorný vibrátor IVUR50 

Vibrační lišta 

Vibrační deska Weber CR7 

Vibrační pěch Weber SRV66 
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6.2.1. Drobné nářadí a pracovní pomůcky 

Kladivo  

Sekera 

Krumpáč 

Rýč 

Lopata 

Stavební kolečko 

 

6.3. Měřící pomůcky 

Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem) 

Vytyčovací hřeby 

Pásmo 

Svinovací metr 

Libela 

Provázek 

 

6.4. Ochranné pracovní pomůcky 

Pracovní oděv 

Pracovní obuv 

Pracovní přilba 

Reflexní vesta 

Pracovní rukavice 

Ochranné brýle 

Chrániče sluchu 

 

7. Pracovní postup 

7.1. Podsyp 

Dno výkopu, ať už rýh nebo desek, bude před umístěním podsypu a 

následným zhutněným, nejprve zkontrolováno, dočištěno, odbahněno, odvodněno. 
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Podsyp se bude prostírat rovnoměrně a hutnit po pravidelných vrstvách až bude 

dosaženo tloušťky 200mm, která je požadována. Hutnění bude probíhat Vibračním 

deskou Weber CR7 a v hůře dostupných místech, jako jsou rýhy, pak Vibračním 

pěchem Weber SRV66. Podsyp bude dovezen Sklápěči Tatra 815 S3 a do výkopů 

dopraven buď Rypadlo-Nakladačem Caterpillar 422E2 a pak ručně pomocí 

stavebních koleček, které budou spouštěny pomocí stavebního vrátku. 

 

7.2. Základové pasy a desky 

Stavba je založena na základových pasech výšky 500 mm na deskách 

tloušťky 150 mm. Kvůli podsklepené části bude probíhat betonáž základových pasů 

a desek nejprve zde a v poslední řade pak v nepodsklepené části viz. Výkresová část 

C. 

7.2.1. Bednění základových pasů-jednostranné 

Bude použito jen v podsklepené části pak při betonáži. Bude sestaveno ze 

systémového bednění Doka pro základové konstrukce. Použijí se naležato položené 

stěnové desky Frami Xlife o rozměrech výšce 0,75 m a délkově1,20; 1,50; 2,70 a 

3,00 m. Preferován bude rozměr 1,50, který se dále využije při bednění stěn bazénu. 

V dolní části bude použito děrovaného kotevního pásu Frami (Ztracené 

kotvení) a základového upínače Frami. 

Na vnitřní rohy budou použity vnitřní ocelové rohy Frami. Vnější rohy budou 

primárně řešeny vnějším ocelovým rohem Frami a spojeny s deskami pomocí 

rychloupínače. 

Opěrný úhelník se zafixuje pomocí svorky Framax 4-8 cm a kotevní matky 

s podložkou 15,0 spolu s jednostranným rámovým bedněním Frami.  
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Obrázek 1 Opěrný úhelník a rámové bednění Frami Xlife 

7.2.2. Výztuž základových pasů 

Výztuž základových pasů bude uložena na skládce, odkud bude za pomoci 

pomocných dělníkůumísťována do bednění. Výztuž je tvořena nosnou výztuží a 

třmínky, které už jsou zohýbány z armovny, takže nebude docházet k ohýbání a 

stříhání výztuže na staveništi. 

Vazači budou výztuž ukládat dle výkresu výztuže. Výztuž bude před 

samotným uložením opatřena distančními podložkami, kvůli dodržení potřebného 

krytí. 

7.2.3. Betonáž, ošetřování beton, technologická pauza 

Betonáž bude rozdělena do etap podle schéma betonáže-1.etapa až 5.etapa. 

Před samotnou betonáží musí být bednění a výztuž převzata stavbyvedoucím. 

Bednění musí být nastříkáno odbedňovacím přípravkem. Betonáž budou provádět 

betonáři za pomocí čerpadla betonu, který plynule doplňují auto-domíchávače. Po 

příjezdu každého auto-domíchávače bude zkontrolován dodací list a především čas 

výroby betonové směsi. Mezi dobou výroby a uložením čerstvého betonu nesmí 

uběhnout více jak 45 minut. 
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Betonová směs bude ukládána ve vrstvách stejné tloušťky cca 150 mm 

z výšky maximálně 1,5 m, aby nedocházelo k porušení soudržnosti oddělením 

velkých zrn od ostatních. Maximální teplota pro ukládání betonu nesmí být vyšší než 

25 °C.  

Hutnění čerstvé betonové směsi základových pasů bude prováděno pomocí 

ponorného vibrátoru v tloušťkách cca 250 mm, kdy v případě vibrování druhé vrstvy 

ponoříme vibrátor do předchozí, již zhutněné vrstvy, cca 100 mm hluboko. Nejmenší 

vzdálenost mezi vibrátorem a bedněním nesmí být menší než cca 200 mm. Hlavice 

vibrátoru musí být ve svislé poloze a během vibrování se nesmí posouvat. Vibrování 

se ukončí v momentě, kdy na povrch vystoupí cementová kaše a dále nebudou na 

povrch vystupovat bublinky vzduchu.  

Hutnění čerstvě betonové směsi základové směsi bude probíhat pomocí 

vibrační lišty. Vibrační lištou se tak beton dohutní a současně vznikne finální 

povrchová úprava. 

Během ošetřování je třeba zajistit, aby byl beton stále navlhčený. Doba 

polévání je závislá na okolní teplotě. Nejkratší doba, po kterou je třeba beton polévat 

vodou jsou 3 dny. Teplota vody musí být max. o 10°C nižší než teplota povrchu 

betonu. 

7.2.4. Odbednění 

Odbednění je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost závisí 

nateplotě okolního prostředí. Po odbednění budou desky neprodleně očištěny 

tlakovou vodou na odvodněné ploše zařízení staveniště. 

Tabulka 36Doba nutná pro dosažení pevnosti 50% 

Teplota okolního prostředí Doba nutná pro dosažení 

potřebné pevnosti 

5-10°C 3,5 dne 

10-15°C 2,5 dne 

15-25°C 1,5 dne 
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7.3. Svislé nosné stěny 1.PP 

Jedná se o nosné stěny v podsklepné části. Jsou zhotoveny z keramických 

bloků Porotherm. Obvodová stěna je tvořena izolační přizdívkou z cihel plných 

pálených. Viz. Příloha C 

7.3.1. Izolační přizdívka 

Podklad zdi musí být vodorovný. Vodorovnost zjistíme pomocí nivelačního 

přístroje a případné nerovnosti srovnáme maltou od nejvyššího bodu podkladové 

plochy. Během zdění budeme kontrolovat výškovou a délkovou polohu jednotlivých 

vrstev zdiva tak, že na rovnou hoblovanou lať stejné výšky jako stěna vyznačíme 

značky pro cihly i spáry. 

Nejprve budou osazeny rohové cihly, které se spojí zednickou šňůrou 

vedenou z vnější strany zdiva předsazenou o 2 – 4 mm. Nanese se malta v šířce zdi a 

tloušťce 10 mm a položí se cihly vedle sebe se styčnou spárou 10 mm. Poloha cihel 

se vyrovná pomocí gumové paličky a zkontroluje podle vodováhy. Malta musí 

dosahovat k lícům cihly. Zároveň nesmí přesahovat, proto se přesahy odstraní 

zednickou lžící před nanášením malty na novou vrstvu. Před nanášením malty ložné 

spáry pro další vrstvu cihel se navlhčí vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. 

Zdicí malta musí mít takovou konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v 

cihlách. Mezi jednotlivými vrstvami musí být dodržena vazba, cihly budou posunuty 

o polovinu své délky. 

Po vyzdění vrstva geotextilie a hydroizolace, která se natáhne i vodorovně. 

7.3.2. Nosné zdivo 

Před zahájením zdění očistíme povrch od nečistot. Prvnívrstvu cihel 

ukládáme na podklad z malty tloušťky 12 mm. Zdění začínáme založením rohu. 

Cihelné bloky v rozích spojíme, z vnější strany konstrukce napnutou 

zednickou šňůrou. 

Taktéž cihly po vzdálenostech 15 m. Podél této šňůry podkládáme keramické 

tvarovky do maltového lože, styčná spára není maltovaná, spoj je tvořena perem a 
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drážkou. V rozích klademe rohové tvarovky, pro dodržení vazby zdiva, společně s 

obvodovým zdivem zdíme i vnitřní nosné konstrukce. 

Zarovnávání bloků do roviny se provádí gumovou paličkou, vodováhou. 

Zdění do první výšky 

Po zhotovení první řady zdiva se pokračuje dále do výšky 1,5 m. Zdivo 

v ložnýchspárách ukládáme do maltového lože o tloušťce 12 mm.Postupujeme stejně 

jako u založení zdiva. 

Zdění do druhé výšky 

Po dosažení výšky 1,5 m je nutné zhotovit pojízdné lešení. Lešení posouváme 

podél zdi a provádíme další vyzdívání až do konečné výšky. Na lešení bude zedník a 

pomocný stavební dělník. Postupy se nemění. 

 

7.4. Deska pod bazén 

Jelikož část desky leží v části, která je podsklepená, tak je nutné zhotovit 

bednění stropu a dostat se na stejnou úroveň, jako je deska v nepodsklepené části. 

7.4.1. Bednění 

Před sestavením bednění musí dojít k začištění a případnému zarovnání hran 

svislých konstrukcí. Následně ještě přeměříme vzdálenosti jednotlivých nosných stěn 

a posoudíme je s údaji uvedenými v projektové dokumentaci (tolerance ± 20 mm). 

Bude použito stropní bednění Doka 1-2-4. Je nutné desky natřít odbedňovacím 

prostředkem. 

7.4.2. Výztuž 

Výztuž desky bude uložena na skládce. Výztuž je tvořena kari sítí. Vazači 

budou výztuž ukládat dle výkresu výztuže. Kari sítě budou před samotným uložením 

opatřeny distančními podložkami, kvůli dodržení potřebného krytí výztuže. 
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7.4.3. Betonáž 

Betonáž se bude řídit stejnými pravidly a postupy jak u betonáže základových 

pasů a desek. 

 

7.5. Dozdívka 

Stejný postup jako nosné zdivo. 

 

7.6. Strop 1.PP 

7.6.1. Bednění 

Před sestavením bednění musí dojít k začištění a případnému zarovnání hran 

svislých konstrukcí. Následně ještě přeměříme vzdálenosti jednotlivých nosných stěn 

a posoudíme je s údaji uvedenými v projektové dokumentaci (tolerance ± 20 mm). 

Bude použito stropní bednění Doka 1-2-4. Je nutné desky natřít odbedňovacím 

prostředkem. Je nutné sestavit bednění překladů a ztužujících věnců. 

7.6.2. Výztuž 

Výztuž stropu bude uložena na skládce. Výztuž je tvořena pruty a třmínky. 

Vazači budou výztuž ukládat dle výkresu výztuže. Výztuž bude opatřena distančními 

podložkami, kvůli dodržení potřebného krytí výztuže. 

7.6.3. Betonáž 

Betonáž se bude řídit stejnými pravidly a postupy jak u betonáže základových 

pasů a desek. 
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7.7. Základové stěny bazénu 

7.7.1. Výztuž 

Výztuž desky bude uložena na skládce. Výztuž je tvořena kari sítí. Vazači 

budou výztuž ukládat dle výkresu výztuže. Kari sítě budou před samotným uložením 

opatřeny distančními podložkami, kvůli dodržení potřebného krytí výztuže. 

7.7.2. Bednění 

Bude použito bednění Frami Xlife s opěrnými úhleníky. 

7.7.3. Betonáž 

Betonáž se bude řídit stejnými pravidly a postupy jak u betonáže základových 

pasů, desek a stropu. 

7.7.4. Odbednění 

Viz. Základové pasy. 

 

8. Jakost a kontrola provedených prací 

Detailněji jsou kontroly rozpracovány v části A6 - Kontrolní a zkušební plán. 

8.1. Podsyp 

8.1.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola materiálu 

- Kontrola strojů pro hutnění 

- Kontrola vytyčení výšky základové spáry, čistoty základové spáry 

8.1.2. Mezioperační kontrola 

- Kontrola projektované výšky podsypu 

- Kontrola počtu pojezdů vibrační deskou 
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8.1.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola zhutnění povrchu 

- Kontrola rovinatosti povrchu 

 

8.2. Základy 

8.2.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola rozměrů a rovinnosti podsypu 

- Kontrola správného vytyčení půdorysného rozměru 

- Kontrola správného počtu a rozměrů desek bednění a všeho 

potřebného příslušenství 

- Kontrola materiálu 

- Kontrola vytyčení potrubí 

- Kontrola osazení prostupů 

- Kontrola výztuže – rozměry, značení a počet 

- Kontrola dodané betonové směsi 

8.2.2. Mezioperační kontrola 

- Kontrola potrubí – sklon, uložení, zkouška vodotěsnosti 

- Kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu, čistoty, 

těsnosti, opatření odbedňovacím přípravkem 

- Kontrola správného vyvázání armatury a kompletnosti vzhledem k 

PD 

- Kontrola ukládání betonové směsi, správné techniky vibrování, 

ukládání z výšky max. 1,5 m, 

- Kontrola pevnosti a konzistence betonové směsi 

8.2.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 

- Kontrola výsledných rozměrů, rovinnosti ±5 mm / 2 m 

- Kontrola pevnosti betonu, celistvosti 
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8.3. Zdění 

8.3.1. Vstupní kontrola 

- Přejímka pracoviště 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola provedení předchozí technologické etapy – základy 

- Kontrola materiálu 

- Kontrola skladování materiálů 

- Kontrola klimatických podmínek 

8.3.2. Mezioperační kontrola 

- Kontrola vytyčení zdí 

- Kontrola podkladu 

- Kontrola rozměrů, rovinnosti a svislosti zdiva 

- Kontrola provedení ložných a styčných spár zdiva 

8.3.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola geometrie zdiva 

- Kontrola vazeb 

 

8.4. Strop 

8.4.1. Vstupní kontrola 

- Přejímka pracoviště 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola provedení předchozí technologické etapy – zdění 

- Kontrola materiálu 

- Kontrola bednění 

- Kontrola skladování materiálů 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola výztuže – rozměry, značení a počet 

- Kontrola dodané betonové směsi 
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8.4.2. Mezioperační kontrola 

- Kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu, čistoty, 
těsnosti, opatření odbedňovacím přípravkem 

- Kontrola správného vyvázání armatury a kompletnosti vzhledem k 
PD 

- Kontrola ukládání betonové směsi, správné techniky vibrování, 
ukládání z výšky max. 1,5 m, 

- Kontrola pevnosti a konzistence betonové směsi 

8.4.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 

- Kontrola výsledných rozměrů, rovinnosti ±5 mm / 2 m 

- Kontrola pevnosti betonu, celistvosti 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 

Před zahájením jakékoliv činnosti na stavbě musí být každý pracovník 

seznámen s předpisy BOZP a možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý 

pracovník to potvrdí svým vlastním podpisem v prezenční listině. BOZP je detailněji 

zpracováno v části A8 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Práce smí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení pracovníci. Jejich odbornost 

odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí 

být pracovník alespoň zacvičený v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné 

vykonávání prací. 

Hlavně nás bude zajímat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Další legislativa: - Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky a do hloubky. 
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    - Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jeho změny 362/2007 Sb. a 

189/2008 Sb. 

    - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

    - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

    - Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se 

stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 

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

    - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby nahrazující vyhl. č. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb., 

kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplněna. 

    - Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 

č.523/2002Sb.a nařízení vlády č.441/2004. 

    - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

    - Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 

pozdějších předpisů (změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) 

Sb. 

 

10. Ekologie 

Při stavebních pracích je nutné minimalizovat negativní vlivy stavby na 

životní prostředí. Používané stroje musí být v dobrém technickém stavu. Všechny 
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práce budou probíhat v denních hodinách. V nočních hodinách nedojde ke zvýšení 

hluku. Veškerý kovový odpad bude odvezen do sběrných surovin. 

Zatřídění vznikajících odpadů dle Katalogu odpadů: 

170504 Stavební odpad – Zemina a kamení – O- budou odváženy 

na skládku ve Štítné nad Vláří. 

130206 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje – N- při 

každém odstavení stroje strojník vloží pod stroj preventivně vanu, pokud dojde ke 

kontaminaci zeminy, musí použít havarijní soupravu. 

200301 Směsný komunální odpad – O- bude ukládán do kontejneru 

a odvoz zajistí Služby města Brumov-Bylnice. 

170101 Beton - O 

170203 Plasty – O 

170405 Železo a ocel – O 

170604 Izolační materiály neobsahující nebezpečné materiály - O
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1. Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby:  Rodinný dům Kloboucká 

Místo stavby:  Brumov-Bylnice, Mlýnská  

Charakter stavby: Novostavba 

Investor:  Manželé Kulíškovi, Praha 4 

Zhotovitel:  Stavební firma Tomeček s.r.o 

Projektant:  Ing. Jiří Novák 

   Projekce staveb 

Cena objektu:  

 

Investor a zhotovitel, uvedený v této práci jsou fiktivní osoby. 

 

1.1. Popis staveniště 

1.1.1. Umístění objektu 

Rodinný dům se nachází v Brumově-Bylnici, v městské části Brumov -

 lokalita Klobucká, ulice Mlýnská. Parcela je rovinatá. 

Příjezd k domu je z ulice Mlýnská, šířky 5 m s asfaltovým povrchem. 

Rodinný dům je situován samostatně. Řešený objekt SO 01 se nachází v centrální 

části parcely číslo 2428/45. Parcela je zatravněná s malým výskytem křovin z náletu 

výšky cca do 1m. Staveniště se nachází v katastrálním území Brumov na stavební 

parcele číslo 2428/45 a 2428/46, které vlastní investor. 

 

1.1.2. Prostorové uspořádání 

Objekt je třípodlažní, podsklepený, na rovinatém pozemku. Členění budovy 

na jednotlivá podlaží: 1.PP-suterén, 1.NP-přízemí, 2.NP-patro. Dům bude obsahovat 
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jednu bytovou jednotku. V domě bude kromě běžného vybavení umístěna fitness 

místnost a krytý bazén. 

 

1.1.3. Stavební objekty 

SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Přípojka NN 

SO 03 Přípojka kanalizace 

SO 04 Přípojka vodovodu 

 

1.1.4. Kapacitní údaje 

Plocha pozemku 2428/45: 741 m2 

Plocha pozemku 2428/46: 494 m2 

Celková plocha pozemků činí 1235 m2. 

Zastavěná plocha SO 01: 203,0 m2. 

 

1.2. Základní koncepce zařízení staveniště 

Objekty a skládky na staveništi se během výstavby nebudou měnit. 

Zařízení staveniště bude zřízeno po přípravných a vyměřovacích pracích 

pozemku, bude udělán vjezd na staveniště ze silničních panelů a dále bude provedena 

skrývka ornice. Pro spodní stavbu rodinného domu bude řešeno mobilní oplocení 

staveniště. Dále zde budou osazeny buňky, které budou sloužit jako kancelář, šatna a 

sklad drobného nářadí a materiálu. 

Vnitřní komunikační plochy budou zpevněny a řešeny tak, aby umožnily 

pojezd osobních a nákladních automobilů. 

Dále zde bude zpevněná skladovací plocha o rozměrech 6 x 8,5 metru, která 

bude zpevněna zhutněným štěrkem. Tato plocha bude sloužit na uskladnění výztuže 

a bednění. 
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2. Objekty zařízení staveniště 

2.1. Kanceláře a sociální zařízení 

Buňky budou pronajaté od společnosti TOI TOI, která zajistí dopravu ze své 

pobočky v Olomouci i připojení na sítě na staveništi. Celkem budou pronajaty 2 kusy 

mobilních obytných buněk: 2x BK1, 2x mobilní WC, 1x antikorový mycí žlab. 

2.1.1. Kancelář a šatna 

Jako kancelář a šatnu pro zaměstnance použiji buňku s označením BK 1. 

Pro návrh šatny vycházíme z předpokládaného Ø počtu pracovníků. 

Minimální plocha pro jednoho pracovníka je 1,25 m² zvětšené o 0,5 m² pro 

stravování. 

Vnitřní vybavení: 

 1 x elektrické topidlo 

 3 x el. zásuvka 

 okna s plastovou žaluzií 

 nábytek do kontejnerů 

BK1 - na přání  

(stoly, židle, skříně, věšák) 

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

 

  

Obrázek 2 Kontejner BK1 
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2.1.2. Mobilní toaleta TOI TOI KLASIC 

Vybavení TOITOI Klasik: 

 fekální tank (320 litrů) 

 pisoár 

 držák 3 rolí toaletního papíru 

 oboustranný uzamykací mechanismus dveří 

 jeřábová oka 

 háček na oděvy 

 dávkovač dezinfekčního roztoku na ruce 

 

 

 

2.1.3. Antikorový mycí žlab 

Technická data: 

 délka: 1560 mm 

 šířka: 600 mm 

 výška: 1200 mm 

  

Obrázek 3 Mobilní toaleta TOI TOI KLASIC 

Obrázek 4 Antikorový mycí žlab 



93 

 

2.2. Provozní zařízení staveniště 

Provozní zařízení staveniště slouží k řádnému a plynulému provozu na 

stavbě. Hlavní úlohou je zajistit bezpečnost práce, dopravu a skladování materiálu, 

řízení stavby a dodávku energií.  

2.2.1. Skládka 

Skládka pro skladování výztuže kari sítí a systémového bednění Doka bude 

mít rozměry 6 x 8,5 m. Povrch bude tvořen zhutněným štěrkem a bude odvodněn 

pomocí betonového odvodňovacího žlabu o rozměrech 350x250x80 mm (DxŠxV). 

2.2.2. Sklad 

Pro uskladnění menší mechanizace (hutnící pěch, řetězová pila, vrtačky, 

brusky apod.) a ručního nářadí (lopaty, krumpáče, kladiva, spojovací materiál apod.) 

bude pronajat kontejner od firmy Toi Toi s označením LK1. Je vybaven 

uzamykatelnými dveřmi. 

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 591 mm 

 

 

 

 

  

Obrázek 5 Kontejner LK1 
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2.2.3. Oplocení 

Oplocení bude zřízeno po obvodu staveniště v blízkosti hranic pozemku. 

Oplocení bude složeno z přesných mobilních plotových dílců firmy TOITOI o 

rozměrech 3472 m x 2 m, osazených v betonových podstavcích, jednotlivé dílce 

budou k sobě pevně přišroubovány, aby bylo zabráněno vniknutí nepovolaných osob. 

Dále bude oplocení doplněno uzamykatelnou bránou v místě vjezdu na staveniště 

skládající se ze dvou dílců plotu. 

 

 

Obrázek 6 Mobilní plot M200 

 

 

Obrázek 7 Mobilní plot M200- detail spojení 
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Technická data: 

 průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

 rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

 

Na vstupní bráně budou pověšeny veškeré potřebné kontakty na investora a 

zhotovitele a kopie rozhodnutí o povolení stavby.  

Dále zde budou viset tyto značky: 

 

 

  

Obrázek 8 Značky na vstupní bráně 
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2.2.4. Staveništní komunikace 

Vjezd ze silnice na staveniště bude vydlážděn železobetonovými panely o 

rozměrech 1 x 3 m a 2 x 1 m dále na staveništi bude zpevněná štěrková komunikace 

šířky 7 metrů. 

 

3. Nasazení montážních strojů 

Strojní sestava je podrobně zpracována v textové části A7 – Návrh strojní 

sestavy.  

Je uveden v příloze B 

 

3.1. HSB 1204 - Havarijní souprava – olejová - uzamykatelná 

Slouží pro použití během havárie – úniku olejů, tuků a ropných látek. 

Souprava oddělí kapaliny nebezpečné pro člověka nebo životní prostření od vody. 

3.1.1. Složení 

50 × sorpční rohož 

5 × sorpční had 

4 × sorpční polštář 

10 × sorpční chemická utěrka 

1 × sypký sorbent SK 4 

1 × havarijní tmel 5 PMPA 

1 × kanalizační ucpávka 65 x 45 cm 

1 × ochranné brýle 

1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC) 

1 × ochranný respirátor 

2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“ 

2 × pytel na použité sorbenty 

1 × výstražná páska 100 m 

2 × chemické světlo 

Obrázek 9 Havarijní souprava HSB 1204 
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1 × smetáček a lopatka 

1 × plastová mobilní nádoba 120 l 

1 × namontovaný řetízkový zámek 

 

4. Zdroje pro stavbu 

4.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 

Tabulka 37 P1-Příkon spotřebičů 

P1-Příkon spotřebičů 

Název stavebního stroje Štítkový příkon[kW] [ks] [kW] 

Ponorný vibrátor IVUR 50 0,85 1 0,8 

Úhlová bruska Makita 9566 CVR 1,4 1 1,4 

Stavební vrátek Winch Boy 0,75 1 0,75 

Míchačka Belle BWE 200/230V 1,5 1 1,5 

P1-Instalovaný příkon spotřebičů 4,45 

Tabulka 38P2-Osvětlení 

P2-Osvětlení 
Prostor Příkon[kW/m2] [m2] [kW] 

Kancelář 0,012 15 0,18 

Sklad 0,0049 15 0,074 

WC 0,0079 15 0,119 

P2-Příkon spotřebičů 0,373 

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 )2 ] + [ (0,7*P1)2 ]}0,5 

P = 1,1 * {[( 0,5*4,45+0,8*0,373 )2 ] + [ (0,7*4,45)2 ]}0,5 

P=4,41kVA 
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1,1 – Koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – Koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – Koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – Koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

 

4.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 

Tabulka 39A - Voda pro provozní účely 

A-Voda pro provozní účely 

Potřeba vody Měrná 

jednotka 

Počet měrných 

jednotek 

Střední 

norma 

Potřebné 

množství 

vody 

Ošetření betonu m3 62,6153 20 1252,306 

Mezisoučet A 1252,306 

Tabulka 40B-Voda pro hygienické 

B-Voda pro hygienické 
Potřeba vody Měrná 

jednotka 

Počet měrných 

jednotek 

Střední 

norma 

Potřebné 

množství 

vody 

Hygienické účely-bez 

sprchy 

1 osoba 8 30 240 

Mezisoučet B 240 

Tabulka 41C-Voda pro údržbu 

C-Voda pro údržbu 

Potřeba vody Potřebné množství vody 

Umývání pracovních pomůcek 200 

Mezisoučet C 200 
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Výpočet sekundové spotřeby vody: 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) 

Qn = (1252,306*1,6 + 240*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600) 

Qn=0,106 l/s 

 

Q = Qn + 0,2* Qn=0,106+0,2*0,106=0,127 l/s DN20 

Vodovodní přípojka PE DN 20 bude napojena na stávající řád. Voda bude 

používána v hygienickém zázemí, k ošetřování betonu, umývání pracovních 

pomůcek. 

 

5. Řešení dopravních tras 

Během výstavby hrubé spodní stavby nebude převážen žádný nadměrný 

náklad, takže není třeba řešit zvláštní dopravu. 

5.1. Doprava výztuže 

Výztuž, kari sítě, distanční podložky apod. budou dopravovány z armovny 

Výztuž CZ, s.r.o. Bartošova 5532760 01 Zlín s provozovnou a výrobnou na adrese 

Jiráskova 904Tlumačov763 62, odkud budou výztuž, kari sítě, distanční podložky 

apod. dopraveny na stavbu. Armovna nabízí možnost dopravy až na stavbu. 

Využijeme těchto nabízených služeb. Armovna je vzdálená 70 km a za běžného 

provozu bude doprava trvat 1hodina a 18 minut. 

Trasa vede po silnicích I. třídy, na kterých nejsou žádná dopravní omezení. 

Ta vede potom do Brumova-Bylnice a napojuje se na silnici III. třídy Josefa Polácha, 

dále vlevo na ulici Amálie Kutinové a dále na ulici Mlýnskou a až ke staveništi. 
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Obrázek 10 Mapa trasy výztuže Tlumačov -> Brumov-Bylnice 

Obrázek 11 Mapa trasy výztuže Tlumačov -> Brumov-Bylnice 

 

 

5.2. Doprava systémového bednění Doka 

Bednění bude dováženo z Ostravské pobočky firmy Doka sídlící na adrese 

ulice Palackého 1144, 70200, Ostrava - Přívoz. Trasa měří 114 km a cesta potrvá 1 

hodinu a 48 minut. Trasa začíná na silnici III. a I. třídy, posléze se napojuje na 

dálnici D1, ze které se v Šenově u Nového Jičína sjíždí na silnici I. třídy. Ta vede 

potom do Brumova-Bylnice a napojuje se na silnici III. třídy Josefa Polácha, dále 

vlevo na ulici Amálie Kutinové a dále na ulici Mlýnskou a až ke staveništi. 
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Obrázek 12 Mapa trasy bednění Ostrava -> Brumov-Bylnice 

Obrázek 13 Mapa trasy bednění Ostrava ->Brumov-Bylnice 

 

5.3. Doprava čerstvého betonu 

Beton bude dopravován z nejbližší betonárny CEMEX, která má pobočku na 

adrese Valašské Klobouky - Sychrov, 766 01. Cestou nejsou žádná dopravní 

omezení. Délka trasy je 7,2 km a za běžného provozu bude trvat 9 minut. Trasa vede 

po silnici I. třídy do Brumova-Bylnice a napojuje se na silnici III. třídy Josefa 

Polácha, dále vlevo na ulici Amálie Kutinové a dále na ulici Mlýnskou a až ke 

staveništi. 
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Obrázek 14 Mapa trasy čerstvého betonu Valašské Klobouky -> Brumov-Bylnice 

 

5.4. Doprava stavebních strojů 

Doprava pásového dozeru CATERPILLAR D6N LGP a rypadla 

CATERPILLAR M313D je zajištěna u firmy Phonix-Zeppelin sídlící na adrese 

Kvítkovická 1623, 763 61 Napajedla. Trasa vede po silnicích I. a III. třídy. Je dlouhá 

62 km a za běžného provozu trvá 1 hodinu a 7 minut. Na trase nejsou žádná dopravní 

omezení. 

 

Obrázek 15 Mapa trasy staveb. strojů 1 Napajedla -> Brumov-Bylnice 
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Zbytek stavebních strojů, drobných stavebních strojů a nářadí je zajištěn u 

Vodohospodářských staveb Javorník CZ s.r.o s pobočkou v Brumově- Bylnici na 

adrese Kloboucká 1423, 763 31. Trasa je dlouhá 2 km a za běžného provozu trvá 4 

minuty. 

 

Obrázek 16 Mapa trasy staveb. strojů 2 

 

6. Likvidace zařízení staveniště 

Po skončení všech prací, odstraní firma realizující tuto stavbu zařízení 

staveniště, včetně skládek. Inženýrské sítě vybudované pro zařízení staveniště budou 

odstraněny a oplocení bude demontováno a bude demontován i provizorní vjezd na 

staveniště a plocha uvedena do původního stavu. Předání stavby proběhne až po 

likvidaci zařízení staveniště. 

 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Před zahájením jakékoliv činnosti na stavbě musí být každý pracovník 

seznámen s předpisy BOZP a možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý 

pracovník to potvrdí svým vlastním podpisem v prezenční listině. BOZP je detailněji 

zpracováno v části A8 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Práce smí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení pracovníci. Jejich odbornost 

odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí 
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být pracovník alespoň zacvičený v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné 

vykonávání prací. 

Hlavně nás bude zajímat Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Další legislativa: - Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky a do hloubky. 

    - Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále jeho změny 362/2007 Sb. a 

189/2008 Sb. 

    - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

    - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

    - Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se 

stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a 

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

    - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby nahrazující vyhl. č. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb., 

kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplněna. 

    - Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 

č.523/2002Sb.a nařízení vlády č.441/2004. 

    - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

    - Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
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pozdějších předpisů (změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) 

Sb. 

 

8. Životní prostředí 

Směsný komunální odpad, vznikající na staveništi bude ukládán do 

kontejneru na vyhrazené skládce u hlavního vjezdu na staveniště, ten bude 

pravidelně vyvážen Službami města Brumov - Bylnice. Odpadní materiál, jako 

železo nebo beton, bude ihned odvážen k recyklaci. Při každém odstavení stroje 

strojník vloží pod stroj preventivně vanu, pokud dojde ke kontaminaci zeminy, musí 

použít havarijní soupravu. 

 

9. Důležitá telefonní čísla 

Tato telefonní čísla budou uvedena v kanceláři stavbyvedoucího a v šatně 

zaměstnanců. 

Policie ČR: 158 

Zdravotnická záchranná služba: 155 

Hasičský záchranný sbor ČR: 150 

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 
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Tabulka 42 Kontrolní a zkušební plán Zemní práce-vstupní kontrola 

Č. PRÁCE POPIS DOKUMENT
KONTROLU 
PROVEDE

ČETNOST 
KONTROLY

ZPŮSOB 
KONTROLY

VÝSLEDEK 
KONTROLY

VYH./ 
NEVYH.

KONTROLU 
PROVEDL

KONTROLU 
PROVĚŘIL

KONTROLU 
PŘEVZAL

Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:

Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:
Jméno:
Datum:

-

1. 5
Kontrola pracovních pomůcek a 

strojů
TP

3

PD, n.v.č. 
591/2006sb.

ČSN 34 1090 ed2 
ČSN 75 5411 PD- 
výkres zařízení 

staveniště

3. 1 Napojení buněk na inž.sítě

V
ST

U
PN

Í

1
Převzetí 

staveniště

1. 1 Kontrola přístupnosti

1. 4
Kontrola ohraničení a označení 

staveniště

Kontrola zařízení 
staveniště 3. 2

3. 3

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Protokol, 
zápis do SD

Vizuálně Zápis do SD

1. 3 Kontrola veřejných sítí na 
staveništi, přípojná místa

PD HSV, TDI, GD Jednorázově Vizuálně, 
měřením

Protokol, 
zápis do SD

1. 2 Kontrola PD a jiných dokumentů ČSN, TP, SOD, VL, 
TZ, POŽP

HSV, TDI Jednorázově

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

PSV, HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

Vizuálně Protokol

2
Kontrola 

materiálu

2. 1 Kontrola materiálu pro oplocení
PD – Technická 
zpráva Zařízení 

staveniště; 
dodací listy

PSV Jednorázově

1. 6 Kontrola geodetických bodů
PD; ČSN 730205; 

ČSN 730212-3
HSV, TDI, GD Jednorázově

Vizuálně
Zápis do SD, 
Dodací listy

2. 2
Materiál pro zhotovení 

staveništních inž.sítí

HSV, PSV

Kontrola osvětlení

Vizuálně Zápis do SDKontrola skladovacích ploch Jednorázově
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Tabulka 43 Kontrolní a zkušební plán Zemní práce-mezioperační kontrola 

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

M
EZ

IO
PE

RA
ČN

Í

1
Stroje pro zemní 

práce

1. 1
Kontrola technického stavu 
vozidel a těžebních strojů

TPR

5
Zaměření 
objektu

5.1 Kontrola zaměření objektu

1. 3 Kontrola způsobilosti pracovníků -

3
Odstranění a 

ochrana zeleně
3. 1

Kontrola odstranění a ochrany 
zeleně

ČSN 839061,
vyhl. č.395/1992 

Sb

PD, ČSN 730210-
1, ČSN 730420-2

PSV, STR Průběžně
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

1. 2
Kontrola zabezpečení strojů při 

přerušení prací
- PSV, STR Každý den Vizuálně Zápis do SD

HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

2
Klimatické 
podmínky

2. 1 Kontrola klimatických podmínek TP PSV Každý den
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

PSV Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

4 Sejmutí ornice

4. 1 Kontrola sejmutí ornice
ČSN EN 1997-1, 

ČSN 736133, PD, 
TP

HSV, PSV Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

PSV Jednorázově Měřením Zápis do SD

4. 2 Kontrola čistoty sejmuté ornice - PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

Zápis do SD

6
Výkop stavební 

jámy

6. 1 Kontrola vytyčení stavební jámy
PD, ČSN 730210-
1, ČSN 730420-2

PSV, TDI Jednorázově Měřením

5.2 Kontrola přenesení bodů - lavičky
PD, ČSN 730210-
1, ČSN 730420-2

PSV Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

6. 2
Kontrola správnosti provedení 

výkopu stavební jámy
PD, ČSN EN 1997-

1, ČSN 736133
PSV Průběžně

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

Průběžně Vizuálně Zápis do SD

8 Svahování 8.1 Kontrola svahování jámy
ČSN 736133,

ČSN 733050,PD
PSV

7
Geologický 

průzkum
7. 1

Kontrola geologického průzkumu, 
výskyt podzemní vody

PD PSV, GE

Průběžně
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

Průběžně Vizuálně Zápis do SD

9
Výkop 

základových rýh
9.1

Kontrola strojního a ručního 
výkopu, přeprava zeminy

PD, TP PSV
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Tabulka 44 Kontrolní a zkušební plán Zemní práce-výstupní kontrola 

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

PD, ČSN 
730210-1, 

ČSN 730420-
2, TP

VÝ
ST

UP
NÍ

1
Ukončení 
zemních 

prací

1. 1
Kontrola 

geometrické 
přesnosti

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

1. 3
Kontrola 
čistoty ZS PD, TP HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

1. 2
Kontrola 

svahování

ČSN 736133,
ČSN 733050, 

PD, SV
HSV, TDI Jednorázově
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Zkratky: 

PD - Projektová dokumentace; HSV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor 

investora; TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - 

Statik; SD - Stavební deník; TP - Technologický předpis; PSV - Mistr; ZS - 

Základová spára; STR - Strojník, obsluha stroje; SV - Statický výpočet; POŽP - 

Podmínky ochrany životního prostředí; PLL - Platná legislativa; GE - Geolog; GD - 

Geodet; OF - Odborná firma, TPR-technický průkaz 

Výpis norem: 

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení.; září 1987 - únor 2010 

(nahrazena normou ČSN 73 6133) 

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění, část 1: 

Přesnost osazení 

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky; srpen 

2002 

- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky; srpen 

2002 

- ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy.; říjen 

1988 - březen 2010 (nahrazena normou ČSN EN 1997-1) 

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 

Obecná pravidla; říjen 2006 

- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti; duben 1995 

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 

- n.v. č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 

- n.v. č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky; říjen 2005 
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- vyhl. č. 395/1992 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 

národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin 
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1. Zemní práce 

1.1. Vstupní kontrola 

Staveniště předá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, přístupné a 

prosté nároků třetích osob - věcné břemeno vztažené k pozemku budoucího 

staveniště, se schválenou a ověřenou projektovou dokumentací. Musí být vytyčeny 

komunikace a veřejné sítě s příslušnými ochrannými pásmy a připojovacími body 

pro odběr potřeb zařízení staveniště a provádění stavebních prací. Dále je předána 

hlavní polohová čára s hlavními výškovými body, které slouží k jednoznačnému 

vytyčení jednotlivých objektů. Obvod staveniště musí být zřetelně vyznačen, 

zejména pokud jej nevytváří viditelná a nesporná hranice, jako je např. 

komunikace, zástavba, oplocení apod. 

Kontrola polohy vyznačení všech stávajících inženýrských sítí a 

podzemních vedení dle podkladů dodaných od správců sítí. Kontrola je prováděna 

v blízkosti navrhovaných staveb a přípojek vizuálně a přeměřením pomocí pásma. 

Zkontroluje se smlouva s dodavateli energií a provede se odečet stavu měřících 

přístrojů. 

Kontrola geodetických bodů bude provedena opakovaným měřením 

(druhým vytyčením) výškopisných a polohopisných bodů s přibližně stejnou 

přesností anebo použitím kontrolních prvků. 

Kontrola projektové dokumentace. Dokumentace musí splňovat požadavky 

vyhlášky 499/2006 Sb. Součástí úplné projektové dokumentace je: 

- A - Průvodní zpráva 

- B - Souhrnná technická zpráva 

- C - Situace stavby 

- D - Dokladová část 

- E - Zásady organizace výstavby 

- F - Dokumentace objektů 
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1.2. Mezioperační kontrola 

1.2.1. Stroje pro zemní práce 

Provede se kontrola technického stavu vozidel a strojů. Ze strojů nesmí 

unikat kapaliny a příslušenství musí být v souladu s pokyny výrobce. Strojník vždy 

před opuštěním vozidla (stroje) zkontroluje, že je zajištěn. Všichni řidiči vozidel a 

obsluha strojů budou mít patřičná oprávnění. (řidičský, profesní, strojnický průkaz). 

1.2.2. Klimatické podmínky 

Průměrná teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Pokud teplota klesne, je nutné 

základovou spáru chránit. Teplota se měří 3x denně, konkrétně v 6:00, 12:00 a 

18:00 hodin. 

1.2.3. Odstranění a ochrana zeleně 

Kontroluje se, že veškerý travní porost a nízké křoviny byly odstraněny. 

1.2.4. Sejmutí ornice 

Kontrolujeme složení ornice a hloubku těžení ornice, která musí být 300 

mm. 

1.2.5. Zaměření objektů 

Je nutno zřídit a zkontrolovat vyvápnění, polohu osazení průběžných a 

rohových laviček a dva polohopisné body nebo alespoň jednu směrovou přímku. 

Na lavičkách musí být zaznamenány výškopisné údaje a také musí být 

zkontrolována vzdálenost laviček od vyvápnění jámy. Kontrola je provedena 

vizuálně a následně i teodolitem. V průběhu stavby se provádí kontrola všech 

geodetických značek, zda nedošlo k jejich poškození. Vzdálenost laviček se volí od 

1,5 do 2m od líce budoucí stavby nebo výkopů. 

1.2.6. Geologický průzkum 

V průběhu výkopových prací je nutno kontrolovat vytěženou zeminu 

s ohledem na její fyzikální vlastnosti a v případě jakýchkoli pochybností sjednat 
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nápravu přivoláním geologa, který zhodnotí situaci a případně navrhne nápravná 

opatření. O případných zjištěných odlišnostech a nápravných opatřeních musí být 

proveden zápis do stavebního deníku, případně i vyhotovení zvláštního protokolu 

inženýrskogeologickou firmou. Sondy se provádějí minimálně 3 na jeden stavební 

objekt do 50m od sebe, umisťují se k rohům budovy nikoliv však přímo pod 

budoucí základy. Sondy jsou obvykle hluboké 2-5x šířky základového pasu. 

1.2.7. Výkop stavební jámy 

Proběhne kontrola shody s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových 

prací provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je 

povinen zajišťovat skutečný stav výkopů měřením pomocí latě a nivelačního 

přístroje. 

Při kontrole správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována 

odchylka délková a šířková max. ±50 mm. Odchylka při realizaci dna výkopu max. 

±42 mm. 

Kontrola svahování se provádí vizuálně a následně měřením v průběhu 

provádění výkopových prací a po jejich dokončení. Sklon svahu je závislý na druhu 

zeminy a jejich fyzikálních vlastnostech. V průběhu kontroly během prací nesmí 

být ohrožena bezpečnost či zdraví pracovníků. Přesnost svahování kontrolujeme 

třímetrovou latí, pod kterou smí být prohlubně max. 50 mm, případně dmax*0,3 

mm, směrodatná je pro nás vyšší hodnota. 

Tabulka 45 Hodnoty úhlů sklonu nesoudržných hornin 

Druh 
horniny 

Písky Štěrky Sutě skalní 

Pr
ac

ho
vé

 

Je
m

né
 s 

ob
lý

m
i 

zr
ny

 

H
ru

bo
zr

nn
é 

Bř
id

lic
e 

V
áp

en
ce

 

Ru
la

 

Žu
la

 

Úhel 
přirozeného 
sklonu 

26° 28° 32-36° 35-40° 25-29° 30-32° 30-34° 35-40° 



117 

 

1.2.8. Výkop základových rýh 

Proběhne kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů 

výkopů s projektovou dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a poloha 

výkopu se kontrolují pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou rozměrovou 

odchylkou ±50 mm a rovinnost 3 m latí, pod kterou je dovolená hloubka prohlubně 

max. 50 mm. 

 

1.3. Výstupní kontrola 

1.3.1. Ukončení zemních prací 

Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a šachet, 

pokud k nim přiléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s přesností mezních 

odchylek +30 mm a -50 mm nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru 

(směrodatná je vyšší hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí 

se dodržet předepsaný tvar (t.j. nejméně předepsaná hodnota). Kontrola úpravy 

pláně dna výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha a horních ploch 

násypů musí být zhotovena s přesností mezních odchylek ±(40+dmax*10-1) v mm 

od projektované výšky. 

Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, 

nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je 

nutno poškozenou vrstvu odstranit. 
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Tabulka 46 Kontrolní a zkušební plán Základové konstrukce-vstupní kontrola 

Č. NÁZEV KONTROLY STRUČNÝ POPIS LEGISLATIVA
KONTROLU 
PROVEDE

ČETNOST 
KONTROLY

ZPŮSOB 
KONTROLY

VÝSLEDEK 
KONTROLY

VYH. / 
NEVYH.

KONTROLU 
PROVEDL

KONTROLU 
PROVĚŘIL

KONTROLU 
PŘEVZAL

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

kontrola dodaného beton - 
zkoušky

dodací list, PD, ČSN EN 
12 350-5

HSV, PSV
Každá 

dodávka

Vizuálně, 
měřěním, 

zkoušky
Zápis do SD

4.2
kontrola dodání oceli a její 

skladování
dodací list, PD, ČSN EN 

10080:1999
HSV, PSV

Každá 
dodávka

Vizuálně, 
měřěním

Zápis do SD4
Převzetí materiálu 

+ skladování

4.1
kontrola bednění a jeho 

skladování
dodací list, PD HSV, PSV

Každá 
dodávka

Vizuálně, 
měřěním

Zápis do SD

3 Jáma 3.1
Kontrola provedených 

zemních prací s PD

ČSN 73 6133,
ČSN 73 0212-3,

 PD, TP
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

Vizuálně Zápis do SD

2.3 Geometrická přesnost
ČSN 73 0205, ČSN 73 

0212-3, PD, TP
HSV, TDI Jednorázově

Vizuálně, 
měřěním

Zápis do SD

HSV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřěním

Zápis do SD

2.2 Kontrola čistoty ZS  - HSV Jednorázově

HSV, TDI, 
GD

Jednorázově Měřením
Zápis do SD, 

protokol

2 Základová spára

2.1 Kontrola pažení a svahování PD, ČSN 73 3050

1.4
Kontrola výsledků 

radonových zkoušek + 
kontrolní radonové měření

PD + ČSN 73 0601 HSV, TDI Jednorázově Měřením
Zápis do SD, 

protokol

Vizuálně Zápis do SD

1.3
Kontrola ohraničení a  
označení staveniště n.v. č. 591/2006 Sb., PD

HSV, TDI, 
PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně
Zápis do SD, 

protokol

1.2
Kontrola PD, SOD a dalš ích 

dokumentů

PD,TP,SOD,VL,TZ, 
z.č.185/2001,n.v.č.381/
2001Sb.,n.v.č.383/2001

Sb.

HSV, TDI Jednorázově

VS
TU

PN
Í

1 Převzetí staveniště

1.1
Kontrola přístupových cest, 

označení cest a osvětlení
 -

1.5
Kontrola shody geodetických 

bodů s PD
ČSN 73 0205, PD

4.3
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Tabulka 47 Kontrolní a zkušební plán Základové konstrukce-mezioperační kontrola 

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

M
EZ

IO
PE

RA
ČN

Í

5
Klimatické 
podmínky 5.1

Kontrola vhodnosti  
klimatických podmínek TP PSV Každý den

Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

6
Způsobilosti  

dělníků 6.1
Kontrola způsobilosti  

dělníku, průkazy, 
certi fikáty

 - HSV, PSV Jednorázově Vizuálně
Zápis do 

SD

7
Stroje a jej ich 

zabezpečení 7.1

Kontrola způsobilosti  
strojů a jejich technický 

stav, opatření při 
zaparkování 

n. v. 378/2001 Sb. PSV, STR Průběžně
Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

8
Kontrola 

podkladní vrstvy
8.1

Kontrola hutnění štěrku, 
tlouštka vrstvy

PD TDI, PSV jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

9 Vytyčení bednění 9.1
Kontrola správného 

vytyčení bednění dle PD PD PSV jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

10 Zemnící pásek
10.
1

Kontrola umístění 
zemnícího pásku PD PSV jednorázově Vizuálně

Zápis do 
SD

11 Montáž bednění

11.
1

Kontrola provedení, 
prostupů, těsnosti, 

spojení dílců, stabil ity, 
rozměrů

PD, ČSN 73 2400, 
ČSN 730210-1, 

n.v.č. 362/2005 Sb.
PSV Jednorázově Vizuálně

Zápis do 
SD

11.
2

Očištění a vlhčení 
bednění před betonáží

TP PSV Jednorázově Vizuálně
Zápis do 

SD
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Tabulka 48 Kontrolní a zkušební plán Základové konstrukce-mezioperační kontrola 

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

13.3
Kontrola ošetřování uloženého betonu 
během tuhnutí, zavlažování. Ochrana 

před kl imatickými vl ivy
TP, ČSN 73 2400

12 Výztuž

12.1
Kontrola uložení výztuže, svařování, 

krytí, polohy, čistoty a styků

ČSN 73 2400, PD, SV, 
ČSN EN 1992-1-1 

Eurokód 2, ČSN 13670 - 
1

HSV, TDI, PSV,S Průběžně Vizuálně Zápis do SD

12.2
Kontrola vložení

distančního
materiálu

PD PSV Průběžně Vizuálně Zápis do SD

13 Beton

13.1
Kontrola konzistence

bet. Směsi
ČSN EN 12

350-2
HSV, PSV

Každou
dodávku

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

14 Demontáž bednění 14.1 Kontrola odbednění a očištění  -

13.2
Kontrola ukládání a hutnění čerstvé 

betonové směsi
TP, ČSN 73 2400, ČSN 

EN 1992-1-1
HSV, TDI, PSV Průběžně

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

HSV, TDI, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

HSV, TDI, PSV Průběžně
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD
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Tabulka 49 Kontrolní a zkušební plán Základové konstrukce-výstupní kontrola 

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

HSV, TDI, S Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

19 Zemnící pásek 19.1
Kontrola vyvedení zemnícího 

pásku nad terén
PD

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

18 Pevnost betonu 18.1
Zkouška pevnosti

betonu na
zkušebním prvku

ČSN EN
12390-3,

PD

HSV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

17 čistota základů 17.1
Kontrola očištění základů od 

zablácení atd.
 -

HSV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

16 Kontrola prostupů 16.1
Kontrola polohy a přesnosti 

provedení prostupů
PD

VÝ
ST

U
PN

Í

15
Přesnost 

provedení
15.1

Kontrola shody a přesnosti 
provedených základů s PD

ČSN 730210-1,
ČSN 730212-3,

PD
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Zkratky: 

PD - Projektová dokumentace; HSV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor 

investora; TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - 

Statik; SD - Stavební deník; TP - Technologický předpis; PSV - Mistr; ZS - 

Základová spára; STR - Strojník, obsluha stroje; SV - Statický výpočet; POŽP - 

Podmínky ochrany životního prostředí; PLL - Platná legislativa; GE - Geolog; GD - 

Geodet; OF - Odborná firma 

Výpis norem: 

- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti; duben 1995 

- ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty 

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení.; září 1987 - únor 2010 

(nahrazena normou ČSN 73 6133) 

- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - 

Všeobecně 

- ČSN EN 12 350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 

- ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 

- n. v. č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- ČSN EN 206 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

- n.v.č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 

a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
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2. Základové konstrukce 

2.1. Vstupní kontrola 

2.1.1. Převzetí staveniště 

Musí být vytyčeny komunikace a veřejné sítě s příslušnými ochrannými 

pásmy a připojovacími body pro odběr potřeb zařízení staveniště a provádění 

stavebních prací. 

Dále je předána hlavní polohová čára s hlavními výškovými body, které 

slouží k jednoznačnému vytyčení jednotlivých objektů. Obvod staveniště musí být 

zřetelně vyznačen, zejména pokud jej nevytváří viditelná a nesporná hranice jako je 

např. komunikace, zástavba, oplocení apod. 

Kontrola projektové dokumentace. Dokumentace musí být splňovat 

požadavky vyhlášky 499/2006 Sb. Součástí úplné projektové dokumentace je: 

- A - Průvodní zpráva 

- B - Souhrnná technická zpráva 

- C - Situace stavby 

- D - Dokladová část 

- E - Zásady organizace výstavby 

- F - Dokumentace objektů 

 

2.1.2. Základová spára a jáma 

Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a šachet, 

pokud k nim přiléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s přesností mezních 

odchylek +30 mm a -50 mm nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru 

(směrodatná je vyšší hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se 

dodržet předepsaný tvar (t.j. nejméně předepsaná hodnota). Kontrola úpravy pláně 

dna výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha, a horních ploch násypů 
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musí být zhotovena s přesností mezních odchylek ±(40+dmax*10-1) v mm od 

projektované výšky. 

Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, 

nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je 

nutno poškozenou vrstvu odstranit. 

Základovou spáru zkontroluje stavbyvedoucí společně se statikem a 

geologem. Základová spára musí být k této kontrole předána suchá, čistá a 

vodorovná. Kontrola ověří, zda je základová spára v nezámrzné hloubce, tedy 800 

mm pod terénem u obvodových zdí a 600 mm u vnitřních nosných, dále statik 

stanoví její skutečnou únosnost, která by se měla shodovat s únosností uvedenou v 

projektové dokumentaci a geolog prověří stejnorodost základové půdy dle ČSN 73 

0420. O kontrolách budou vystaveny protokoly a provede se zápis do stavebního 

deníku. 

 

2.1.3. Materiál a skladování 

Stavbyvedoucí porovná údaje na objednávce s dodacím listem, zejména pak 

třídu oceli, kvalitu a hutní atesty, množství a správné rozměry, kdy namátkově 

zkontroluje několik prutů z každé skupiny posuvným měřítkem a svinovacím 

metrem. Dále je nutné prohlédnout povrch, na kterém nesmí být 

nečistoty.Kontrolujeme způsob skladování výztuže. Výztuž musí být místěny na 

zpevněné a odvodněné skladovací ploše na podkladcích výšky min. 100 mm a 

vzdálených od sebe max. 800 mm. 

Kontrolujeme označení a množství distančních kroužků, nepoškozenost 

balení. Kontrolujeme způsob skladování distančních kroužků. Distanční kroužky 

musí být skladovány v originálním balení v uzamykatelném stavebním kontejneru. 

Bednění musí výt uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky uskladněny do max. 

výšky 1,0m, tj. 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné podkladky. Při převozu 

budou desky svázány dvěma stahovacími pásky. První sváže podkladek se spodní 

deskou a druhý pak všechny desky dohromady. 

Hydroizolace bude chráněna před mechanickým poškozením a styku 

s organickými rozpouštědly. Z bezpečnostních důvodů se role skladují vleže. 
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Geotextílie musí být uskladněna v suchém prostoru, bez výrazných teplotních 

výkyvů. tj. ve skladu materiálů. Je možné jej stohovat a to naležato v maximálně pěti 

vrstvách na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. 

Štěrk nebude speciálně uskladněn. 

 

2.2. Mezioperační 

2.2.1. Klimatické podmínky 

Teplota během betonáže nesmí klesnout pod 5°C. Měří se průměrná teplota 

3x denně tj. v 6:00, 12:00 a 18:00 hodin. Pokud teplota klesne pod 5°C musí být 

beton ochráněn proti promrznutí např. zakrytím folii nebo geotextilií. V případě 

betonáže pod 5°C bude použita teplá záměsová voda nebo použity přísady. Stejně tak 

se musí beton chránit proti vysokým teplotám, tj. teplotám vyšším jak 25°C. V 

takovém případě musí být beton chráněn geotextilií a musí být dostatečně kropen 

vodou. Práce budou přerušeny při hustém dešti nebo bouřce. 

2.2.2. Způsobilost dělníků 

Kontroluje se, že jsou všichni účastníci stavby proškolení ohledně 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dále se u pracovníků kontrolují všechny 

potřebné doklady tj. řidičské, profesní, strojnické, svářečské průkazy. 

2.2.3. Stroje a jejich zabezpečení 

Kontrola technického stavu vozidel a strojů. Ze strojů nesmí unikat kapaliny a 

příslušenství musí být v souladu s pokyny výrobce. Strojník vždy před opuštěním 

vozidla (stroje) zkontroluje, že je zajištěn proti zneužití třetí osobou. 

2.2.4. Základová spára 

Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, 

nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je 

nutno poškozenou vrstvu odstranit. 

Provádí se kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových 

rozměrůvýkopů s projektovou dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a 
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poloha výkopu se kontroluje pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou 

rozměrovou odchylkou ±50 mm a rovinnost 3 m latí, pod kterou je dovolená hloubka 

prohlubněmax. 50 mm. 

2.2.5. Podsyp 

Rovinnost podsypu bude měřena 3m latí, na které může být odchylka ±5mm. 

Dále se kontroluje výška podsypu. 

2.2.6. Vytyčení bednění 

Na základě projektové dokumentace kontrolujeme, že místo, kde bude 

následně namontováno bednění, je správně vyznačeno. Kontroluje se poloha a 

rozměry. 

2.2.7. Zemnící pásek 

Kontroluje se, že je zemnící pásek osazen na místě. 

2.2.8. Montáž Bednění 

Kontroluje se poloha bednění, která má přípustnou odchylku ±25 mm od 

projektové dokumentace, svislost bednění, mezní odchylka svislosti je ±15 mm a 

tvarová stabilita. Bednění nesmí být prohnuté nebo jinak tvarově poškozené a musí 

být celistvé. Dále musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem. 

2.2.9. Výztuž 

Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i 

technického dozoru investora. Tito před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné 

poloze dle projektové dokumentace. Kontrola musí potvrdit, že: 

 - je použit druh výztuže dle projektové dokumentace ve stanovených 

roztečích 

 - dodrženo stanovené krytí výztuže ( zajištěno distančními tělísky a 

vložkami ) 

 - výztuž není znečištěna škodlivými látkami ( oleje, barvy, maziva ) 

 - výztuž je řádně svázána a zajištěna proti posunutí při betonáži 
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 - mezi pruty je dostatečný prostor pro betonáž a zhutnění 

Po betonování se zkontrolují vyčnívající pruty v pracovních spárách - jejich 

správná poloha pro stykování. Ocelové distanční vložky mohou být ve styku s 

povrchem betonu pouze v suchém prostředí. Stanovené krytí musí dodržovat 

veškerá, tedy i pomocná výztuž.  

U karisítí se navíc kontrolují přesahy jednotlivých polí. 
 

2.2.10. Beton 

2.2.10.1. Kontrola konzistence betonové směsi 

Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je 

doložena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje 

se musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále zkontroluje, zda je dodán 

materiál ve správném množství a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku 

odebraném na začátku vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po 

vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu.  

Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z 

těchto způsobů: 

 - Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  

 - Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 

 - Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 

 - Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
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- Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2 

Čerstvý beton se zhutní ve formě tvaru komolého kužele. Po zvednutí 

komolého kužele nahoru, vzdálenost, o kterou poklesl beton, udává konzistenci 

betonu.  

Forma musí mít tvar dutého komolého kužele s následujícími vnitřními 

rozměry:  

- průměr dolní základny: (200±2) mm  

- průměr horní základy: (100±2) mm  

- výška: (300±2) mm  

 

 

Obrázek 17 Sednutí kužele 
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Tabulka 50 Klasifikace podle sednutí kužele 

KLASIFIKACE PODLE SEDNUTÍ KUŽELE 

Stupeň 

konzistence(sednutí) 

Označení v 

dodacím listu 
Pojmenování Specifikace 

- S Suchá 
Bez vody, pouze 

vlhkost z kameniva 

- P Pěchovatelná 

Malé množství vody, 

při intenzivním 

zhutňování tvarování 

bez bednění 

S1 (10 - 40 mm) Z Zavlhlá 
Vyžaduje intenzivní 

vibraci 

S2 ( 50 - 90 mm) M Měkká 

Pro vibrovaný beton 

netenkostěnných kcí 

(základy) 

S3 ( 100 - 150 mm) V Velmi měkká 
Ostatní kce, málo 

intenzivní vibrace 

S3 ( 100 - 150 mm) C Čerpatelná 

Jako V, menší obsah 

nejhrubší frakce kvůli 

čerpatelnosti 

S4 ( >160 mm) T Tekutá 

Zhutňování bez 

vibrace, málo 

intenzivní nebo krátkou 

vibrací. Pohledové 

betony, tekuté potěry, 

samozhutnitelné betony 
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- Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 

Čerstvý beton se zhutní ve formě pro zkoušku sednutí. Po zvednutí formy se 

nad povrch betonu natočí kruhová průhledná deska a opatrně se spustí dolů, až se 

dotkne betonu. Zaznamená se sednutí betonu. Spustí se vibrační stůl a změří se doba, 

během které se celý povrch desky dostane do styku s cementovou maltou (čas Vebe).  

Nádoba má rozměry:  

- vnitřní průměr (240±5) mm  

- výška: (200±2) mm  

Tolerance závaží (2750±50) g  

Vibrátor pracuje při jmenovité frekvenci od 50 Hz do 60 Hz 

 

 
Obrázek 18Vebe test 
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Tabulka 51 Klasifikace podle VEBE 

KLASIFIKACE PODLE VEBE 

STUPEŇ VEBE ČAS V SEKUNDÁCH 

V0 

V1 

V2 

V3 

V4 

>31 

30 až 21 

20 až 11 

10 až 6 

5 až 3 

 

- Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 

Čerstvý beton se opatrně ukládá do nádoby zednickou lžící, přičemž je nutno 

dbát na to, aby nebyl hutněn. Po naplnění nádoby je přebytečný beton odstraněn a 

zarovnán s horní hranou nádoby. Beton se zhutní vibrováním a vzdálenost povrchu 

zhutněného betonu od horní hrany nádoby slouží ke stanovení stupně zhutnitelnosti.  

Nádoba má vnitřní rozměry:  

- základna (200±2) mm x (200±2) mm  

- výška je (400±2) mm  

Stupeň zhutnitelnosti c je vyjádřen vztahem c=ho/(ho-Δh)  

 
Obrázek 19 Stupeň zhutnění 
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Tabulka 52 Klasifikace podle zhutnitelnosti 

KLASIFIKACE PODLE ZHUTNITELNOSTI 

STUPEŇ STUPEŇ ZHUTNITELNOSTI 

C0 

C1 

C2 

C3 

>1,46 

1,45 až 1,26 

1,25 až 1,11 

1,10 až 1,04 

- Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 

Podle této zkoušky se konzistence čerstvého betonu stanoví změřením 

rozlitého betonu setřásáním na rovné desce.  

Forma musí mít tvar dutého komolého kužele s následujícími vnitřními 

rozměry:  

- průměr dolní základny: (200±2) mm  

- průměr horní základy: (130±2) mm  

- výška: (200±2) mm  

Zvih: (40±1) mm  

Hodnota rozlití f je dána vztahem:  

f = (d1 + d2)/2  

Výsledek se uvádí zaokrouhlen na nejbližších 10mm.  

 

Obrázek 20 Rozlití 
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Tabulka 53 Klasifikace podle rozlití 

KLASIFIKACE PODLE ROZLITÍ 

STUPEŇ PRŮMĚR ROZLITÍ  

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

<340 mm 

350 až 410 mm 

420 až 480 mm 

490 až 550 mm 

560 až 620 mm 

>630 mm 

Tabulka 54 Tolerance sednutí kužele, VEBE, … 

TOLERANCE 

SEDNUTÍ KUŽELE 

Určená hodnota v mm <40 50 až 90 >100 

Tolerance v mm ±10 ±20 ±30 

VEBE 

Určená hodnota v sekundách >11 10 až 6 <5 

Tolerance v sekundách ±3 ±2 ±1 

STUPEŇ ZHUTNITELNOSTI 

Určená hodnota >1,26 1,25 až 

1,11 

<1,10 

Tolerance ±0,10 ±0,08 ±0,05 

PRŮMĚR ROZLITÍ 

Určená hodnota v mm všechny hodnoty 

Tolerance v mm ±30 

Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9002 pro výrobu betonové směsi (Výroba) 

- byl-li vydán, prohlášení o shodě dle § 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 

163/2002, ověření receptury betonové směsi krychelnými zkouškami, tyto se provádí 

se na staveništi, kde se z dodaného betonu vyrobí zkušební krychle o hraně 150 mm, 

na kterých se po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje: 

- pevnost betonu v tlaku 
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- hloubka max. průsaku tlakovou vodou 

- odolnosti povrchu betonu proti působené vody a chemických 

rozmrazovacích prostředků 

2.2.10.2. Kontrola ukládání a hutnění čerstvé betonové směsi 

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby dosáhl předpokládané pevnosti a 

trvanlivosti stanovené v projektové dokumentaci. Čerstvý beton se může ukládat do 

bednění z max. výšky 1,5 m, aby při jeho ukládání nedošlo k oddělení hrubých a 

jemných kamenných zrn. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité technologii 

zhutňování. U ponorných vibrátorů by neměla být větší než 1,3 násobek délky 

ponorného vibrátoru, u vibračních latí (povrchová vibrace) by max. výška vrstvy 

neměla překročit 200 mm. Ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se 

zabránilo nedokonalému spojení jednotlivých vrstev.  

Při použití ponorných vibrátorů se kontrolují vzdálenosti jednotlivých vpichů, 

což závisí na výkonu vibrátoru a doba vibrování. Beton se musí ukládat a zhutňovat 

tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném 

betonu v mezích dovolených odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovené pevnosti a 

trvanlivosti. V místech změn průřezů, pracovních spár, zhuštěné výztuže a místech 

úzkých je třeba zajistit pečlivé zhutňování. Ukládání a zhutňování musí být 

prováděno tak rychle, aby došlo ke spojení vrstev, zároveň pomalu, aby nedocházelo 

k nadměrnému sedání a přetěžování bednění. Ošetřování betonu: 

 - minimalizuje plastické smršťování 

 - zajišťuje dostatečnou pevnost povrchu 

 - zajišťuje trvanlivost povrchové vrstvy před mrazem 

 - chrání před otřesy, nárazy a poškozením 

2.2.10.3. Ošetřování 

Po ukončení zhutňováni a konečné úpravě se musí povrch betonu ošetřovat 

bez odkladu. Je-li potřeba zabránit trhlinám od plastického smršťování na volných 

površích, musí se před ukončením uplatnit dočasné ošetřováni. Při teplotách pod 0°C 

je třeba dodržet odbedňovací lhůtu 72 hodin. 
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Požadavky pro odbednění: 

- teplota betonu je min ±5 °C až do dosažení minimální pevnosti v tlaku 

5N/mm2 

- pokles teploty betonu < 0,3 °C/hod - měřeno v oblasti nejmenšího rozměru 

stavebního dílu 

- teplotní spád < 0,7 K/cm 

Při teplotě pod -3 °C je navíc třeba zaručit, že beton bude mít po dobu min 3 

dnů teplotu min 10 °C. Betonové plochy je třeba ihned po odbednění opatřit zakrytím 

ze světlého materiálu a udržovat zakryté minimálně 7 dnů. Zakrytí je třeba provést 

tak, aby bylo pokud možno zabráněno pohybu vzduchu nad povrchem betonu. 

- Při teplotě vzduchu od +5 °C do +20 °C je toto zakryti třeba provést 

minimálně jednou vrstvou stavební ochranné rohože. 

- Při teplotě vzduchu > 20 °C je třeba na zakrytí použit takové světlé stavební 

ochranné rohože, které zachycuji vlhkost a trvale je udržovat vlhké. Nesmí při tom 

dojit k přímému vlhčeni betonových ploch vodou, a to proto, aby nedošlo k jejich 

náhlému ochlazení. 

- Při teplotě vzduchu < 5 °C je třeba betonové plochy zakrýt minimálně 

dvěma vrstvami stavební ochranné rohože, resp. izolačními rohožemi. Rohože je 

třeba chránit před provlhčením, tak aby si zachovaly odpovídající izolační schopnost. 

V případě potřeby je třeba pomocí lehkých stěn vytvořit takový vzduchový 

prostor, který je možno vytápět, aby se splnila kritéria pro lhůtu odbednění. 

Tabulka 55 Nejkratší doba ošetřování betonu 

NEJKRATŠÍ DOBA OŠETŘOVÁNÍ BETONU VE DNECH 

Teplota 

povrchu 

betonu t (°C) 

Vývoj pevnosti betonu (fc2d / fc28d ) 

Rychlý r ≥ 

0,50 
Střední r = 0,3 

Pomalý r = 

0,15 

Velmi pomalý 

r ≤ 0,15 

t ≥ 25 1 1,5 2 3 

25 > t ≥ 15 1 2 3 5 

15 > t ≥ 10 2 4 7 10 

10 > t ≥ 5 3 6 10 15 
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2.2.11. Demontáž bednění 

Po odbednění se kontroluje čistota desek. 

 

2.3. Výstupní kontrola 

2.3.1. Přesnost provedení 

Kontrolují se rozměry, poloha, úhly, rovinatost a povrch jednotlivých 

základových konstrukcí. Geodet určí výšky jednotlivých rohů a ploch základových 

konstrukcí. Pásmem nebo metrem se přeměří rozměry konstrukcí a dvoumetrovou 

latí rovinatost s tím, že povolená odchylka je ±5 mm. Odchylky od rozměrů jsou 

uvedeny v tabulce. Povrch betonu se kontroluje pohledem a na konstrukci se nesmí 

vyskytovat štěrková hnízda, dutiny, praskliny, díry a povrch musí být celistvý. 

Tabulka 56 Dovolené výškové odchylky 

DOVOLENÉ VÝŠKOVÉ ODCHYLKY 

Do 1 m Nad 1 m do 4 m Nad 4 m do 10 m Nad 10 m do 16 m Nad 16 m 

4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 

 

2.3.2. Čistota základů 

Zkontroluje se, že jsou základové konstrukce bez známek znečištění. 

 

2.3.3. Pevnost betonu 

Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 

0,3 m3 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro 

zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a 

zhutní se (vibrátor) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem 

betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí 

o teplotě cca 20°C ±5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit 

otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C ±2 °C 
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nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95% a teplotě 20 °C 

±2 °C. 

Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který obsahuje 

údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku (místo, 

stáři, velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 
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Tabulka 57 Kontrolní a zkušební plán Svislé nosné konstrukce-vstupní kontrola 

Č. NÁZEV KONTROLY STRUČNÝ POPIS LEGISLATIVA
KONTROLU 
PROVEDE

ČETNOST 
KONTROLY

ZPŮSOB 
KONTROLY

VÝSLEDEK 
KONTROLY

VYH. / 
NEVYH.

KONTROLU 
PROVEDL

KONTROLU 
PROVĚŘIL

KONTROLU 
PŘEVZAL

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Vs
tu

pn
í k

on
tr

ol
y

1
Převze  pracoviště-

kontrola přístupnosti

Kontrola oplocení, 
přístupových cest a

označení vstupů

vyhl. č. 591/2006 
Sb.

6
Kontrola jakosti 

materiálu

Kontrola kvality, 
množství a druhu 

materiálu

dle dodacího listu
a PD

Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

2
Kontrola 

přípojných míst

Kontrola vodovodní, 
elektrické a 

odpadní přípojky 
PD HSV, TDI Jednorázově

HSV, TDI

Vizuálně Zápis do SD

3
Kontrola PD 

a jiných dokumentů
Kontrola PD, ochrany 
živ. prostředí, odpady

Zákon č. 185/2001 HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

4
Kontrola vyměření 

rohů budovy
Kontrola shody 

vyměřených bodů s PD
ČSN 73 0420-1
ČSN 73 0420-2

HSV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Protokol, 
zápis do SD

5 Kontrola podkladu
Kontrola shody 

provedení podkladu s 
PD

ČSN 73 0205, PD HSV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

PSV, TDI Každá dodávka
Vizuálně, 
měřením, 
zkouškami

Zápis do SD
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Tabulka 58 Kontrolní a zkušební plán Svislé nosné konstrukce-mezioperační kontrola 

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Zápis do 
SD

Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

17
Kontrola chránění 

konstrukcí proti 
povětrnosti

Ochrana vyzděných 
stěn pro  deš

PD, technologický
předpis

PSV Jednorázově Vizuálně

16 Kontrola lešení
Kontrola výšky, 

stability 
lešení a jeho umístění

 ČSN EN 12810-1
vyhl. č. 362/2005

PSV Průběžně

15
Kontrola otvorů 

ve zdi

Dodržení rozměrů 
otvorů a 

jejich polohy
PD, ČSN 73 0212-1 PSV Průběžně

Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

PSV, TDI Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

14
Kontrola provádění 

zdění

Kontrola rovinnos ,  
převázání, tloušťky 

spar a svislosti

PD, ČSN EN 1996-2, 
ČSN 73 0212-3 PSV Průběžně

Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

Průběžně Vizuálně
Zápis do 

SD

PSV, TDI Průběžně Vizuálně
Zápis do 

SD

Průběžně Vizuálně
Zápis do 

SD

10 Kontrola strojů
Kontrola technického 

stavu strojů
nařízení vlády, č. 

591/2006 Sb.
PSV, STR Průběžně

Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

Průběžně
Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

8
Kontrola ochranných 

pomůcek
Kontrola dodržení 

použití ochr. pomůcek
nařízení vlády č. 

591/2006 Sb.
PSV Průběžně Vizuálně

Zápis do 
SD

M
ez

io
pe

ra
čn

í k
on

tr
ol

y

7
Kontrola klimatických 

podmínek
Kontrola klimatických 

podmínek dle TP
TP, TL

PSV

12
Kontrola skladování 

materiálu
Kontrola uskladnění 

materiálů
PD

9
Kontrola způsobilosti 

dělníků

Kontrola způsobilosti 
dělníků, průkazů a 

certifikátů
průkazy PSV

11
Kontrola zabezpečení 

strojů při přerušení 
prací

Kontrola strojů při 
přerušení prací

nařízení vlády č. 
591/2006 Sb.

PSV, STR

13
Kontrola vytyčení 

polohy stěn
Kontrola správného 
vytyčení stěn dle PD

PD, ČSN 73 0421, 
ČSN 73 0212
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Tabulka 59 Kontrolní a zkušební plán Svislé nosné konstrukce-výstupní kontrola 

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Vý
st

up
ní

 k
on

tr
ol

y 18
Kontrola geometrické 

přesnosti zdí

Kontrola shody 
provedení zdí s PD - 
svislost a kolmost

PD, ČSN EN 1996-2, 
ČSN 73 0212-1, ČSN 

73 0205

19
Kontrola geometrické 

přesnosti otvorů

Kontrola polohy, 
přesnos  a kolmos  

provedení otvorů
PD, ČSN 73 0212-1 HSV, TDI Jednorázově

HSV, TDI

Jednorázově Vizuálně

Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD

20
Kontrola čistoty 

staveniště

Kontrola čistoty 
staveniště po 
ukončení práce

z.č.185/2001, 
vyhl.č. 381/2001, 
vyhl.č. 383/2001

HSV, TDI
Zápis do 

SD

Vizuálně, 
měřením

Zápis do 
SD
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Zkratky: 

PD - Projektová dokumentace; HSV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor 

investora; TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - 

Statik; SD - Stavební deník; TP - Technologický předpis; PSV - Mistr; ZS - 

Základová spára; STR - Strojník, obsluha stroje; SV - Statický výpočet; POŽP - 

Podmínky ochrany životního prostředí; PLL - Platná legislativa; GE - Geolog; GD - 

Geodet; OF - Odborná firma 

 

Výpis norem: 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva; květen 2007  

ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky; září 2004  

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – část 1: základní požadavky; srpen 2002  

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – část 2: vytyčovací odchylky; srpen 

2002  

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; 

duben 1995  

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; říjen 

2005  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007  

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; září 2001  

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech; květen 2001 
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3. Svislé nosné stěny 

3.1. Vstupní kontrola 

3.1.1. Převzetí pracoviště-kontrola přístupnosti: 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda je zřízeno 

oplocení kolem pozemku dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., která určuje souvislé 

oplocení na hranici pozemku ve výšce 1,8m. Stavební úřad může určit jinou výšku a 

způsob oplocení. Také kontrolují, zda jsou řádně označeny všechny vstupy a vjezdy 

na staveniště zákazem vstupu. Ohraničení pozemku musí být rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti. Dále zkontrolují, zda je pracoviště přístupné – příjezdová cesta a 

přístupové trasy nesmí být blokovány skládkami, popř. jinými pracemi.  

3.1.2. Kontrola přípojných míst: 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují místa přípojných bodů 

inženýrských sítí podle projektové dokumentace.  

3.1.3. Kontrola PD a jiných dokumentů: 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují úplnost a správnost 

projektové dokumentace, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod a 

podmínky k ochraně životního prostředí. 

3.1.4. Kontrola vyměření rohů budovy: 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda jsou rohy budovy, 

vyměřeny pomocí laviček, v souladu s projektovou dokumentací.  

3.1.5. Kontrola podkladu: 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují rovinnost podkladu (± 

15 mm na 10 m délky), čistotu podkladu (bez prachu a ropných látek), vyzrálost 

podkladu (70% pevnosti), provedení hydroizolace (pásy o 150 ± 10 mm širší než 

stěna, kontrola poškození, přesahu a napojení).  
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3.1.6. Kontrola materiálu: 

Mistr a technický dozor investora kontrolují jakosti všech vstupních 

materiálů:  

a) zdící prvky – množství a druh dle PD, a zda nejsou prvky poškozeny, 

výrobce dokládá kvalitu certifikátem*.  

b) v případě vytváření zdící malty na stavbě je nutné kontrolovat vstupní 

suroviny, kterými jsou písek, voda, vápno a cement. Kvalita se prokazuje 

kontrolními zkouškami (zkouška pevnosti v tlaku). 

 

* - u těchto prvků vždy několik náhodně vybraných přeměříme a porovnáme 

s dodacím listem a certifikátem-musí souhlasit rozměr v tolerančních odchylkách a 

počet dodaných kusů. 

 

3.2. Mezioperační kontrola 

3.2.1. Kontrola klimatických podmínek: 

Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, před 

započetím prací a v průběhu prací. Technologickým předpisem se stanoví konkrétní 

podmínky, za jakých je možné pracovat. Teplota prostředí při zdění, tuhnutí a 

tvrdnutí malty a také teplota podkladu nesmí být nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. 

Ve výjimečných případech, pokud to výrobce dovoluje, je možné zdění i při nižších 

teplotách. V průběhu provádění prací a při zrání malty je také potřeba provést 

ochranu při větších povětrnostních podmínkách, které mohou způsobit rychlejší 

schnutí malty. Dále je třeba provádět ochranu při větší vzdušné vlhkosti, tzn. při 

dešti, mlze, sněžení. V takovém případě je vhodné překrytí folií.  

3.2.2. Kontrola ochranných pomůcek: 

Mistr musí zkontrolovat, zda mají pracovníci, pracující na staveništi 

předepsané ochranné pomůcky tzn. přilby, pracovní obuv, pracovní oděv, reflexní 

vesty, rukavice apod.  
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3.2.3. Kontrola způsobilosti dělníků: 

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.  

3.2.4. Kontrola strojů: 

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 a různá jiná mechanická poškození.  

3.2.5. Kontrola zabezpečení strojů při přerušení práce: 

Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skončení práce zaparkovány na vhodném 

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

jiných kapalin, zabrzděny a uzamčeny. Dle v. č. 591/2006 Sb. musí zhotovitel 

seznámit obsluhu s podmínkami v rámci BOZP.  

3.2.6. Kontrola skladování materiálu: 

Mistr a technický dozor investora kontrolují skladovací plochu a případně 

skladovací objekty. Plocha musí být pevná, rovná a odvodněná. Veškeré materiály 

musí být uskladněny v původním nepoškozeném obalu na paletách. Zdící prvky a 

překlady by měly být chráněny před nepříznivými klimatickými vlivy ochrannou 

folií, zajištěnou proti odvátí. Zdící prvky musí být skladovány v takových 

vzdálenostech, aby nedocházelo k jejich poškození. Na výšku se mohou skladovat 

průměrně pouze 2 až 3 palety na sobě, toto určí výrobce. 

Materiál pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor nejméně 0,6 m široký.  

3.2.7. Kontrola vytyčení polohy stěn: 

Mistr kontroluje vytyčení polohy stěn dle PD a povolené mezní odchylky dle 

normy ČSN 73 0421 - přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou 

skladbou a ČSN 73 0212 - geometrická přesnost ve výstavbě.  
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Tabulka pro vytýčení tvaru a rozměru obvodového zdiva. 

Tabulka 60 Mezní odchylky vytyčení 

 

 

Obrázek 21 Mezní odchylky 
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3.2.8. Kontrola provádění zdění: 

Mistr zkontroluje především odchylky od rovinnosti a svislosti konstrukce dle 

tabulky z normy ČSN EN 1996-2. Nejprve zkontroluje vizuálně čistotu podkladu a 

následně jeho rovinnost, pomocí 2 m vodováhy. Následně zkontroluje osazení první 

vrstvy tvárnic do malty, vodorovnost a svislost pomocí vodováhy. Toto průběžně 

kontroluje u každé 4. vrstvy zdiva, spolu s kolmostí rohů a vazby zdiva.  

Kontroluje výrobcem stanovené hodnoty jako například: kotvení nosných 

stěn - pro Porotherm platí, že každá 2. ložná spára musí být kotvena pomocí dvou 

ocelových kotev, tloušťku ložné spáry - pro Porotherm platí tloušťka průměrně 12 

mm při výškovém modulu 250 mm, vazbu zdiva - svislé spáry mezi jednotlivými 

cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách by měly být přesazeny alespoň na délku 

rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. 

Doporučený půdorysný modul stavby 250 x 250 mm zaručuje u cihel Porotherm 

délku převazby 125 mm. 

 

Obrázek 22 Největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky 

3.2.9. Kontrola otvorů ve zdi: 

Provedené otvory musí svými rozměry a polohou umístění odpovídat PD. 

Platí pro ně stejné požadavky na rovinnost ve svislé i vodorovné ose jako pro zdivo. 

Viz. tabulka: 
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Obrázek 23 Požadavky na rovinnost otvorů 

Tolerance velikosti otvoru je dána tabulkou. 

 

Obrázek 24 Jmenovité rozměry stavebního otvoru 

3.2.10. Kontrola lešení: 

Mistr kontroluje výšku, stabilitu a umístění lešení. 

3.2.11. Kontrola chránění konstrukcí proti povětrnosti: 

Mistr kontroluje, zda je dokončená stěna, nebo stěna na které byly práce 

přerušeny, chráněná proti provlhnutí. Vrchní povrchy stěn a parapetů musí být 

přikryty nepropustnými obaly a zajištěny proti odvanutí. 

 

3.3. Výstupní kontrola 

3.3.1. Kontrola chránění konstrukcí proti povětrnosti: 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu provedení s PD, 

dále kontrolují tloušťku, rovinnost a svislost konstrukce. 
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Obrázek 25 Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků 

 

Obrázek 26 Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí 

 

Obrázek 27 Mezní odchylky celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch 
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Obrázek 28 Mezní odchylky místní rovinnosti povrchu vnitřních rovinných ploch 

 

Obrázek 29 Mezní odchylky celkové a místní přímosti přímých hran 

3.3.2. Kontrola geometrické přesnosti otvorů: 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují dodržení velikosti 

všech otvorů a jejich polohy. O měření se provede zápis do stavebního deníku. 

3.3.3. Kontrola geometrické přesnosti otvorů: 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují čistotu a pořádek na 

staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady a to v 

souladu se zákonem.  

Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími právními předpisy, 

což je vyhláška ministerstva životního prostřední č.381/2001 Sb., kde se nachází 

katalog odpadů a vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
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Tabulka 61 Kontrolní a zkušební plán Vodorovné nosné konstrukce-vstupní kontrola 

Č. NÁZEV KONTROLY STRUČNÝ POPIS LEGISLATIVA
KONTROLU 
PROVEDE

ČETNOST 
KONTROLY

ZPŮSOB 
KONTROLY

VÝSLEDEK 
KONTROLY

VYH. / 
NEVYH.

KONTROLU 
PROVEDL

KONTROLU 
PROVĚŘIL

KONTROLU 
PŘEVZAL

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

Každá 
dodávka

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD, 
atest

Každá 
dodávka

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD, 
atest

5 Betonová směs 5.1
Kontrola kvality a třídy betonové 

směsi,
certifikáty, atesty

Certifikát betonárky
dle ISO 9002
Dodací list

HSV, TDI

Každá 
dodávka

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD, 
atest

4.2 Kontrola množství
Každá 

dodávka
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD, 
atest

4 Výztuž

4.1 Kontrola třídy oceli, kvality, atestů

PD
TP

ČSN 73 0205
Dodací list

HSV, PSV

4.3
Kontrola rozměrů, povrchu, 

provedení,
průřezové plochy

3.3
Kontrola funkčnosti a poškození, 

čistota, těsnost
Každá 

dodávka
Vizuálně Zápis do SD

3.2 Kontrola množství
Každá 

dodávka
Vizuálně Zápis do SDPD HSV

Každá 
dodávka

Vizuálně Zápis do SD

2.3
Kontrola věnců (výška, osazení 

věncovek, tep.izolace – tl., 
materiál)

Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

HSV, TDI

Jednorázově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

2.2 Kontrola svislosti a rovinosti zdiva Jednorázově Měřením Zápis do SD

HSV,PSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

2 Přejímka pracoviště

2.1 kontrola provedení zdicích prací

PD
ČSN 73 0420
ČSN 73 0205

VS
TU

PN
Í

1 Kontrola PD 1.1
úplnost, rozsah, kontrola a 

zapracování připomínek do PD
vyhl.č. 499/2006 Sb.

3 Bednění

3.1
Kontrola certifikátu bednění – 

statická únosnost, odolnost
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Tabulka 62 Kontrolní a zkušební plán Vodorovné nosné konstrukce-mezioperační kontrola 

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

M
EZ

IO
PE

RA
ČN

Í

6
Klimatické 
podmínky

6.1
Kontrola vhodnosti klimatických 

podmínek
TP

8.4 konzolové úseky

9 Výztuž

8 Bednění

8.1
Kontrola provedení, spoje, 

vzdálenost stojek

ČSN 73 0210-1
ČSN EN 13670

9.4
Kontrola vázání výztuže, zajištění 

proti posunutí, čistota

PSV Každý den
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

7
Způsobilosti 

dělníků
7.1

Kontrola způsobilosti dělníku, 
průkazy, certifikáty

 - HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

8.3
Kontrola stability, únosnosti, 

umístění stojek
Každé patro Vizuálně Zápis do SD

HSV, TDI, 
PSV, G

Každé patro
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

8.2
Kontrola odchylek, výškových kót, 

prostupů
Každé patro Měřením Zápis do SD

Každé patro Vizuálně Zápis do SD

8.5 penetrační nátěr bednění Každé patro Vizuálně Zápis do SD

Každé patro
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

Zápis do SD

9.2
Kontrola polohy nosn. prutů, kční 

výztuže
Každé patro

Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

9.1
Kontrola svázání výztuže, umístění 

prutů, profily, krytí, hust. 
proarmování, styky

TP
ČSN EN 10080
ČSN EN 13670

HSV, TDI, PSV

Každé patro
Vizuálně, 
měřením

9.3
Kontrola odchylky polohy styků, 

svarů
Každé patro Vizuálně Zápis do SD

Každá 
dodávka

10 Betonová směs

Vizuálně
Zápis do SD, 

atest

10.2
správná zpracovatelnost betonu –

sednutí kužele
Každá 

dodávka

zkouška 
sednutí 
kužele

Zápis do SD, 
atest

10.1 Kontrola dodaného množství
 TP

ČSN EN 206
ČSN EN 12350-1-7

HSV, TDI
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Tabulka 63 Kontrolní a zkušební plán Vodorovné nosné konstrukce-mezioperační kontrola a výstupní kontrola 

Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:
Jméno:
Datum:
Podpis:

12.3 hladkost a vodorovnost povrchu Namátkově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

HSV, TDI, G

Namátkově
Vizuálně, 
měřením

Zápis do SD

12.2
rozměry – tloušťka desky, poloha

rohů, prostupy
Namátkově Měřením Zápis do SD

VÝ
ST

U
PN

Í

12 Stropní deska

12.1 výškové odchylky proti PD

PD
ČSN EN 13670

11
Betonáž
stropu

Namátkově Vizuálně Zápis do SD

11.2 Kontrola hutnění směsi Namátkově Vizuálně Zápis do SD

11.1 Kontrola ukládání směsi – výška

TP
ČSN EN 206

ČSN EN 13670
HSV, PSV

11.3
Kontrola vyrovnání čerstvého 

betonu
Namátkově Měřením Zápis do SD
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Zkratky: 

PD - Projektová dokumentace; HSV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor 

investora; TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - 

Statik; SD - Stavební deník; TP - Technologický předpis; PSV - Mistr; ZS - 

Základová spára; STR - Strojník, obsluha stroje; SV - Statický výpočet; POŽP - 

Podmínky ochrany životního prostředí; PLL - Platná legislativa; GE - Geolog; GD - 

Geodet; OF - Odborná firma 

 

Výpis norem: 

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

ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení, 01/1993 

ČSN 73 0420 – Přesnost vytyčování staveb, (norma není platná 1988 – 2002) 

Nahrazeno ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2 

ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti, 04/1995 

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, 07/2010 

ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 

Všeobecně, 01/2006 

ČSN EN 206 – Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 10/2001 

ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 1-7, 10/2009 
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4. Vodorovné nosné kontrukce 

4.1. Vstupní kontrola 

4.1.1. Kontrola PD: 

Kontrola úplnosti, rozsahu, správnost a platnosti projektové dokumentace. 

Musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a investorem. Zpracování 

připomínek do PD. Zápis do stavebního deníku provede stavbyvedoucí. 
 

4.1.2. Přejímka pracoviště: 

4.1.2.1. Kontrola provedení zdících prací 

Při přejímání části zděných konstrukcí se kontroluje shoda tvaru, rozměrů a 

polohy konstrukce s projektem. Dále zkontrolujeme vazbu zdiva, šířku a způsob 

vyplnění maltových ložných spár maltou, svislost zděných konstrukcí, způsob 

provedení jednotlivých částí zdiva (komín, průduchy a prostupy). 

4.1.2.2. Kontrola svislosti a rovinatosti stěn 

Při kontrole délkového a výškového modulu používáme hoblovanou lať s 

vyznačenými značkami po 125mm. Délka latě musí odpovídat projektové výšce 

hotové zdi. Doporučené hodnoty mezních odchylek viz tabulky: 

Tabulka 64Mezní odchylky polohy středů opěrných ploch dílců více podlažních stěn a sloupů ve výše 

ležících podlažích: 

Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m 

Konstrukce do 8,0 

m 

8,0-16,0 m 16,0-32,0 

m 

více než 32,0 

m 

Nosná stěna(střední tloušťky), 

sloup 

± 15 ± 20 ± 30 h / 1000 
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Tabulka 65 Mezní odchylky rozměrů konstrukčních celků: 

Mezní odchylky v mm pro rozsahy výšek objektů v m 

Rozměr do 4,0 m 4,0-8,0 m 8,0-16,0 m více než 16,0 m 

Délka, šířka (hloubka) ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 

Výška ± 25 ± 30 ± 40 ± 50 

Tabulka 66 Informativní odchylky zdiva: 

 Zeď Pilíř 

Tloušťka zdiva ± 5 mm ± 3 mm 

Odklon od svislice na výšku patra 4 m ± 10 mm ± 10 mm 

Nerovnost lícového zdiva (měření 2m latí) 5 mm 5 mm 

4.1.3. Bednění: 

- Kontrola vizuální, četnost kontroly před přijetím dodávky, kontrola 

certifikátu bednění. Statická únosnost a odolnosti. 

- Vizuální kontrola dodaného bednění. Kontrola dodacího listu a množství 

uvedených kusů bednění a počet dodaných. 

- Kontrola funkčnosti, nezničitelnosti, provozuschopnosti. Kontrola 

skladování. Zápis do deníku a podpis dodacího listu. 

4.1.4. Výztuž: 

Skladování 

- zpevnění, suchá plocha, podkladky, označení štítky – čitelné označení typu, 

množství a váhou svazku 

- kontrola množství, druhu a ceny prutů dle dodacích listů a odpovídající PD 

- kontrola atestu – pokud vše odpovídá s atestem, neprovádí se zkoušky 

Výztuž kontrolujeme vizuálně, měřením. Četnost kontroly bude prováděna 

namátkově před přijetím dodávky. Kontroluje se třída oceli, hutní atesty a kvalita. 

Namátkově se vybere od každého jmenovitého průměru několik prutů a kontroluje se 

jeho shoda s PD. Zejména délky, průměr, žebírkování, koncová úprava. Dodávku 

kontroluje a zapisuje do stavebního deníku stavbyvedoucí. 
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4.1.5. Betonová směs: 

- Certifikát betonárky dle ČSN ISO 9001 pro výrobu betonové směsi. 

- Prohlášení o shodě dle 13, zákona 22/97 Sb. a §11 nařízení vlády č. 

163/2002. 

- Krychelné zkoušky – z dodaného betonu se odeberou 3 zkušební krychle o 

hraně 150 mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje: 

· pevnost betonu v tlaku 

· hloubka max. průsaku tlakovou vodou 

· odolnost povrchu proti působení vody a chemicky rozmrazovacích 

prostředků 

Tabulka 67 Čerstvý beton 

Druh zkoušky Beton odolný XF4 Ostatní monolitické kce, 
beton odolný vůči vlivu 
prostředí XC, XD, XF, 

XA 

Konzistence 1 x z každého dopravního 
prostředku, vždy při 

zkoušce obsahu vzduchu a 
výrobě zkušebních těles 

min. 3 x denně a vždy při 
zkoušce obsahu vzduchu, 
výrobě zkušebních těles, 

vždy z následující 
dodávky při mezní 
hodnotě (min/max) 

první zkouška se musí 
provést u první dodávky 

Obsah vzduchu 1 x z každého dopravního 
prostředku 

min. 3 x denně a vždy při 
výrobě zkušebních těles, 

vždy z následující 
dodávky při mezní 
hodnotě (min/max), 

neprovádí se u XC, XD a 
XA1 

první zkouška se musí 
provést u první dodávky 

Objem. hmot. čerstvého 
betonu 

vždy při obsahu vzduchu 
a výrobě zkušebních těles 

vždy při obsahu vzduchu 
a výrobě zkušebních těles 
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4.2. Mezioperační kontrola 

4.2.1. Klimatické podmínky 

Teplota během betonáže nesmí klesnout pod 5°C. Měří se průměrná teplota 

3x denně tj. v 6:00, 12:00 a 18:00 hodin. Pokud teplota klesne pod 5°C musí být 

beton ochráněn proti promrznutí např. zakrytím folii nebo geotextilií. V případě 

betonáže pod 5°C bude použita teplá záměsová voda nebo použity přísady. Stejně tak 

se musí beton chránit proti vysokým teplotám, tj. teplotám vyšším jak 25°C. V 

takovém případě musí být beton chráněn geotextilií a musí být dostatečně kropen 

vodou. Práce budou přerušeny při hustém dešti nebo bouřce. 

4.2.2. Způsobilost dělníků 

Kontroluje se, že jsou všichni účastníci stavby proškolení ohledně 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dále se u pracovníků kontrolují všechny 

potřebné doklady tj. řidičské, profesní, strojnické, svářečské průkazy. 

4.2.3. Bednění 

- Kontrola provádění bednění se provádí vizuální kontrolou a měřením u 

každého patra. 

- Před betonáží musí být bednění dobře smontováno, bez vážných vad a 

nedodělků, které bymohly ovlivnit výsledný vzhled nebo funkci betonové 

konstrukce. 

- Návrh podpěrného lešení musí brát v úvahu přetvoření během a po 

betonování, aby se zabránilovzniku škodlivých trhlin v mladém betonu. 

- Bednění musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí. 

Kontrola bednění zahrnuje: 

- Kontrolu těsnosti tzn. dostatečná těsnost, aby se zabránilo průniku jemných 

částic. 

- Kontrola čistoty bednění - především nečistoty jako je bláto, malta, úlomky 

cihel, dřevěné třísky anečistoty, které se můžou na bednění vyskytnout. 
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- Kontrola stability probíhá vizuálním prohlídnutím a posouzením 

konstrukčně správného provedení, které posoudí stavbyvedoucí. Kontrola dodržení 

výškové kóty bednění viz. PD.Maximální tolerance je 10mm v každém rohu. 

- Přeměření kastlíků pro vytvoření otvorů a zajištění proti posunu. Kontrola 

pevnosti bočnice pro vytvoření okraje desky. Odchylky u otvorů (prostupů) ±25mm. 

- Penetrační nátěr musí být v souvislé (min. 2 mm) vrstvě po celé ploše. 

Odbedňovací prostředkyse musí vybrat a používat tak, aby nepůsobily škodlivě na 

beton, betonářskou výztuž nebobednění a aby neměly škodlivé účinky na trvalou 

konstrukci. 

4.2.4. Výztuž 

- Kontrola výztuže bude provedena vizuální kontrolou, namátkově v průběhu 

armování a před betonáží. 

- Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, 

které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké 

zrezivění povrchu je přípustné. 

Kontrola výztuže spočívá v posouzení správné polohy výztuží, vázání 

výztuže a zajištění proti posunutí, čistotě výztuže, dostatečný prostor mezi pruty pro 

uložení betonu a hutnění. S posuvným měřítkem kontrolujeme namátkově jmenovité 

profily, dle projektové dokumentace. Dále se bude kontrolovat svázání a zajištění 

proti posunu výztuže. Posuvným metrem se kontroluje výška budoucího krytí, které 

je zajištěno distančními podložkami. Mezní odchylky v uložení výztuže od polohy 

předepsané v projektu nesmí překročit +20% hodnoty vyznačené v projektu, max. 

však ±30mm. Půdorysná poloha výztuže musí být uložena s tolerancí 30mm a 

rozdělovací 50mm. 

Kontroly zapisujeme do stavebního deníku s podpisem stavbyvedoucího a 

technického dozoru investora. 

4.2.5. Betonová směs 

- Kontrola je prováděna vizuální kontrolou, četnost kontroly – každá dodávka 

(doklad). 
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- Před přijetím dodávky čerstvého betonu se kontroluje pevnostní třída, 

certifikáty, atesty, množství. 

Kontrola kvality betonu 

- kontrola dle dodacího listu – množství, čas výroby, čas dodání a její 

specifikace z označení 

- max. doba transportu - 0-25°C =>90min, t<0°C =>45min, t>25°C =>45min 

Zkouška konzistence 

- Sednutí kužele dle ČSN EN 12 350-1 – z počátku se odebere vzorek 

z každého autodomíchávače, postupně z každého třetího. 

4.2.6. Betonáž stropu 

Kontrola betonáže stropu je prováděna vizuální kontrolou a měřením během 

betonáže a při dokončení. Během betonáže se musí kontrolovat, nedochází-li k 

rozmísení betonu. Betonová směs je tlačena v potrubí čerpadla danou rychlostí, proto 

je nutno udržovat ústí potrubí čerpadla nízko nad zemí tzn. výška ukládání betonu 

max. 1,0 m. Ukládá se po vrstvách. Tloušťka uložené vrstvy závisí na použité 

technologii zhutňování. U ponorných vibrátorů nebude větší než 1,3 násobek délky 

ponorného vibrátoru, u vibračních latí (povrchová vibrace) max. výška vrstvy 

nepřekročí 200 mm. Beton uložený do bednění se musí dostatečně zhutnit, aby 

veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně uloženy ve zhutněném betonu. 

Ukládání a zhušťování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení 

jednotlivých vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným sedáním nebo 

přetěžováním bednění a podpěrného lešení. Zhutňování považujeme za ukončené ve 

chvíli, kdy na povrch vystoupí cementová voda (cementové mléko). 

Během ukládání a zhutňovaní se musí beton chránit proti nepříznivému 

slunečnímu zářeni, silnému větru, mrazu, vodě, dešti, sněhu.  

Během betonáže se kontroluje rovinatost a výška již vyrovnané konstrukce, 

která se srovnává s přesností na 10mm. 
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Ošetřování čerstvého betonu 

- čerstvý beton je nutno po dobu hydratace (min.12 hodin) ochlazovat a 

zvlhčovat – za předpokladu doby tuhnutí max. 5 hodin a teplota povrchu betonu se 

předpokládá min. +5°C. 

- pokud není dodržena min. teplota +5°C – překrytí textilií 

- min. teplota vody při vlhčení +5°C a min. teplota prostředí +5°C 

4.3. Výstupní kontrola 

4.3.1. Kontrola stropní desky 

- Kontrola se provede pomocí dvoumetrové latě, která se přiloží na hotovou 

konstrukci. Zjišťují se odchylky, které nesmí být větší než 5 - 10 mm na 1 m do 

výšky a 20 mm na 1m do šířky. 

- Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce – měřením ČSN 73 0210-2, 

ČSN 73 0205 

- Kontrola jakosti povrchů konstrukce ČSN 73 0210-2, ČSN 73 0205. 

- Kontrola pevnosti betonu ČSN EN 206. 

- Zkoušení pevnosti betonu v tlaku, vyjmutím vzorku z konstrukce nebo 

nedestruktivní kontrolou pomocí Smithova kladívka. Tloušťka stropu dle PD ±8mm. 
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1. Stavební stroje 

1.1. Pásový dozer CATERPILLAR D6N LGP 

Pásový dozer bude použit na skrývku ornice. Dozer bude vypůjčen ve firmě 

Phoenix-Zeppelin ve Zlínské pobočce sídlící na adrese Kvítkovická 1623, Zlín 763 

61. Dovoz a odvoz na staveniště zajišťuje samotná firma Phoenix-Zeppelin. 

1.1.1. Základní rozměry 

Tabulka 68 Rozměry Dozeru Caterpillar D6N LGP 

1 Rozchod pasů 2160 mm 

2 Šířka stroje 

bez radlice 

s radlicí 

 

3000 mm 

3706 mm 

3 Výška stroje 3200 mm 

4 Výška stroje 669 mm 

5 Délka pásu ve styku s terénem 3117 mm 

6 Délka základního stroje 4165 mm 

7 Výška vršku výfuku 3083 mm 

8 Výška záběrových lišt desek pásů 57 mm 

9 Světlá výška 507 mm 

Obrázek 30 Dozer Caterpillar D6N LGP 
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1.1.2. Technické parametry 

Stroj se bude pohybovat na první rychlostní stupeň, který se vyznačuje 

rychlostí 3,1 Km/h s tažnou silou 320 kN. Na staveništi bude použita radlice typu XL 

SU šířky 3154 mm s objemem 4,28 m3. 

1.1.3. Výpočet 

Stroj bude použit při skrývce ornice tloušťky 300 mm o celkovém objemu 

540,306 m3v zemině 4. třídy těžitelnosti. Stroj bude obsluhovat průměrná obsluha 

dobou práce 50 minut. Pracovní cyklus T je 90 s. 

 

Q = 3600 ∗
V radlice

T = 3600 ∗
4,28
90 = 171,2m /h 

 

Qp = Q ∗ k = 171,2 ∗ 0,75 ∗ 0,75 ∗ 0,83 = 79,9m /h 

 

Provozní výkonnost Dozeru Caterpillar D6N LGP je 79,9 m3/h. 

 

Sh =
hodina

výkonost stroje =
1

79,9 = 0,013 

 

Normohodina je 0,013 pro Dozer Caterpillar D6N LGP. 
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1.2. Rypadlo CATERPILLAR M313D 

Stroj bude pronajatý ve firmě Phoenix-Zeppelin ve Zlínské pobočce sídlící na 

adrese Kvítkovická 1623, Zlín 763 61. Dovoz a odvoz na staveniště zajišťuje 

samotná firma Phoenix-Zeppelin, jak tomu bylo i u Dozeru Caterpillar D6N LGP. 

Rypadlo má dostačující dosah pro potřeby stavby a jeho produktivita 

v případě nerozrušené zeminy 72 m3/h je také velmi dostačující. Protože stroj bude 

pracovat v zeminách 3. až 4. třídy těžitelnosti, bude použit při hloubení stavební 

jámy s rýpací lopatou s označením X s šířkou 900 mm o objemu 0,49m3 a později při 

hloubení rýh pro základové pasy s rýhovací lopatou šířky 450mm a objemem 

0,18m3. 

Terén na staveništi není náročný, aby bylo třeba pásového podvozku, proto 

postačí kolový podvozek. 

1.2.1. Základní rozměry 

 

Obrázek 31 Dosah Rypadla 
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Tabulka 69 Dosah Rypadla 

1 Výškový dosah 9670 mm 

2 Výsypná výška 6900 mm 

3 Hloubkový dosah 5160 mm 

4 Hloubkový dosah při svislé stěně 3500 mm 

5 Hloubkový dosah při vodorovném dnu 

2,5m 

4920 mm 

6 Dosah 8670 mm 

7 Dosah na opěrné rovině 8490 mm 

1.2.2. Technické parametry 

Tabulka 70 Vlastnosti Rypadla 

Výkon motoru 102 kW/139 K 

Rychlost  

Dopředu/Dozadu 

1.stupeň 

2.stupeň 

 

9 km/h 

37 km/h 

Plazivé rychlosti 

1.stupeň 

2.stupeň 

 

3 km/h 

13 km/h 

Maximální stoupavost 58% 

Světlá výška podvozku 370 mm 

Provozní hmotnost 13 800 kg 

Objem lopaty šířky 900 mm 0,49 m3 

Objem lopaty šířky 450 mm 0,18 m3 
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1.2.3. Výpočet 

Normohodina s lopatou šířky 900 mm 

Sh =
hodina

výkonost stroje =
1

49,0 = 0,02 

Normohodina s lopatou šířky 450 mm 

Sh =
hodina

výkonost stroje =
1

18,0 = 0,056 

 

1.3. Rypadlo-Nakladač CATERPILLAR 422E2 

Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E2 bude zapůjčen u Vodohospodářských 

staveb Javorník CZ s.r.o. s pobočkou v Brumově- Bylnici. Stroj bude osazen 

víceúčelovou lopatou s označením MP šířky 2406 mm, objemu 1,03 m3 a standardní 

násadou. Maximální nosnost ve zdvihu je 2581 kg a vylamovací síla 39 kN. Na 

staveniště dojede po své vlastní ose. 

1.3.1. Základní rozměry 

Obrázek 32 Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E2 
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Obrázek 33 Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E2 

Tabulka 71 Rozměry Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E2 

1 Celková délka 5729 mm 

2 Celková přepravní výška 3736 mm 

3 Výška ke kabině 2863 mm 

4 Vzdálenost osy nápravy od přední mřížky 2704 mm 

5 Rozvor kol 2200 mm 

6 Výška závěsného čepu 3314 mm 

7 Výsypná úhel ve zdvihu 44° 

8 Dosah při max. úhlu vyklopení 2653 mm 

9 Max. zaklopení lopaty v úrovni země 38° 

10 Hloubkový dosah 118 mm 

11 Vzdálenost od masky po břit lopaty 1495 mm 

12 Max. výškový dosah 4238 mm 

13 Hloubkový dosah – rypadlo 4255 mm 

14 Hloubkový dosah při plochém dnu 4214 mm 

15 Vodorovný dosah 5648 mm 

16 Dosah při max. zdvihu 1679 mm 

17 Šířka přes stabilizační opěry 2368 mm 
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1.3.2. Výpočet 

Výkonnost dozeru, kterou musíme splnit, je 79,9 m3/h. Koeficient plnění je 

90%. Třída těžitelnosti 4. => 1,5 s, hromada navršená dozerem do 3 m výšky => 0,6 

s, konstantní průběh pracovního cyklu => 0 s, vyklápění na korbu do 10 m3 => 2,4 s, 

časové využití 45 minut => 0,75 s. Základní doba pracovního cyklu je 30 s. 

 

i =
3600

(30 + 1,5 + 0,6 + 0 + 2,4 + 0,75) = 102,13 c/h 

 

ip = 102,13 ∗
45
60 = 76,59 = 77 cyklů 

 

objem lopaty nakladače =
79,9
70 = 1,03 m³ 

 

Určení Normohodiny nakladače 

Sh =
hodina

výkonost stroje =
1

79,9 = 0,013 
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2. Dopravní stroje 

2.1. Sklápěč Tatra 815 S3 

Pro dopravu zeminy ze staveniště na skládku budou použity sklápěče Tatra 

815 S3 s korbou o objemu 10 m3 a nosností 10 t. Budou zapůjčeny u 

Vodohospodářských staveb Javorník CZ s.r.o. s pobočkou v Brumově- Bylnici. 

Vytěžená zemina bude odvážena na skládku ve Štítné nad Vláří, která patří 

zhotoviteli, a je ve vzdálenosti 4,6 km. Pro zajištění plynulého odvozu bude použito 

6 sklápěčů pro odvoz ornice, 4 sklápěče pro odvoz zeminy během výkopů jam a 2 

sklápěče při výkopech rýh. 

 

Obrázek 34 Sklápěč Tatra 815 S3 

  



172 

 

2.1.1. Základní rozměry 

 

Obrázek 35 Sklápěč Tatra 815 S3- rozměry 

2.1.2. Výpočet 

2.1.2.1. Určení objemu zeminy, kterou sklápěč může převézt 

V =
nosnost sklápěče

objemová hmotnost zeminy =
10000
1800 = 5,55m³ 

 

2.1.2.2. Určení doby nutné k naložení 

T =
objem zeminy na korbě

výkonnost rypadla =
5,55
49,0 = 0,113h 

 

2.1.2.3. Délka pracovního cyklu 

Doba vyložení: 0,08 h 

Doba nakládání: 0,113 h 

Doba jízdy na skládku a zpět: 

 Cesta tam 40km/h 4,6/40=0,115 h 

 Cesta zpět 50km/h 4,6/50=0,092 h 
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2.1.2.4. Stanovení výkonu sklápěče 

Q =
objem zeminy na korbě
délka pracovního cyklu =

5,55
0,08 + 0,113 + 0,115 + 0,092 = 13,875m³/h 

 

2.1.2.5. Určení potřebného počtu sklápěčů – skrývka ornice 

s =
výkon nakladače
výkon sklápěče =

79,9
13,875 = 5,8 = 6 sklápěčů 

 

2.1.2.6. Určení potřebného počtu sklápěčů-výkop jam 

s =
výkon rypadla
výkon sklápěče =

49,0
13,875 = 3,5 = 4 sklápěče 

 

2.1.2.7. Určení potřebného počtu sklápěčů-výkop rýh 

s =
výkon rypadla
výkon sklápěče =

18,0
13,875 = 1,3 = 2 sklápěče 

 

2.1.2.8. Určení stroj-hodiny sklápěče 

Sh =
hodina

výkonost stroje =
1

13,875 = 0,072 
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2.2. Autodomíchávač Cifa SL9 

Dovoz čerstvé betonové směsi bude z betonárny CEMEX, která má svoji 

pobočku ve Valašských Kloboukách, které jsou od staveniště vzdálené 7,2 km. Bude 

využito vozů s domíchávačem Cifa SL9 o objemu bubnu 9 m3, které vlastní 

betonárna. 

 

Obrázek 36 Autodomíchávač Cemex Cifa SL9 

Tabulka 72 Autodomíchávač Cemex Cifa SL9-vlastnosti bubnu 

Kapacita bubnu 9 m³ 

Plnicí poměr 56,3% 

Rychlost otáčení 14 ot/min 

Průměr bubnu 2300 mm 

Válce 2 

Výstup vodní pumpy 400 l/s 

Tlak vodní pumpy 3,5 bar 

Kapacita vodního tanku 400 l 
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Obrázek 37 Autodomíchávač Cemex Cifa SL9-rozměry bubnu 

Tabulka 73 Autodomíchávač Cemex Cifa SL9-rozměry bubnu 

A – min. délka rámu 5970 mm 

B – min. délka mixu 7177 mm 

C – přesah 1205 mm 

D – těžiště 2450 mm 

E – max. výška 2725 mm 

Max. šířka 2355 mm 

Celková hmotnost 3966 kg 

Počet náprav 4 
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2.3. Čerpadlo betonové směsi KCP 28ZX-120 

Pro betonáž základových pasů, stěny, desky a stropu bude použito čerpadlo 

vlastní betonárna CEMEX. Na stavbě je třeba rozvést beton na větší vzdálenosti, 

takže čerpadlo je ideální variantou. 

 

 

Obrázek 38 Čerpadlo betonové směsi KCP 28ZX-120 

 

Tabulka 74Čerpadlo betonové směsi KCP 28ZX-120 - parametry 

Svislý dosah výložníku 27,8 m 

Vodorovný dosah výložníku 24,0 m 

Výška pro rozevření výložníku 6,5 m 

Rotace výložníku 370° 

Tlak/dodávka 20bar/120l/min 

Vnitřní průměr potrubí 125 mm 

Max.dodávka směsi 120m3/h 

Regulace dodávky 20-120m3/h 
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Obrázek 39Čerpadlo betonové směsi - dosah 
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2.4. Nákladní automobil s hydraulickou rukouMAN TGS 6x4 BL 

Bude použit pro přepravu zdiva, výztuže, bednění, železobetonových panelů a 

potrubí. 

 

Obrázek 40 Nákladní automobil s hydraulickou rukou- Man TGS 6x4 BL 

2.4.1. Technické údaje 

Tabulka 75 Nákladní automobil s hydraulickou rukou- Man TGS 6x4 BL technické údaje 

Motor MAN D2060, 294 kW 

Kabina M (2 sedadla) 

Rozvor 4500 + 1350 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost 23500 kg 

Užitečné zatížení 14500 kg 

Max. rychlost 110 km/h 

Nástavba valník 6,26 x 2,5 m 

Ložná výška 800 mm 
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2.4.2. Rozměry 

 

Obrázek 41 Nákladní automobil s hydraulickou rukou- Man TGS 6x4 BL-rozměry 

2.4.3. Hydraulická ruka Palfinger PK 16001 C 

 

Obrázek 42 Nákladní automobil s hydraulickou rukou Palfinger PK 16001 C 
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Obrázek 44 hydraulická ruka Palfinger PK 16001 C-graf únosnosti 

 

 

Obrázek 43 hydraulická ruka Palfinger PK 16001 C-rozměry 
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3. Drobné stavební stroje a ruční nářadí 

3.1. Ponorný vibrátor IVUR50 

Bude použit pro hutnění čerstvě uložené betonové směsi a bude zapůjčený u 

Vodohospodářských staveb Javorník CZ s.r.o. s pobočkou v Brumově- Bylnici. 

 

Obrázek 45 Vibrátor IVUR 50 

3.1.1. Technické údaje 

Tabulka 76 Vibrátor IVUR 50- technické údaje 

Hmotnost 30 kg 

Pracovní šířka 500 mm 

Průměr 50 mm 

Délka 370 mm 

Délka hadice 5000 mm 

Hmotnost s hadicí (5000mm) 9,5 kg 

Napětí 230 V 

Frekvence 200 Hz 

Vstupní proud 4,6 A 

Výkon 850 W 
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3.2. Plovoucí vibrační lišta 

Bude použita pro hutnění a srovnání čerstvě uložené betonové směsi na 

deskách. Bude také zapůjčena u Vodohospodářských staveb Javorník CZ s.r.o. 

s pobočkou v Brumově- Bylnici. 

 

Obrázek 46 Plovoucí Vibrační Lišta 

3.2.1. Technické údaje 

Tabulka 77 Vibrační lišta plovoucí- technické údaje 

Typ stroje Enar QZH 

Motor Honda 

Délka lišty 1500 mm 

Hmotnost 16 kg 

Výkon 0,81 kW 
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3.3. Úhlová bruska Makita 9566 CVR 

Bude použita na řezání Kari sítí. Bude zapůjčena opět v půjčovně pracovního 

nářadí u Vodohospodářských staveb Javorník CZ s.r.o. s pobočkou v Brumově- 

Bylnici. 

 

Obrázek 47 Úhlová bruska Makita 9566 CVR 

3.3.1. Technické údaje 

Tabulka 78 Úhlová bruska Makita 9566 CVR - technické údaje 

Napájení: 230-240 V / 50-60 Hz 

Příkon 1 400 W 

Počet otáček 10 000 ot./min 

Rozměry 299 x 169 x 103 mm 

Max. průměr brusného kotouče 150 mm 

Velikost vřetene M14 x 2 

Hmotnost (bez kotouče) 2,6 kg 
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3.4. Motorový křovinořez Stihl FS 490 C-EM 

Bude použit k odstranění náletových křoviny na pozemku.Bude zapůjčen opět 

u Vodohospodářských staveb Javorník CZ s.r.o. s pobočkou v Brumově- Bylnici. 

 

Obrázek 48 Motorový křovinořez Stihl FS 490 C-EM 

3.4.1. Technické údaje 

Tabulka 79 Motorový křovinořez Stihl FS 490 C-EM - technické údaje 

Zdvihový objem 51,6 cm3 

Výkon 2,4 / 3,3 kW / k 

Hmotnost 9,1 kg 

Objem palivové nádrže 0,99 l 

Hladina akustického výkonu 113 dB 

Hladina akustického tlaku 102 dB 

Anti vibrační systém Ano 

 

  



185 

 

3.5. Pojízdné hliníkové lešení Stabilo 10 

Bude použito při zdění. 

 

Obrázek 49Pojízdné hliníkové lešení Stabilo 10 

3.5.1. Technické údaje 

 

Obrázek 50 Pojízdné hliníkové lešení Stabilo 10-rozměry 

Tabulka 80 Pojízdné hliníkové lešení Stabilo 10-technické údaje 

Délka 2,5 m 

Šířka 750 mm 

Max.zatížení 300 kg 

Pracovní výška A cca 3,0 m 

Výška podlážky B cca 1,0 m 

Výška lešení C cca 2,4 m 

Celková hmotnost 53 kg 
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3.6. Vibrační deska Weber CR7 

Bude použita ke zhutnění podsypu pod základy. Bude zapůjčen opět u 

Vodohospodářských staveb Javorník CZ s.r.o. s pobočkou v Brumově- Bylnici. 

 

Obrázek 51 Vibrační deska Weber CR7 

3.6.1. Technické údaje 

Tabulka 81 Vibrační deska Weber CR7-technické údaje 

Hmotnost 437 - 480kg 

Pracovní šířka [cm] 60 (80)cm 

Odstředivá síla 60kN 

Motor Honda/Lombardini 
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3.7. Vibrační pěch Weber SRV66 

Bude použit ke zhutnění podsypu pod základy. Bude použit tam, kde nebude 

možné použít vibrační desku. Bude zapůjčen opět u Vodohospodářských staveb 

Javorník CZ s.r.o. s pobočkou v Brumově- Bylnici. 

 

Obrázek 52 Vibrační pěch Weber SRV66 

3.7.1. Technické údaje 

Tabulka 82 Vibrační pěch Weber SRV66-technické údaje 

Hmotnost 72 kg 

Hutnící efekt - sypké mat. 70 cm 

Hutnící efekt - vazké mat. 50 cm 

Motor SUBARU Robin EH12 

Rozměr hutnící desky 280 x 280 mm 

Typ motoru 4dobý. benzínový 

Výkon 3 kW 
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3.8. Stavební vrátek Winch Boy 

Bude použit na dopravu malty a drobného materiálu do podsklepené části. 

 

Obrázek 53 Stavební vrátek Winch Boy 

3.8.1. Technické údaje 

Tabulka 83 Stavební vrátek Winch Boy-technické údaje 

Nosnost [kg] 200 

Rychlost pojezdu [m/min] 19 

Délka lana [m] 31 

Průměr nosného lana [mm] 5 

Napětí [V] 230 

Příkon [kW] 0,75 

Hmotnost [kg] 45 

  
Obrázek 54 Stavební vrátek 
Winch Boy 
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3.9. Míchačka Belle BWE 200/230V 

Bude použita na zdění 1.PP. 

 

Obrázek 55 Míchačka Belle BWE 200/230V 

3.9.1. Technické údaje 

Tabulka 84 Míchačka Belle BWE 200/230V -technické údaje 

Geometrický objem bubnu (litr) 350 

Obsah mokré směsi (litr) 200 

Otáčky bubnu (ot./min.) 25 

Napětí motoru (V/Hz) 230/50 

Příkon motoru (kW) 1,5 

Rozměry v×š×d (cm) 150×100×190 

Váha (kg) 190 
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Zpráva o bezpečnosti práce popisuje, jakým způsobem bude zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví v průběhu prací na rodinném domě a v jeho okolí. Tato 

problematika se řídí platnými zákony a nařízeními a to především: 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 sb. o bližších požadavcích na 

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

do hloubky a další legislativu. 

 

1. Nařízení vlády č. 591/2006 sb. 

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

1.1. Příloha č.1 k nařízení vlády č.591/2006 sb. 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 

1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 

komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 

Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení 
staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.  

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
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5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli 
těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během provádění prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis5). 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti.  
 

Oplocení po obvodu staveniště bude vyhotoveno z montovaných plotových dílců 

šířky 3m a výšky 2m. Dílce budou kotveny v betonových podstavcích. Spoje dílců 

budou vzájemně sešroubovány a na oplocení budou umístěny reflexní prvky, které 

budou i při snížené viditelnosti označovat oplocení. Tyto reflexní prvky je nutno v 

pravidelných intervalech kontrolovat, zda jsou na určeném místě pevně připojeny, a 

to v minimálním intervalu alespoň 1x týdně. 

Na oplocení bude upevněna informační tabule s nápisem Zákaz vstupu na staveniště 

a současně vedle umístěna značkaNepovolaným vstup zakázán. Oplocení nebude 

nijak zasahovat do přilehlých komunikací.  

Osvětlení komunikačních prostor, prostor kolem sociálního zázemí staveniště a vjezd 

na staveniště budou ve večerních hodinách zajišťovat stožáry s osvětlením, napojené 

na staveništní rozvod elektrické energie a opatřeny světelnými čidly. V případě 

snížené viditelnosti, bude stavební výkop v bezpečné vzdálenosti opatřen po obvodu 

dočasným osvětlením. Práce ve večerních hodinách se ovšem nepředpokládají. 

Plochy na staveništi a v okolí staveniště jsou dostatečně únosné pro prováděné práce. 

Při dopravě a manipulaci na staveništi nebude ohrožena bezpečnost osob na a ani 

mimo staveniště. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí 
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být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 
dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají 
přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.  

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen 
proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí 
zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.  

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, 
je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

 

Zařízení pro rozvod elektrické energie na staveništi bude vedeno v plastových 

chráničkách označených podle druhu. Vše bude provedeno dle platných norem. 

Hlavní vypínač elektrické energie bude umístěn na rozvaděči opatřen nápisem: 

,,Hlavní vypínač“. Vedení elektrické energie bude pravidelně kontrolováno 

oprávněnou osobou a bude proveden zápis do stavebního deníku. Při přerušení prací 

na staveništi bude přívod energie vypnut. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 

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

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb 
celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů18) a požadavky na 
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organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení 
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické 
osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s 
pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného 
poskytnutí první pomoci.  
 

Materiál a nářadí bude skladováno podle pokynu výrobce a v souladu s 

právními předpisy, aby nevzniklo riziko ohrožení osob, majetku a životního 

prostředí. V případě podezření na jakékoli ohrožení osob, majetku nebo životního 

prostředí je stavbyvedoucí povinen zastavit veškeré činnosti probíhající na staveništi. 

Ihned učinit opatření, které povedou k zamezení ohrožení osob, majetku a životního 

prostředí a zajistit nerušené pokračování pozastavených prací na staveništi. Na 

staveništi se nepředpokládají žádné práce, které by pracovník vykonával sám.  

 

1.2. Příloha č.2 k nařízení vlády č.591/2006 sb. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, 
sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 



196 

 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností, 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu 
s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných 
pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19). 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný 
oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 
ustanoveními zvláštních právních předpisů16). 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.  
 

Po příjezdu strojů na stavbu a před zahájením samotných prací na stavbě bude 

obsluha strojů obeznámena s provozními a pracovními podmínkami na staveništi, 

které by mohly mít vliv na bezpečnost práce na staveništi. Obsluha strojů bude 

proškolena o BOZP a to stvrdí svým podpisem do stavebního deníku. Obsluha strojů 

je povinna používat stroj v souladu s BOZP. 

 

II. Stroje pro zemní práce 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v 
technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací.  

3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.  

5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání 
vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, 
aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně.  
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6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 

7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s 
návodem k používání. 

8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno  

a) roztloukat horninu dnem lopaty,  

b) urovnávat terén otáčením lopaty,  

c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje.  

12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy.  

13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen6). 
 

Strojníci a jejich pomocníci budou mít domluvené jasné neverbální komunikační 
signály. Při nakládání vytěžené zeminy na korbu nákladního automobilu bude řidič 
tohoto vozu mimo kabinu. Opustí-li strojník nebo řidič obsluhující stroj, musí mít 
tento stroj vypnutý motor.  
 

III. Míchačky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 
bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. 
Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

 

Před uvedením do provozu musí být pořádně postavena a zajištěna. Bude 

plněna pouze při rotaci a je zakázáno při ručním plnění zasahovat do rotujícího 

bubnu lopatou. Nesmí být buben míchačky čištěn za chodu. 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní 
poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí.  

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

 

Před jízdou, po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení 

kontroluje řidič zajištění výsypného zařízení, jestli je v přepravní poloze. Při výsypu 

musí být přepravní prostředek umístěn tak, aby nebylo bráněno manipulaci s 

výsypným zařízením.  

 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 
směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například 
lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby.  

3. 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.  

7. Při provozu čerpadel není dovoleno  

a) přehýbat hadice,  

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány,  

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice.  

8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 
manipulaci.  

9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat, a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a 
jiných překážek.  

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje.  

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.  

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v 
souladu s návodem k používání.  
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13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

 

S potrubím a hadicemi bude manipulováno tak, aby nepůsobily nadměrné 

namáhání a přitížení bednění a svahování. Jako další opatření je nutno zajistit, že 

vyústění potrubí čerpané směsi bude zajištěno, aby vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi, nedošlo ke zranění obsluhy.Obsluha čerpadla musí mít 

dostatečný rozhled na výložník. A musí zároveň zajistit, aby v dosahu výložníku se 

nezdržovali žádné osoby a ani překážky, které by bránily manipulaci s výložníkem. 

Je přísný zákaz používat výložník ke zvedání a přemisťování břemen. Při manipulaci 

s výložníkem dbáme na to, aby byla zajištěna stabilita čerpadla sklápěcími a 

výsuvnými opěrami v souladu s návodem k používání. 

 

IX. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 
nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi 
napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a 
částí vibrátoru drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 

Délka přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v 

ruce, musí být minimálně 10 m.  

Ponoření a vytažení vibrátoru ze zhutňovaného betonu se provádí pouze za 

chodu vibrátoru. Ohebný hřídel bude ohýbán v oblouku minimálním, jaký udává 

výrobce. 

 

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

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající 
obsluha.  
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2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být 
stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem.  

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se 
zajistí v souladu s návodem k používání.  

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění 
stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče 
ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.  

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho 
okolí.  
 

Obsluha stroje je povinna stroj pravidelně kontrolovat. V případě odhalení 

závady na stroji, je potřeba tuto závadu ihned nahlásit a popřípadě ji odstranit. Stroje 

po ukončení, případně přerušení práce, musí být zajištěny proti samovolnému 

pohybu, a to řádným zabrzděním použitím zakládacích klínů. Dále musí být proti 

samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje např. spuštěním na zem 

nebo složením do přepravní polohy. Dále zabránění neoprávněnému užití stroje jinou 

osobou, a to uzamčením kabiny stroje, případně uzamčením ovládání stroje. Stroj při 

ukončení prací musí být odstaven na staveništi mimo komunikaci a pod stroj bude 

vložena záchytná vana, pro případ úniku oleje nebo pohonných hmot. Pokud by 

došlo i tak ke kontaminaci zeminy, je k dispozici havarijní souprava. 

XV. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a 
jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpečnostním předpise.  

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky.  

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k 
používání stanoveno jinak.  
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4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem 
upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na 
ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně.  

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu,  

bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu.  

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu 
nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě.  

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje.  

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání.  

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou 
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny5).  

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na 
pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 

 

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině stroje, 

na stroji, ani na ložné ploše dopravního prostředku nesmí zdržovat žádné osoby. Při 

přepravě musí být stroj zajištěn proti posunu a převržení.  

 

1.3. Příloha č.3 k nařízení vlády č.591/2006 sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 
bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečně přístupná. 
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3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat 
rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí 
být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 
převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými 
na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do 
jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se 
odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem24). 
 

Materiál bude skladován tak, aby byl zajištěn přísun materiálu v souladu s 

průběhem realizovaných prací. Skladovaný materiál bude uložen na zpevněné 

odvodněné ploše na staveništi. Případně bude materiál položen na podkladcích a na 

paletách. Materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo ke ztrátě jeho stability, stabilita 

skladovaného materiálu bude průběžně kontrolována. Kusové prvky budou 

proloženy podkladky. Na stavbě se nepředpokládá skladování sypkých materiálů. 

Odpad, který může vzniknout v souvislosti se skladovaným materiálem, bude uložen 

do kontejneru, umístěném na staveništi, a poté odvezen na skládku. 

 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury25), zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě 
jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 
Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a 
jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a 
sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 
odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody 
na staveniště. 
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4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 
zvláštního právního předpisu27) a jiných podzemních překážek. 

5. 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. 

6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření k 
zajištění bezpečnosti práce.  
 

Před zahájením zemních prací na staveništi budou vytyčeny veškeré 

inženýrské sítě procházející staveništěm. V našem případě se nás tohle ale netýká, 

protože přes staveniště neprocházejí žádné inženýrské sítě. Zabezpečení stěn výkopu 

budesvahováním. Sklon svahu bude realizován pod takovým úhlem, aby bylo 

zabráněno nenadálému sesunutí svahu.  

 

III. Zajištění výkopových prací 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.  

2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu28), přičemž prostor 
mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím 
místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od 
hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru 
ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být 
dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné 
dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 
nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud 
výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím 
podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.  

4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky13) 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.  

5. 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.  
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6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

 

Výkop stavební jámy se nachází uvnitř uzavřeného oploceného staveniště a 

nepředpokládá se ohrožení okolí.  

Okraj stavební jámy, do vzdálenosti 0,5 m, nebude zatěžován skladováním 

materiálu, ani pojezdem stroje, aby nedošlo k jeho sesunutí. Pro sestup osob do 

stavební jámy budou sloužit žebříky. 

 

IV. Provádění výkopových prací 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo 
k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 
stability.  

2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve 
výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.  

3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu17). Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k 
těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.  

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v 
podmínkách podle bodu 3.  

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna,  

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 
rozpojení.  

6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při 
přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 
2 m.  
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7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v 
práci se strojem.  

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby 
se vzájemně neohrožovaly.  

9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu.  

10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.  
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních 
značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u 
výkopů.  

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.  
 

Při provádění výkopových prací se nebude nikdo zdržovat v místě 

ohroženého prostoru pracovním strojem, proto ruční dočišťování jámy proběhne až 

po ukončení strojních výkopových prací.  

Během ručního dočisťování výkopu, budou pracovníci rozmístěni tak, aby se 

vzájemně neohrožovali a nevzniklo tedy riziko úrazu pracovníka. Při strojním kopání 

bude zajištěno, aby obsluha stroje měla dostatečný výhled do všech míst v prostoru 

případného ohrožení.  
 

VI. Svahování výkopů 

1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy 
sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení 
stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin 
stanoveny normovými požadavky. 

2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací  

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní 
určený sklon stěn svahovaných výkopů,  

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu 
a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

3. Podkopávání svahů j e nepřípustné.  
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4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem.  

5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést 
opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu.  
 

Sklon, při němž je zajištěna stabilita svahu, bude stanovena konkrétně 

výpočtem. Při realizaci bude kontrolováno složení zeminy a její shoda s provedeným 

geologickým průzkumem, v závislosti na výsledku se určí případná změna sklonu 

svahování.  

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek bude kontrolována stabilita 

svahu. V případě, že bude podezření na možné nebezpečí, budou omezeny nebo 

úplně přerušeny páce ve výkopu. 

 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana dotčených 
podzemních sítí technického vybavení území.  

2. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout 
nebezpečí popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen.  
 

Vzhledem k realizaci stavby, v daném ročním období, kdy se provádí zemní 

práce, se nepředpokládá pokles teploty pod bod mrazu, a tedy nevzniká riziko 

zmrznutí zeminy.  

 

1. Betonářské práce a práce související 

IX.1. Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání 
se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění 
proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině.  

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.  

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.  
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4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 
bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací 
písemný záznam.  
 

Bednění základových pasů, zdí, stropů, a schodiště bude zhotoveno tak, aby 

byla zajištěna dostatečná tuhost, těsnost a únosnost. Postup montáž a demontáže se 

bude řídit technologickým postupem stanoveným výrobcem. Před zahájení 

betonářských prací bude konstrukce bednění zkontrolována a o kontrole bude 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

IX.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna 
ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou 
směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 
nebo ochranný koš.  

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena 
chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži.  

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

 

Ukládání betonové směsi bude realizováno pomocí autodomíchávače 

s čerpadlem betonové směsi. Při ukládání betonové směsi bude pracovník 

obsluhujícíhadici čerpadla komunikovat s obsluhou čerpadla smluvenými 

neverbálními signály, které zajistí bezpečný průběh betonáže a zabrání případným 

úrazům vlivem špatné komunikaci mezi pracovníky.  
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IX.3. Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 
hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby 
určené zhotovitelem.  

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při odbedňovacích pracích 
používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 
neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných 
částech bednění a podpěr.  

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob.  

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.  
 

K odbedňování konstrukcí musí dát svolení stavbyvedoucí,obecně lze však 

konstatovat, že lze začít odbedňovat po uplynutí technologické pauzy stanovené v 

technologickém postupu. Odstraněné bednění bude ihned očištěno a případně 

přesunuto k dalšímu použití. 

 

IX.5. Práce železářské 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním.  

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje 
nebo vhodnými přípravky.  

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  
 

Při realizaci rodinného domu se nepředpokládají větší úpravy betonářské 

výztuže na staveništi. Veškeré úpravy budou probíhat přímo v armovně a na 

staveniště budou dopravovány již v požadované podobě. S materiálem bude na 

staveništi manipulováno tak, aby nedošlo při manipulaci a přemisťování výztuže k 

ohrožení pracovníků. 
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X. Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých 
nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

 

2. Nařízení vlády č. 362/2005 sb. 

O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

2.1. Příloha k nařízení vlády č.362/2005 sb. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou 

III. Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy 
místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku 
mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při 
nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a 
v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak10). 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
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5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou 
pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. 
Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby 
příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 
provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze 
pro výstup a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému 
pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. 
Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku 
nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

 

Žebřík bude používán pouze k sestupu do stavební jámy. 

 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 
potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci 
montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou 
proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve 
shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá 
osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána, 
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b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše, nebo 
jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna 
vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným 
dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou 
nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, 
rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během 
montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí 
zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami11). 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich 
užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující 
úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do 
přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, 
které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí 
být odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k 
tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a 
jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména 
pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
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d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a 
dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 

 

Při realizaci spodní stavby se uvažujeme použití lešení na zdění. Bude 

použito lehké hliníkové lešení na kolečkách. To je jediná dočasná stavební 

konstrukce. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, 
kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 
7 věty druhé.  

 

Školení ohledně BOZP se zúčastní všichni pracovníci před nástupem do 

pracovního procesu na staveništi. Budou poučení o povinnosti nosit ochranné 

pracovní pomůcky. Účast na školení bude potvrzena podpisem jednotlivých 

pracovníků do protokolu.  

Stavbyvedoucí je povinen toto školení provést a pracovníky seznámit s riziky 

vznikajícími při práci na staveništi. Dále je povinen veškeré protokoly archivovat. 

 

Další právní předpisy upravující BOZP 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technický zařízení, přístrojů a nářadí  
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• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.  

• Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující 

vyhl.137/1998Sb. a vyhl. č.502/2006Sb., kterou byla vyhl.137/1998 Sb. doplněna.  

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

zaměstnanců při práci  

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

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.  

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

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

 

3. Pracovní rizika 
Pracovní rizika jsou zpracována v příloze B2 – Pracovní rizika. 
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Závěr 

Mým úkolem bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro realizace 

hrubé spodní stavby rodinného domu v Brumově-Bylnice, v lokalitě Klobucká. 

Cílem tohoto projektu je zpracovat časový a finanční plán a určit přesný postup 

prací, během kterých je třeba dbát na bezpečnost a ochranu zdraví. V neposlední řadě 

je také velice důležitý plán kontrol a zkoušek, který zajistí vysokou jakost 

výsledných konstrukcí. 
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