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Abstrakt: 

Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé spodní stavby nákupního 

centra v obci Němčice N/H. Tato práce obsahuje celkový postup provedení všech prací hrubé 

spodní stavby, počínaje výkopových prací a založení skeletové konstrukce na základových 

patkách a pasech. Součástí práce je výkresová dokumentace obsahující zařízení staveniště, 

jednotlivé pracovní postupy, časový harmonogram a rozpočet. 

Klíčová slova: stavba, výkopové práce, základové práce, zařízení staveniště, bezpečnost 

práce, rozpočet. 

 

Abstrakt:  

The theme of this bachelor thesis is technology of the gross lower construction of shopping 

centre in village Němčice. This thesis include all proces execution of all work, starting with 

excavation and foundation frame structures on the footing. Important part of the bachelor 

thesis is also drawing documentation, building equipment, time harmonogram and budget. 

Key words:  building, excavation work, foundation work, building equipment, work safety, 

budget.   
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

 Název stavby 

PRODEJNA POTRAVIN NĚMČICE N/H – supermarket 

 Místo stavby 

obec Němčice nad Hanou, okres Prostějov, Olomoucký kraj 

 Katastrální území, parcelní číslo, výměra, druh (kultura) pozemku  

Němčice nad Hanou - parc.č.818/4, 2519 m2, orná půda 

 Objekt na parcele, způsob využití: 

 

Bez zástavby, jiná plocha. 

 

 Předmět projektové dokumentace 

 

Novostavba prodejny potravin s parkovacími plochami a samostatným vjezdem. 

 

 Stupeň projektové dokumentace  

 

Rozsah a obsah dokumentace odpovídá stupni pro vydání územního rozhodnutí 

a stavebního povolení.  

Dokumentace je zpracována dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 62/2013, která 

novelizuje vyhlášku č. 499/2006.   

Veškeré uvedené údaje odpovídají červnu 2014. 

 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

FIBAS s.r.o.  

Olomoucká 271  

Lutín 783 49  

V zastoupení Mgr. Miroslav Šperka 
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1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Zpracovatel 

Jméno/název   Ing. Vladan Henek  

Sídlo:     Lesní 725, Bílovice nad Svitavou, 664 01  

IČ:      88537005  

Kontakt:     E-mail: vladan@stamin.eu, Tel.: +420 606 680 458  

 

 Hlavní projektant 

 

Jméno:    Ing. Vladan Henek 

Autorizace:    AI. pro pozemní stavby, ČKAIT – 1004945 

 

Zpracovatelé dílčích projektů jsou uvedeni u příslušných kapitol 

 

 Autorská práva 

 

Tato projektová dokumentace je výsledek duševní činnosti, která je chráněna 

autorským právem. Může být použita pouze jako podklad pro projednání 

příslušných rozhodnutí a povolení a pro zpracování dalších stupňů projektové 

dokumentace, a to pouze stavebníkem uvedeným v záhlaví projektu při dodržení 

podmínek stanovených autorským zákonem v platném znění k datu vydání projektu. 

Použití projektové dokumentace je možné pouze s písemným souhlasem autorů díla 

na základě licenčních smluv. Dílo je zpracováváno týmem, který má ke 

zpracovávanému projektu autorská práva. Část dat (stavební část) je zpracována v 

BIM. 

 

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 
- Katastrální mapa a výpis z katastru k červnu 2014  

- Aktuální územní plán města Němčice nad Hanou  

- Podklady od správců sítí  

- Geodetické zaměření pozemku (výškopis, polohopis)  

- Požadavky stavebního úřadu  
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3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

3.1 Rozsah řešeného území: zastavěné/nezastavěné území 

Jedná se o zastavěnou část města, dotčené území se nachází na jeho východním okraji. 

3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o část obce s průmyslovou zástavbou, nedaleko se nachází vlakové nádraží, 

méně rodinné domy a objekty pro bydlení. Pozemek je v současné době využíván jako 

parkoviště či dočasné deponie. Původně se jednalo o součást areálu bývalého 

cukrovaru. 

3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Památková rezervace, památková zóna 

Pozemek není v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 

 Zvláště chráněné území 

S pozemkem není dotčeno žádné chráněné území. 

 Záplavové území 

Pozemek se nenachází v žádném stupni záplavového území. 

 Jiné ochrany 

Nejsou známy. 

3.4 Údaje o odtokových poměrech 

 Základní hydrogeologické údaje o území 

Povodí Moravy – oblast západní (úhrn srážek max. 600 mm, specifický odtok 3-

5 l/s.km).  

Hydrologický režim – oblast vrchovino-nížinná. 

 Údaje o pozemku 

Odtokové poměry na pozemku zůstávají neměnné. Dešťová voda ze zpevněných 

ploch a střech bude svedena do stávající dešťové kanalizace v areálu bývalého 

cukrovaru.  
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Na pozemku lze řešit vsakování jen ve velmi omezené míře – viz geologický 

průzkum. 

3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly 

územního plánování 

 Územní plán 

Město Němčice nad Hanou má platný územní plán. Navržené řešení je v souladu s 

územně plánovací dokumentací. Lokalita se nachází v urbanizovaných plochách a je 

určena pro podnikatelské aktivity, plochy pro podnikatelské záměry charakteru 

drobné či lehké výroby a skladování v kombinaci s bydlením nebo občanskou 

vybaveností rázu služeb, administrativy. Jedná se o zastavitelné území obce. 

 Regulační plán 

Město Němčice nad Hanou nemá pro danou lokalitu žádný regulační plán. 

3.6 Údaje o dodržení požadavků na využití území 

Pozemek je uvnitř zastavěného území města Němčice nad Hanou. Plocha pozemku 

je zařazena do ploch určených pro podnikatelské aktivity. Jedná se o prostor, který 

byl součástí bývalého cukrovaru. 

Obecné požadavky na využití území jsou splněny dle příslušných právních 

předpisů. 

3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy 

žádné překážky bránící navržené výstavbě. 

Seznam dotčených orgánů a dalších účastníků řízení je určen stavebním 

úřadem.  

Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení jsou uvedeny v 

dokladové části projektové dokumentace, jedná se především o: 

- Město Němčice nad Hanou  

- Magistrát města Prostějova  
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- Krajský úřad Olomouckého kraje  

- Majitelé sousedních pozemků  

- Správci dotčených sítí  

3.8 Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Žádné výjimky a úlevová řešení si stavba nevyžádá. 

3.9 Seznam souvidejících a podmiňujících investic 

Stavba nesouvisí s realizací jiných investic. 

3.10 Seznam pozemků a staveb dotčením umístěním a prováděním stavby 

(dle katastru nemovitostí) 

Tab. 1. Seznam pozemků  

PARCELA VLASTNÍK/ADRESA 
VÝMĚRA/DRUH 

POZEMKU 
POZNÁMKA 

818/4 
FIBAS s.r.o. 

Olomoucká 271, 
Lutín 78349 

2519m2-orná půda 
Objekt OD,parkovací 

plochy,chodníky, 
komunikace 

St. 512 HELIOS spolo. s.r.o 
348m2-zastavěná 
plocha a nádvoří 

Sousední parcela 

818/1 

Město Němčice n.H. 
Palackého náměstí 
3,Němčice n.H 798 

27 

2606m2-ostatní 
plocha 

Sousední parcela 

818/5 

Město Němčice n.H. 
Palackého náměstí 
3,Němčice n.H 798 

28 

479m2-ostatní 
plocha 

Sousední parcela, 
dotčeno vjezdem 

494/1 
Olomoucký kraj 

Jeremenkova 40a 
Olomouc 77900 

5253m2-ostatní 
komunikace 

Sousední parcela, 
dotčeno vjezdem 
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4 ÚDAJE O STAVBĚ 

4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba, samostatně stojící objekt. 

4.2 Účel užívání stavby 

Prodejna potravin - supermarket. 

4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

4.4 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Žádný objekt na pozemku není kulturní památkou. 

4.5 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem 183/2006 

Sb, především s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění novely č. 20/2012 Sb., 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. a č. 501/2006 Sb. ve znění novely č. 431/2012 Sb. 

Vše ve znění pozdějších předpisů, především novely stavebního zákona 

č.257/2013 Sb. 

4.6 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Z hlediska obecných požadavků orgánů činných ve stavebním řízení nejsou známy 

žádné překážky bránící navržené výstavbě. 

Seznam dotčených orgánů a dalších účastníků řízení je určen stavebním 

úřadem.  

Požadavky a stanoviska dotčených orgánů a účastníků řízení jsou uvedeny v 

dokladové části projektové dokumentace, jedná se především o: 
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- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje  

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje  

- Krajský úřad Olomouckého kraje  

- Magistrát města Prostějova  

 

Stavba bude provedena dodavatelsky k tomu oprávněnou stavební firmou. 

Stavební firma bude vybrána po vydání stavebního povolení ve výběrovém řízení 

(interní), a to na základě zpracované stavební dokumentace pro provedení stavby. 

Před realizací stavby bude investorem určen stavební dozor, který bude zodpovědný 

za vedení stavebního deníku. 

4.7 Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Žádné výjimky a úlevová řešení si stavba nevyžádá. 

4.8 Navrhované kapacity stavby 

 Zastavěná plocha  

649,89 m2  

Cca 2312 m2 – včetně parkovacích ploch a komunikací 

 Obestavěný prostor 

Cca 3458 m3 

 Užitná plocha 

1NP 555,38 m2  

Celkem 555,38 m2 

 Obytná plocha 

Objekt není určen pro bydlení. 

 Počet funkčních jednotek a jejichvelikostí 

Prodejní plocha o velikosti cca 383 m2, provozní zázemí, sociální zázemí pro 

zaměstnance. 

 Počet uživatelů/pracovníků 

Max. 10 pracovníků 
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6x prodavač/ka, vedoucí provozu, zástupce vedoucího. 

Předpokládaná otevírací doba od 7:00 po 18:00, 2 směny. 

4.9 Základní bilance stavby 

 Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Standardní a dle požadavků. Dále viz technická infrastruktura. 

 Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do dešťové 

kanalizace. Výjimku tvoří odvodnění parkoviště pro zaměstnance, dešťové vody 

z těchto ploch budou svedeny do vsaku na pozemku investora. 

Tab. 2. Výpočet množství dešťových odpadních vod 

 

Podrobnosti jsou uvedeny v samostatném projektu dešťové kanalizace 

 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Množství a druhy odpadů běžné u provozoven daného typu. 

Nádoby na tuhý domovní odpad jsou umístěny na východním okraji 

zpevněných ploch severně od objektu. Manipulace s odpady bude probíhat dle 

vyhlášek města. 
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Bude vyčleněna oddělená plocha v chladícím boxu na uskladnění případného 

biologického odpadu. 

 Třída energetické náročnosti budov 

Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí projektové dokumentace – 

viz dokladová část. 

4.10 Základní předpoklady výstavby 

Termíny budou upřesněny v okamžiku vydání pravomocného stavebního povolení 

případně poté, co bude vybrán dodavatel stavby. 

 Časové údaje o realizaci stavby 

9/2014 - 12/2015 (15 měsíců)  

Předpokládaná doba výstavby při obvyklém postupu výstavby. 

 Členění na etapy 

- Terénní úpravy pozemku  

- Realizace potřebných úseků inženýrských sítí a vodohospodářských objektů na 

pozemku  

- Provedení spodní stavby včetně odvodnění pozemku  

- Provedení hrubé stavby jednotlivých konstrukcí včetně zastřešení  

- Provedení prací PSV a dokončovacích prací HSV u jednotlivých objektů  

- Realizace vjezdu, opěrných zdí, zpevněných ploch na pozemku  

- Dokončení terénních úprav, dokončovacích a úklidových prací  

Podrobnosti včetně harmonogramu v další fázi projektové dokumentace 

4.11 Orientační náklady stavby 

Náklady objektu SO 01: 12 000 000 Kč 

Cena stavby byla stanovena na základě zkušeností z obdobných, 

vyprojektovaných a již realizovaných staveb. 

Jedná se o cenu průměrnou, tudíž orientační, v cenové úrovni roku 2014, bez 

DPH.  
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Uvedená cena je cenou odbytovou, tzn. za kompletní dodávku stavebních prací, 

včetně případných zemních prací, odvozu zeminy a skládky, ale pouze pro 

navrhovaný objekt SO 01. 

5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 Pozemní objekty 

- Objekt SO 01 – prodejna potravin - supermarket 

- Objekt SO02 – pochozí a pojízdné plochy na pozemku 

- Objekt SO03 – sjezd na komunikaci 

O dalších objektech na pozemku se neuvažuje, popřípadě se jedná o objekty, u 

kterých není vyžadováno rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas (oplocení, 

reklamní panel…) 

 Inženýrské objekty a sítě 

- Vodovodní přípojka, napojení na veřejný vodovodní řad 

- Kanalizační přípojka splašková svedena do veřejné kanalizace 

- Přípojka vedení NN, rozvodná a elektroměrná skříň, sítě na pozemku 

- Dešťová kanalizace do vsaku na pozemku a z parkovacích ploch přes lapač ropných 

látek do kanalizace v bývalém areálu cukrovaru 

- plynovodní přípojka, HUP, sítě na pozemku 

 Výrobní objekty, technologocká zařízení 

Na pozemku se neuvažuje s umístěním výrobních objektu. Z technických zařízení 

se jedná pouze o zázemí prodejny: 

Chladící a mrazící jednotka 

Technologie vytápění 
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1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1 Architektonické řešení 

 
- jednopodlažní dům  

- Střecha plochá  

- Výška stavby +4,8 m  

- Vnitřní dispozice v maximální míře otevřená především v prodejních plochách  

- Provozní zázemí oddělené  

- Okolí objektu dozná změn v rozsahu parkovacích ploch a drobných terénních úprav  

 

1.2 Výtvarné řešení 

Výtvarné řešení bude v kombinaci šedé a bílé barvy. Hlavní hmota je navržena v 

šedém odstínu RAL 7038 tak, aby byl zvýrazněn nosný skelet, výplňové zdivo a 

dekorační doplňky jsou pak v barvě bílé RAL 9010. V bílé barvě jsou také řešena 

všechna okna, dveře i vrata. 

Zpevněné plochy parkovacích míst jsou navrženy z betonové dlažby šedé barvy s 

doplňkovou dlažbou v barvě červené. 

1.3 Materiálové a konstrukční řešení 

 Hlavní konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s prvky sloupů v dimenzích 

400x400 mm. 

Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovými panely Spiroll v tl. 320, 200 

a 160 mm. 

 Ostatní konstrukce a prvky 

Základová konstrukce je standardní, tvořená betonovými základovými patkami a 

zavětrovacími pasy z monolitického prostého betonu tř. 16/20 (pasy) a C20/25 

(patky). Okna a dveře ve fasádě plastová, vnitřní dveře dřevěné, ocelové, plastové 

nebo laminátové součástí WC stěny. 
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Jsou použity pouze nezávadné materiály. Objekt splňuje veškeré hygienické a 

technické požadavky pro výstavbu tohoto typu objektu. 

Jednotlivá řešení jsou podrobně řešena v kapitole 2, popřípadě jsou součástí 

samostatných příloh. 

1.4 Dispoziční a provozní řešení 

Objekt je jednopodlažní rozdělen na část pro veřejnost a část pro provoz a pohyb 

zaměstnanců. 

 Přízemí 

Vstup do objektu je trojí – hlavní vstup pro veřejnost je umístěn ze severu, stejně jako 

jeden z vedlejších vstupů pro zaměstnance. Další vstup pro zaměstnance je umožněn 

přes nakládací rampu se schodištěm z jižní strany objektu. 

Hlavním vstupem ze severu je umožněn vstup přes zádveří přímo do prodejních 

ploch určených pro veřejnost. Z místnosti 1.02 prodejních ploch je pak vstup do 

provozního zázemí prodejny, které je určeno pouze pro pohyb zaměstnanců a nachází 

se zde skladovací a manipulační prostory, hygienická a technická zázemí, kancelář. 

1.5 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérově jsou řešeny veškeré prostory pro veřejnost. Navržena jsou 3 parkovací 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, veškeré obrubníky 

lemující chodníčky kolem objektu budou mít výšku max. 20 mm. V místech nájezdu 

z komunikace na chodníky bude rovněž použit snížený nájezdový obrubník a okraj 

chodníku bude opatřen pruhem dlažby s výrazným tvarovým reliéfem odlišeným též 

barevně. 

Bezbariérové úpravy prodejní plochy se týkají především bezbariérového řešení 

vstupních dveří, vodících lišt, nekluzného povrchu podlah apod. 

Všechna bezbariérová řešení odpovídají předpisu č. 398/2009 Sb., Vyhláška o 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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1.6 Stavebně technické řešení a vlastnosti stavby, stavební fyzika 

Dané řešení stavby odpovídá účelu a využití objektu. 

Jsou splněny hygienické požadavky, technické požadavky na energetickou 

náročnost stavby, hluková a požárně bezpečnostní opatření apod. 

Jednotlivá řešení jsou podrobně řešena v kapitole 2, popřípadě jsou součástí 

samostatných příloh. 

2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Tato kapitola zahrnuje základní popis použitých materiálů, typy konstrukcí a 

technologická řešení. Profese a železobetonové konstrukce jsou popsány pouze 

obecně, protože se jim podrobně věnují samostatné přílohy nebo budou upřesněny v 

další fázi dokumentace. Jedná se o elektroinstalace, ZTI, statické posouzení, požární 

zabezpečení atd. Případné požadavky, kladené v těchto přílohách je nutné 

respektovat a dle potřeby konstrukce a materiály upravit. Totéž platí pro požadavky 

dotčených orgánů. 

Technické parametry navržených konstrukcí, podrobné skladby a tloušťky 

vrstev jsou uvedeny ve složce D1.02. 

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům především na požárně bezpečnostní 

řešení a častým změnám v legislativě je nutné průběžně kontrolovat, 

respektovat a beze zbytku plnit veškeré požadavky uvedené nejen v požární 

zprávě ale i ve stanoviscích dotčených orgánů. 

2.1 Zemní práce 

Na pozemku byl proveden doplňkový geologický průzkum – výsledky viz příloha E. 

Níže uvedené informace k zemním pracím je nutné doplnit a upřesnit před 

počátkem výstavby v prováděcí dokumentaci. 

Při provádění zemních prací bude dodržována norma 736133. Základovou spáru 

je nutno chránit proti mechanickému poškození, proti nepříznivým klimatickým 
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vlivům a proti zaplavení v souladu s čl.35 ČSN EN 1997-1 (731000). Při hloubení 

výkopů je nutno dbát na bezpečnost práce a v případě nutnosti pažit v souladu se 

stavem třídy těžitelnosti zeminy. Před zahájením zemních prací je nutno si na 

staveništi ověřit a případně vytyčit podzemní inženýrské sítě. 

 Skrývka ornice: 

Ornice se na pozemku nenachází. Povrchové partie geologického profilu 

zájmového prostoru jsou kryty zřejmě proměnlivě mocnou vrstvou navážek, 

které zasahují do hloubky 0,4 – 0,5 m pod úroveň stávajícího terénu. Materiál 

navážky tvoří na povrchu převážně kamenitý materiál s hlínou, hlouběji je pak 

tvořen prachovitou hlínou s pískem, ojediněle kamením a také s proměnlivou 

příměsí cizorodých látek (stavební odpad). 

Dojde k odstranění stávajícího povrchu, a to v rozsahu, který bude upřesněn 

podle specifikace a mocnosti navážky. 

 Výkopy: 

Objekt není podsklepený. 

Výkopy pro základové konstrukce a terénní úpravy budou provedeny strojně 

s ručním dočištěním. 

Zemina z výkopových prací bude umístěna na pozemku a po dokončení 

stavby bude použita k zásypům a k terénním úpravám okolí, případný přebytek 

bude deponován na skládku k tomu určenou. 

Výkopy základových rýh budou kolmé, bez nutnosti pažení. Případné svahy 

výkopů kolem objektu mohou být maximálně 45°. Při sklonu nad 30° je však 

doporučeno svah vyztužit vhodnou geotextilií popřípadě svahovými tvárnicemi. 

Ostatní výkopy na pozemku budou pouze v nezbytném rozsahu. 

 Násypy: 

Násyp bude proveden pro zásypy výkopů. Materiál pro násyp nebude nutné 

dovážet (mimo drcené kamenivo), bude použit z výkopů a bude zhutněn na Id 0,7 

MPa (po vrstvách max. 200 mm). Případné svahy max. sklonu 30° budou 

doplněny vhodnou výztužnou geotextilií popřípadě svahovými tvárnicemi dle 
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potřeby. Násypy budou provedeny až po zatuhnutí všech nosných základových 

konstrukcí. 

 HPV: 

Hladina podzemní vody nebyla zastižena. V hloubce 4,2 m pod terénem byla 

zjištěna zvýšená přirozená vlhkost až slabý průsak podzemní vody. 

Pozemek se nenalézá v záplavovém území. 

 Terénní úpravy: 

Jedná se o dopravní infrastrukturu včetně sjezdu a parkovacích ploch na 

pozemku, zahradní úpravy, zpevnění svahů násypů zatravněním, geotextilií 

apod… 

Upřesnění bude provedeno v další fázi projektové dokumentace dle 

požadavků investora a skutečného stavu po provedení násypů a výkopů. 

Podklad pro návrh výkopů a násypů, osazení objektu a určení 0,0 sloužily 

informace zajištěné geodetem – viz výkres C.04 

2.2 Základové konstrukce 

Na pozemku byl proveden doplňkový inženýrsko-geologický průzkum, nikoli 

však hydrogeologický průzkum. Při výkopových pracích je nutné k této 

skutečnosti přihlédnout a dle potřeby práce přizpůsobit nově zjištěným údajům. 

 

 Nosná konstrukce základů: 

Založení objektu je navrženo na základových patkách z prostého betonu s tř. 

pevnosti min. C20/25 uložených na podkladní vrstvě z prostého betonu tl. 100 

mm bez podsypu. Půdorysný rozměr základových patek je navržen 1,6 x 2,0 m.    

Částečně je objekt založen na základových pasech z prostého betonu tř. 

pevnosti C16/20. Základy mají však pouze zavětrovací funkci, není je nutné 

vyztužovat. 
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Základová spára všech základů bude minimálně 200 mm pod úrovní rostlého 

terénu. 

Hloubku základů a jejich případnou výztuž je nutné upřesnit v další fázi 

projektové dokumentace podle potřeby (např. při zjištění jinak únosné zeminy). 

Výztuž pro veškeré železobetonové konstrukce bude samostatnou přílohou 

prováděcí dokumentace včetně statického posouzení zajištěného dodavatelem 

stavby. 

Základy nesmí být uloženy na podsyp, ale přímo na rostlý terén – viz 

doporučení geologického průzkumu. 

 Prostupy základem 

Jedná se o prostupy pro vodovod, vedení NN a splaškovou kanalizaci. Pro 

jednotlivá potrubí se zvolí vhodná ochrana, především u vodovodu, který bude 

vložen do chráničky (Copoflex) v celé své délce v rámci základů.  

Umístění prostupů jsou vyznačena ve výkresové části dokumentace. Jejich 

výškovou úroveň je nutno upřesnit v průběhu vytyčování inženýrských sítí na 

pozemku. 

 Podkladní betonová deska 

Podkladní betonová deska z drátkobetonu s pevností min. tř. C20/25, drátky 25 

kg/m2. Tloušťka desky bude 180 mm. Podrobná skladba viz samostatná příloha. 

Před provedením základové desky je nutné upřesnit a posléze 

zrealizovat veškeré ležaté vedení vnitřních sítí (kanalizace, voda, 

elektroinstalace,…). 

 Podsypy 

Veškeré základové desky budou uloženy na vrstvu zhutněného drceného 

kameniva. Všechny pojízdné a pochozí plochy tvořené dlažbou z betonu budou 

taktéž uloženy na vrstvu zhutněného drceného kameniva, jehož tloušťka a frakce 

závisí na účelu komunikace. 

Je doporučeno podsyp separovat od rostlého terénu vhodnou geotextilií. 
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Podrobnosti k tloušťkám a skladbě vrstev jsou uvedeny v příloze D1.02. 

 Uzemnění objektu 

Viz 2.21 – Hromosvod 

2.3 Izolace proti vodě 

 Izolace proti zemní vlhkosti: 

Pro hydroizolaci spodní stavby jsou navrženy asfaltové pásy Glastek 40 Special-

Mineral. Jedná se dle ČSN 73 0600 o izolaci proti zemní vlhkosti + proti radonu. 

Bude uložena na podkladní betonovou desku po celé půdorysné ploše objektu a 

dostatečně vytažena po obvodu zdí a základů nad terén, kde bude kryta tepelně 

izolačními deskami. 

Soklová část zdiva bude taktéž izolována pásy Elastek 40 Special Mineral. 

 Radonová opatření: 

Stavba obsahuje protiradonová opatření – použitá hydroizolace Glastek proti 

zemní vlhkosti splňuje i tyto požadavky. 

Další podrobnosti – viz samostatná příloha projektové dokumentace 

„Protokol k stanovení radonového indexu pozemku“. 

Vzhledem k nízkému radonovému indexu není třeba provádět dodatečné 

stavební úpravy. 

 Drenážní system 

Drenáže nejsou na doporučení geologického průzkumu navrženy. 

2.4 Konstrukce svislé 

 Nosné stěny a sloupy 

Nosná konstrukce je tvořena montovaným železobetonovým skeletem z betonu s 

tř. pevnosti min. C20/25. Výplňové zdivo je navrženo z cihelných bloků Heluz 

Plus 20 broušená na pěnu Heluz. 
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 Příčky 

Veškeré příčky jsou zděné. Jejich skladba a tloušťka se liší dle požadavků na 

únosnost, požární odolnost a především zvukotěsnost. 

Jsou použity cihelné bloky Heluz 8 a 14 broušená v tloušťkách 80 a 140 mm. 

Zdění je prováděno na pěnu Heluz. 

 Opěrné stěny, soklové zdivo 

Opěrné stěny jsou použity v severní části parkovacích ploch, kde dojde k úpravě 

terénu tak, že zpevněné plochy budou pod úrovní původního terénu a je tak třeba 

použít opěrné zídky. Zdivo je navrženo z bednících tvarovek vyplněných 

betonem nebo pískem a následně obloženo obkladem či omítnuto. 

Zídky v žádném místě nedosahují výšky 1 m ani nejsou v kontaktu s 

veřejnými prostory. Projektová dokumentace zídek bude proto zpracována pouze 

pro potřeby provádění. 

Soklové zdivo je taktéž tvořeno z bednících tvarovek tl. 300 mm vyplněných 

betonem a svislou nosnou výztuží. 

 Překlady: 

Veškeré překlady jsou navrženy ze sortimentu Heluz, a to Heluz 23,8 v 

délkách 1000 – 3250 mm nebo jsou součástí montovaného ŽB skeletu. 

2.5 Konstrukce vodorovné 

 Stropní konstrukce: 

Strop je navržen ze železobetonových panelů Spiroll v tl. 320, 200 nebo 160 mm 

(dle rozpětí). 

Panely budou uloženy na prefabrikovaný průvlak do měkkého 

vápenocementového lože tl. cca 10 mm. Do podélných spar mezi panely bude 

vložena zálivková výztuž. Dobetonávky a zalití spar mezi Spirolly bude 

provedeno jemnozrnným betonem tř. C20/25. 

Dodatečný prostup do rozměru max. 130x130 mm (veden mimo žebra 

panelu), jakýkoliv větší prostup nebo více prostupů v jednom panelu je nutno 
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konzultovat s projekcí dodavatele panelů. Prostupy se vždy provádějí řezáním 

nebo vrtáním, sekat otvory je zakázáno. 

Při podélném uložení panelů na zdivo je nutno vzniklou mezeru mezi zdivem 

a panelem vyplnit cementovou maltou. 

 Průvlaky a ztužující věnce: 

Průvlaky i věnce jsou montované, součástí železobetonového skeletu. 

2.6 Vertikální doprava 

 Vnitřní schodiště: 

Není navrženo, objekt je jednopodlažní. 

 Předložená a terénní schodiště: 

Schodiště je navrženo u nakládací rampy. Je monolitické železobetonové se 

čtyřmi stupni a je částečně zapuštěno do hmoty nakládací rampy. Stupně o 

rozměrech 180x260 mm. Doplněno ocelovým madlem. 

 Rampy: 

Rampa s parametry pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

je navržena zároveň jako přístupový chodník z komunikace procházející podél 

severní hranice pozemku. Rampa má šířku 1,8 m, mezipodestu o délce 1,85 m a 

sklon obou ramen je 7,9%. Rampa bude z obou stran opatřena zábradlím s 

madlem ve výšce 0,9 m, druhé madlo je doporučeno ve výšce 0,75 m. 

 Žebříky: 

Pevně zabudovaný požární žebřík s přístupem na střechu je navržen na jižní 

fasádě. Žebřík je ocelový kotvený do stěny, požární, s výstupní plošinou, 

opatřený nátěrem v barvě šedé RAL 7038. 

 Mechanická zařízení pro překonávání rozdílů výškových úrovní 

Objekt je jednopodlažní, mechanická zařízení nejsou navržena, o vysokozdvižné 

plošině u nakládací rampy se neuvažuje. 
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 Poznámka 

Výška nakládací rampy je navržena bez bližší informace o tom, která vozidla zde 

budou přistavována. Před výstavbou je doporučeno zkonzultovat s investorem a 

výšku dle potřeby upřesnit. 

2.7 Zastřešení 

Je navržen střešní systém DEKROOF 08, střecha není pochozí, výjimku tvoří pouze 

nezbytná údržba. 

 Nosná konstrukce: 

Nosnou konstrukcí střechy je strop posledního podlaží řešený železobetonovými 

panely Spiroll. 

 Střešní plášť – krytina: 

Krytina střechy je tvořena praným říčním kamenivem frakce 16-32 mm na fólii 

Dekplan 77 (+ochranná geotextilie). 

 Střešní izolace: 

Hydroizolace je tvořena asfaltovými pásy Glastek 40 Special Mineral. 

Nutno respektovat veškeré detaily a technologické postupy doporučené 

výrobcem daného střešního systému. V rámci prováděcí dokumentace budou 

zpracovány dle potřeby detaily pro zamezení jakýchkoli nejasností především u 

ploché střechy. 

 Tvar a skeleton střechy 

Střecha je plochá, půdorysný tvar je členěný s přesahy nad hlavním vchodem a 

v místě nakládací rampy. 

 Ochrana dřevěných prvků 

Dřevěné prvky nejsou v konstrukci zastřešení navrženy. 

 Střešní doplňky 

Budou použity pouze doplňky daného střešního systému. Jedná se především o 

dešťové chrliče ze sortimentu dodavatele Topwet. Jedná se o chrlič hranatý 

Topwet TWC 100x100 PVC + nerezovou šachtu pro chrliče TWINK C 
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25x15x10. Chrliče budou napojeny na odpadní okapní svod z pozinkovaného 

plechu v barvě šedé RAL 7011, hranatý profil, průměr svodu 100 mm. 

Je nutné dodržet zásady navrhování a montážní postupy určené výrobci a 

používat pouze příslušenství určené pro daný střešní systém. 

 

2.8 Úpravy povrchů vnitřních 

 Omítky: 

Pro zděné a betonové konstrukce v nezbytném rozsahu. 

V interiéru je pro úpravu zděných povrchů navržena vápenocementová 

omítka Porotherm Universal. 

V prostorách, na které se vztahuje požadavek hygienické normy, bude použita 

omyvatelná omítka nebo keramický obklad. Podrobněji viz samostatná příloha 

řešící skladby konstrukcí. 

 Nátěry: 

Nátěry zámečnických výrobků jsou dvojnásobným emailem na základní nátěr, v 

barvě šedé RAL 7038. 

 Malby, tapety, textilie…: 

Veškeré malby v barvě smetanově bílé. 

 Obklady: 

V hygienickém zázemí pro zaměstnance jsou navrženy obklady stěn z 

keramických obkladů do výšky 1800 mm. Jedná se o toalety s předsíňkami a 

umyvadla v šatnách. 

V místnosti 1.16a se sprchou pro zaměstnance budou stěny opatřeny 

keramickým obkladem do výšky 2100 mm. 

V úklidové místnosti je navržen keramický obklad do výšky 1800 mm. 

V rozsahu celé východní stěny v v úseku nebalených potravin je navržen 

keramický obklad do výšky 2200 mm. 
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V kuchyňském koutu denní místnosti je rovněž nevržen keramický obklad do 

výška 700 mm nad kuchyňskou linkou. 

Soklíky jsou provedeny z keramických dlaždic stejného materiálu. 

Veškeré styky obkladů s podlahou budou vyspárovány transparentním 

silikonem. 

Konkrétní obklady a jejich umístění budou upřesněny po dohodě s 

investorem v průběhu provádění stavby. 

 

2.9 Úpravy povrchů vnějších 

 Omítky: 

Veškeré obvodové stěny jsou zateplené. Zateplovací systém je opatřen 

tenkovrstvou hlazenou silikátovou omítkou. V místech železobetonového skeletu 

bude navíc pod zateplovací systém použita vyrovnávací cementová omítka v tl. 

do 15 mm. 

Barva fasád bude v kombinaci šedé RAL 7038 a bílé RAL 9010. 

 Obklady, sokly: 

Sokl bude opatřen shodnou omítkovou úpravou jako celá fasáda, a to v barvě šedé 

RAL 7038. 

V rozsahu hlavního vstupu pro veřejnost bude soklová část opatřena fasádním 

keramickým obkladem 300x300 mm v barvě šedé RAL 7038. Obklady fasády 

budou ukončeny 15 mm nad dlažbou. 

 Nátěry: 

Vnější omítky budou minimálně v rozsahu po atiku opatřeny ochranným nátěrem 

Ceresit CT 54. 
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2.10 Podlahy 

Všechny podlahy jsou navrženy jako těžké. Podlahové vrstvy nad terénem budou 

uloženy na podkladním betonu tl. 180 mm a hydroizolaci provedenou ve dvou 

vrstvách. Veškeré podlahové konstrukce musí být řádně oddilatovány od 

obvodových zdí a příček. 

Při pokládce podlah je třeba se řídit příslušnými normami, zejména pak ČSN 

744505 (podlahy, společná ustanovení) a DIN 18 356 (podlahářské práce). 

Před pokládkou musí být vypracována zpráva o provedených zkouškách 

podkladu (rovinnost a vlhkost). 

Podrobnosti k vrstvám jednotlivých podlah jsou zahrnuty v textové části – příloha 

D1.02. 

 Nášlapná vrstva 

Nášlapné vrstvy jsou voleny s ohledem na účel místnosti a přání investora - jsou 

navrženy z keramické dlažby Taurus Granit (místnosti č. 1.01-1.07), laminátové 

s HDF jádrem (místnosti č. 1.08-1.10), z glazované keramické dlažby (místnosti 

č. 1.11-1.16a), vyrovnávací stěrka se zdrsněným povrchem (nakládací rampa) a 

zámková dlažba (parkovací a pochozí exteriérové plochy). 

Konkrétní typ a barevnost dané vrstvy se upřesní dle požadavků investora. 

 Podkladní vrstva 

Podkladní vrstva je tvořena prostým betonem (možno nahradit anhydritem) 

vyztuženým v ose kari sítí 150x150x4. Podlahový beton ve větších místnostech 

je doporučeno dilatovat po obvodě a v polích 4x4 m. Dilatační spáry vyplnit 

pružným tmelem. 

Veškeré nečistoty, které by mohly negativně ovlivnit přilnavost vyrovnávací 

stěrkové hmoty nebo lepidla, musí být odstraněny. Pro vyrovnání podkladních 

ploch použít vyrovnávací stěrkové hmoty a penetrace k tomu určené. 

 Venkovní podlahy (balcony, teray…) 
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Na veškerých venkovních pochozích a pojízdných plochách je navržena betonová 

dlažba v šedé a červené barvě. Chodníky jsou navíc opatřeny dlažbou pro 

nevidomé s výrazným tvarovým reliéfem. 

Podlaha nakládací rampy bude opatřena vyrovnávací stěrkou se zdrsněným 

povrchem.  

Kolem sekčních vrat a na hraně rampy bude bezpečnostní žlutočerné šrafování. 

Hranu rampy je doporučeno opatři ochrannou plechovou lištou proti poškození. 

 Poznámka 

Ve skladu je část podlahy snížena o 200 mm z důvodu osazení chladicích boxů. 

Nášlapná vrstva zde není použita, podklad pod boxy se upřesní dle požadavku 

dodavatele/výrobce. 

Tepelná izolace je v podlaze použita pouze v sociální části objektu (místnosti 

č.1.08-1.16a), hlavní zateplení podlahy je tvořeno tepelnou izolací pod betonovou 

deskou z drátkobetonu. 

2.11 Izolace tepelné 

Konstrukce jsou v maximální míře náležitě tepelně izolovány, čímž dojde k úspoře 

nákladů na vytápění. Jsou použity pouze certifikované materiály, které splňují 

potřebné nároky na tepelnou izolaci konstrukcí dle norem. 

Konkrétní typ desek a příslušné tloušťky jsou zřejmé z výkresové dokumentace 

a přílohy Skladby konstrukcí D1.02. 

Je nutné počítat s doporučením navržených systémů pro manipulaci a uložení 

tepelně izolačních desek. Je možné je nahradit jinými systémy, ale se zachováním 

stejných parametrů na tepelný odpor a požárně technické parametry. 

 Vodorovné  

Tepelnou izolaci střešní konstrukce tvoří desky Isover EPS 100S včetně 

klínů, tl. min, 200 mm. 

V podhledu bude volně ložená izolace Isover Orstrop v tl. 100 mm. 

Veškeré interiérové podlahy (vyjma m.č. 1.01) jsou tepelně izolovány 

nenasákavými deskami Isover EPS Perimetr v tl. 100 mm (pod podkladní 
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deskou z drátkobetonu), v rozsahu hygienického zázemí pro zaměstnance 

(m.č. 1.08-1.16a) jsou dále podlahy opatřeny tepelnou izolací Isover EPS 100 

S, a to v tloušťce 20 mm. U podlah pod chladicími boxy je tato tepelná izolace 

navýšena na tl. 50 mm. 

 

 Svislé 

Obvodové zdivo je doplněno tepelně izolačními deskami Isover NF 333 v tl. 

100 mm. 

Izolace, které mohou přijít do kontaktu s vlhkostí, jsou navrženy z 

extrudovaného polystyrenu, jedná se především o izolaci v oblasti soklu. Zde je 

navržena izolace Isover EPS Perimetr v tl. 150 mm. 

Vnitřní zateplená část atiky je opatřena tepelně izolačními deskami Isover 

EPS 100 S v tl. 50 mm. 

2.12 Izolace zvukové 

U vnějších konstrukcí není požadavek na provádění speciálních protihlukových 

opatření. 

Veškeré konstrukce jsou voleny s ohledem na technické požadavky na výstavbu. 

Jsou voleny pouze typové konstrukce a prvky s certifikovanými parametry na 

zvukovou izolaci. 

2.13 Větrání 

Nucené větrání je navrženo v prostorách prodejních ploch, skladů a hygienických 

zázemí. Bude zajištěno přívodně-odvodní VZT jednotkou ve složení: přívodní a 

odvodní ventilátor, deskový výměník zpětného zisku tepla, dohřívač, filtry, klapky. 

Umělé osvětlení je navrženo v dostatečné míře tak, aby byly splněny veškeré 

hygienické požadavky. Studie umělého osvětlení je samostatnou přílohou projektové 

dokumentace. 
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2.14 Osvětlení, oslunění 

Na denní osvětlení zde není požadavek, okna jsou minimálních rozměrů s ohledem 

na rozmístění regálů. Pouze výkladní plochy u vstupních prostor jsou větších rozměrů 

a budou proto opatřeny stínícími fóliemi a případně doplněny reklamními polepy. 

Umělé osvětlení je navrženo v dostatečné míře tak, aby byly splněny veškeré 

hygienické požadavky. Studie umělého osvětlení je samostatnou přílohou projektové 

dokumentace. 

2.15 Vibrace 

Nepředpokládá se, v objektu není výrobní či nevýrobní zařízení. 

2.16 Způsob vytápění 

 Zdroj vytápění 

Pro vytápění objektu a ohřev teplé vody je navržen plynový kotel Geminox THRs 

10-50 C. 

 Způsob vytápění 

Mimo prodejní plochu je zde navrženo vytápění pomocí otopných těles Radik 

Klasik a Korado Koralux Linear Max. V prostorách, kde jsou zvýšené nároky na 

provoz a manipulaci, budou radiátory kryty vhodnými zábranami / mřížemi. Prodejní 

plocha je vytápěna pomocí vzduchotechnických jednotek. 

Návrhu vytápění se podrobněji věnuje samostatná příloha projektové 

dokumentace. 

2.17 Krby/kamna 

Nejsou navržena. 

2.18 Konstrukce truhlářské/plastové/hliníkové, výplně otvorů 

Způsob členění oken a dveří, barevnost, typ a materiál kování a další specifikace ke 

všem prvkům bude upřesněno v další fázi projektové dokumentace dle požadavků 
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investora a dotčených orgánů. Navrhovaná barva oken a dveří je šedá RAL 7011 s 

hladkým povrchem. 

Základní výpis oken a dveří je součástí přílohy D1.02. 

 Okna 

V objektu jsou navržena šestikomorová plastová okna s izolačním dvojsklem. 

Všechna jsou jednokřídlá, výklopná, barva šedá RAL 7011 s hladkým povrchem. 

Součástí některých oken je vnitřní žaluzie. Podrobněji viz výpis oken a dveří – 

příloha D1.02. 

Výkladní skleněné plochy ve vstupních prostorách prodejní plochy budou 

chráněné ocelovou vodící lištou před poškozením nákupními vozíky. 

Okna v prostoru zázemí prodejny budou doplněna bezpečnostními prvky 

(mřížemi) – ve výkresové dokumentaci neznačeno. 

Okna v neveřejné části prodejny budou dle požadavků investora doplněny 

bezpečnostními prvky (mříře). 

Poznámka 

Počet, velikost a otevírání oken nelze snížit! Souvisí s požárně bezpečnostním 

řešením - nahrazuje nutnost realizace elektrické požární signalizace a dalších požárně 

bezpečnostních opatření. 

 Dveře 

Vstupní dveře v hlavním vstupu pro veřejnost jsou navrženy ocelové, posuvné, 

samootevírací, s bezbariérovou úpravou a oboustranným pohybovým čidlem. 

Vnitřní dveře dřevěné, ocelové, plastové nebo laminátové součástí WC stěny. 

Poznámka 

U některých dveří jsou zvýšené nároky na požárně bezpečnostní řešení – viz 

příloha D3. 

 Střešní okna, světlíky 

Nejsou navržena z důvodu nevhodného přehřívání polotovarů v prodejně a ve skladu. 
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 Vrata 

Na nakládací rampě jsou navržena hliníková sekční vrata s integrovanými dveřmi 

v barvě šedé RAL 7011. 

Mezi příjmem zboží a skladovacími a manipulačními prostory jsou navržena 

rychlonavíjecí vrata z PVC. 

 Zimní zahrady 

Nejsou navrženy. 

2.19 Konstrukce zámečnické 

Zámečnické konstrukce a výrobky zabudované do stavebních konstrukcí budou 

opatřeny 2x syntetickým základním nátěrem. Ostatní zámečnické výrobky budou 

opatřeny 1x základním a 2x vrchním syntetickým nátěrem. Finální nátěr v šedé barvě 

RAL 7038. 

Jedná se především o ochranné lišty, ochranné a bezpečnostní mříže, madla, 

ochranné lemování ostění a sloupů v prostorách s manipulací vozíků atd. 

2.20 Konstrukce klempířské 

Okapy a dešťové svody z pozinkovaného plechu v barvě tmavě šedé RAL 7011. Jsou 

navrženy střešní svody hranatého průřezu, DN 100 napojeny na chrliče Topwet. 

Dále je navrženo oplechování atik z pozinkovaného plechu v barvě RAL 7011, 

prostupy střešní krytinou pro ZTI a VZT, plechový komín Schiedel ICS 25 – DN80 

včetně příslušenství a kotvících prvků. 

2.21 Hromosvody 

Objekt bude zabezpečen hromosvodem včetně uzemnění. 

 Typ hromosvodu 

Klasický, jako materiál doporučena měď. 

 Způsob uzemnění 
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V rámci betonáže základů je nutno vložit do základů zemnící elektrodu FeZn pro 

uzemnění objektu. Uzemnění bude provedeno po celém obvodu objektu propojeným 

páskem 30x4 mm, který bude krytý betonem alespoň 50 mm (i ze spodu). Pásek bude 

vyveden pod terénem minimálně 3 m od objektu. 

K obvodu bude napojeno i uzemnění rozvaděče elektroinstalace v objektu. 

Svedení hromosvodu ze střechy bude ve vnějších rozích objektu a dále dle 

požadavků zpracovatele dílčího projektu. 

Svedení hromosvodu ze střechy bude ve vnějších rozích objektu a dále dle 

požadavků zpracovatele dílčího projektu. 

2.22 Komíny 

Je navržen nerezový komín Schiedel ICS25 s průduchem průměru 80 mm, kotvený 

do obvodové stěny a po stěně vyvedený nad střechu. Výška nad plochou střechou 

minimálně 0,5 m, bude upřesněna dle typu plynového kotle a související účinné 

výšky. 

2.23 Podhledy 

V rozsahu hygienického zázemí pro zaměstnance, denní místnosti a kanceláře bude 

proveden SDK podhled systémem firmy KNAUF. 

Pro interiéry je navržen samonosný podhled ze sádrokartonového systému 

KNAUF D131 tvořený SDK deskami Knauf RED 15 mm, případně kombi-

voděodolnými deskami nad sprchou, a nosným roštem z plechových profilů. 

Osová vzdálenost nosných prvků je 500 mm. Mezi rošt a nad rošt je vložena měkká 

tepelná izolace. Meziprostor využit pro vedení prvků VZT a elektroinstalací. Rošt je 

kotven do průvlaků, nosných stěn a stropní konstrukce. Nad podhled bude volně 

ložena zvuková izolace v tloušťce alespoň 50 mm. 

Tloušťku a typ podhledu je nutné ověřit s požadavky PBŘ (příloha D1.3) a 

dotčených orgánů. 
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Exteriérové podhledy pro m.č. 1.01, 1.17 a 1.18 jsou navrženy na ocelovém roštu, 

podhled tvoří desky Cetris, které budou opatřeny vápenocementovou omítkou 

Porotherm Universal. 

2.24 Stavební sklo 

Nejsou navržena žádná stavební skla. 

2.25 Zdravotní technika, spotřebiče 

 Zdravotechnika 

1.15 – 1x umyvadlo 

1.16a – 1x umyvadlo, 1 x sprchová vana 

1.10 – kuchyňský dřez 

1.11 – 1x umyvadlo 

1.12 – 1x WC kombi 

1.13 – 1x umyvadlo 

1.14 – 1x WC kombi  

1.05 – 1x výlevka  

1.02 – 1x umyvadlo, 1x kuchyňský dvojdřez 

Zdravotechnika je navržena z bílé keramiky. 

Umyvadla v prostoru prodejny budou bez ručního a pažního ovládání. 

 Spotřebiče, zařizovací předměty 

1.02 – dopékací pec, chladící pulty a boxy, lednice, mrazáky 

1.03 – chladící a mrazící boxy 

Návrh chladící a mrazící technologie je součástí samostatné přílohy dokumentace. 
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2.26 Ostatní 

 Elektroinstalace, rozvaděče 

Hlavní rozvaděč elektřiny je umístěn na severní hranici pozemku u chodníku pro 

pěší. Vnitřní rozvaděč je umístěn v m.č. 1.06. Dále je u severní fasády umístěna 

pojistková skříň, která souvisí s požárně technickým řešením – požární roleta u 

otvoru pro výdej lahví. 

3 PRŮZKUM STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Jedná se o novostavbu, bylo provedeno geodetické zaměření výškopisu a polohopisu 

+ pořízena podrobná fotodokumentace pozemku a okolí. 

4 HODNOTY ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘINÁVRHU 

NOSNÉ KONSTRUKCE 

Jedná se o nepodsklepený objekt, tvořený hmotným a vysoce únosným 

železobetonovým skeletovým systémem, který je založen na běžných základových 

poměrech, chráněný okolím proti povětrnosti apod. Proto se předpokládají běžná 

zatížení působící na objekt. 

Statický výpočet je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 

 Užité zatížení 

Užitné zatížení dle ČSN EN 1991-1 (730035) – Zatížení konstrukcí 

 Klimatické zatížení sněhem 

Sněhová oblast dle ČSN EN 1991-1-3 (730035) -- Zatížení konstrukcí – Obecná 

zatížení – Zatížení sněhem. 

Charakteristická hodnota zatížení sněhem sk=0,69 kPa. 

Zatížení klimatická: teplotní oblast 2 - návrhová teplota v zimním období -12°C. 
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5 SPECIFICKÉ NÁVRHY 

5.1 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí a konstrukčních detailů 

Specifickým návrhem jsou některé podlahové skladby, které jsou řešené v závislosti 

na daném provozu, jedná se především o podlahy pod chladicími boxy, které je nutno 

tepelně izolovat. 

Jsou navrženy typové certifikované konstrukce a prvky dle výrobců materiálů. 

Speciální detaily nejsou uvažovány. 

5.2 Návrh speciálních technologických postupů 

Jsou zvoleny pouze standardní a typové technologické postupy. 

6 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ 

6.1 Podmínky ovlivňující stabilitu vlastní konstrukce 

Zvláštní nároky nejsou kladeny. 

Postup prací je součástí výrobní dokumentace dodavatelských firem. 

6.2 Podmínky ovlivňující stabilitu sousedních staveb 

V blízkém okolí se nachází sousední objekt, na který je nutné brát při výstavbě zřetel. 

Podle potřeby budou přijata opatření, aby bylo minimalizováno ohrožení okolních 

staveb. 

7 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A 

PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH K-CÍ A 

PROSTUPŮ 

Jedná se o novostavbu. Je vhodné dostatečně ověřit únosnost (rovnoměrnost 

konsolidace) stávající navážky a dle potřeby zajistit zhutněním jednotnou únosnost 

podloží v celé ploše navržených objektů. 
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8 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH 

KONSTRUKCÍ 

Nejsou kladeny. 

9 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, 

TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ LITERATURY, 

SOFTWARE 

Stavby se týká vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění novely č. 20/2012 Sb., o obecných 

technických požadavcích na stavby. 

9.1 ČSN 

Je platný seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2209 Sb. ve znění novely č. 20/2012 Sb. 

 Například 

ČSN ISO 2394 (730031) – Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 

ČSN EN 1990 (730002), – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1 (730035) – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov, 

ČSN 73 05 32 Akustika. Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků, 

NV 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, 

NV 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Eurokódy 1, 2, 3. 
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9.2 Technické předpisy 

Technické listy zvolených stavebních systémů od daných výrobců k datu zpracování 

projektu. Jsou použity především zavedené systémy (či výrobci) HELUZ, ISOVER, 

DEKTRADE, PREFA BRNO,… 

9.3 Odborná literature 

Dostupné normy, předpisy a publikace týkající se použitých prvků a konstrukcí. 

9.4 Software 

Archicad 17 – stavební program, Word a Excel 2007. 

10 SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH 

DOKUMENTACE 

10.1 Specifické požadavky 

Řešeno v dalším stupni dokumentace 

- Bude dle potřeb a požadavků investora zajištěna podrobná specifikace 

plastových výrobků, barevnost fasád, podlah atd. 

- Budou dle potřeby zpracovány prováděcí projekty jednotlivých profesí, např. 

týkající se zabezpečení objektu, elektroinstalace, ZTI atd. 

- Bude věnována dostatečná pozornost přílohám (především projektům 

specializací (PBŘ,…). V případě nejasností budou upřednostněny před řešením ve 

stavební části. 

- Budou zohledněny případné požadavky dotčených orgánů, správců sítí apod. 

- Stavba bude před prováděním výkopových prací vytyčena geodetem. 

- Dokumentace neobsahuje některé speciální detaily. V případě provádění 

konkrétním dodavatelem, musí se řídit vlastní realizační a výrobní dokumentací. 
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- Změny navržených materiálů jsou možné pouze, pokud mají zcela totožné nebo 

lepší vlastnosti. 

- Projektant není zodpovědný a nedává záruky za postup a technologii výstavby 

určené dodavatelskou firmou. A dále nepřebírá žádné závazky vyplívající z 

nesprávného provedení nebo za nesprávnou péči a údržbu o budoucí konstrukce a 

prvky. Atypické detaily a technologie použité v projektu lze realizovat jen se svolením 

zpracovatele dokumentace. 

10.2 Specifické požadavky pro dokumentaci zajišťované jejím 

zhotovitelem 

Viz kapitola 10.1 

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům především na požárně bezpečnostní řešení 

a častým změnám v legislativě je nutné průběžně kontrolovat, respektovat a beze 

zbytku plnit veškeré požadavky uvedené nejen v požární zprávě ale i ve stanoviscích 

dotčených orgánů.
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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: Prodejna potravin Němčice N/H – supermarket 

Místo stavby:  obec Němčice nad Hanou, okres Prostějov, Olomoucký kraj 

Charakter stavby:  Novostavba 

Investor:                FIBAS s.r.o 

Olomoucká 271, Lutín 78349 

Projektant:             Ing. Vladan Henek 

Lesní 725. Bílovice nad Svitavou, 664 01 

Cena objektu:        12 mil. Kč bez DPH 

Termín:                  9/2014 – 12/2015 (15 měsíců) 

 

2 OBECNÉ INFORMACE O OBJEKTU 

2.1 Umístění objektu 

Prodejna se nachází v obci Němčice nad Hanou na východním okraji. Jedná se o zastavěnou 

část obce průmyslovou zástavbou, méně rodinné domy a objekty pro bydlení. Nedaleko se 

nachází vlakové nádraží. Pozemek byl součástí areálu bývalého cukrovaru, později využíván 

jako parkoviště a dočasné deponie. Příjezd z ulice Masarykova.  

  Staveniště se nachází v katastrálním území Němčice nad Hanou parcela č. 818/4. 

Severní a západní stranu pozemku ohraničuje komunikace, východní strana sousední parcela 

St.512 a jižní strana parcela 818/1    
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2.1.1  Prostorové uspořádání 

Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt, který tvoří trvalou stavbu o zastavěné ploše 

649,89m. Není určený k bydlení. Na pozemku budou vybudovány parkovací místa a 

komunikace. 

2.2 Zemní práce 

Na pozemku se nenachází stromy, křoviny. V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno 

sejmutí navážky v tl. 500 mm. Zemina bude umístěna na staveništi a použita v rámci 

dokončovacích úprav. Přebytek bude odvážen na určenou skládku. Výkopy a terénní práce 

budou prováděny v zeminách3. a 4. třídy těžitelnosti a budou kolmé bez nutnosti pažení. 

Případné svahy budou do max. sklonu 45 stupňů a opatřeny geotextilií. Okolo objektu bude 

provedena trvalá drenáž ø100 drenážními trubkamiOPTI-DRÄM ve dvou úrovních (úroveň 

založení 3. PP a 2. PP), svedená do drenáže vedoucí podél objektu. 

3 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

3.1 Převzetí staveniště 

Staveništěpředá investor hlavnímu dodavateli stavebních prací za přítomnosti projektanta a 

stavebního dozoru. Součástí předání staveništěje předání schválené projektové dokumentace 

pro výkopy, zahrnující především informace o provedených průzkumech a to 

hydrogeologickém, radonovém a geoelektrickém. Dále bude předáno vyznačených 

podzemních sítí a vedení, které musí být řádnězaznačeno ve výkrese situace tak, aby je při 

případné ztrátěbylo možné opětovněvyznačit. Také se budou přebírat hlavní polohová čára s 

hlavními výškopisnými a polohovými body, které budou sloužit pro jednoznačné vytyčení 

objektu. Bude zkontrolováno stavební povolení a jeho platnost. O převzetí se provede zápis 

do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. 

 

3.2 Připravenost staveniště část  

Celá stavba bude oplocena neprůhledným oplocením o výšce 2,0 m a označena 

bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VZTUP ZAKÁZÁN“ na všech přístupových 

komunikacích včetněvjezdu na staveništěpro vozidla. V ulici Masarykova a do vedlejší 
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komunikace ze západní strany pozemku bude umístěna značka „POZOR VÝJEZD 

VOZIDEL ZE STAVBY“. Vjezd na staveništěbude řešen z ulice Masarykova a z vedlejší 

komunikace ze západní strany pozemku. 

4 MATERIÁL 

4.1 Hlavní materiál 

Poznámka: Objem jednotlivých kubatur je převzat z položkového rozpočtu, který je 

podrobněřešen v kapitole Položkový rozpočet, který je součástí této bakalářské práce. 

Tab. 3 Množství vytěžené zeminy 

Materiál 
Objem zeminy  

(m) 

Faktor 

nakypření 

Odvoz 

zeminy (m) 

Navážka 1156 

1,20 

- 

Stavební jáma 112,35 134,82 

Patky 99,82 119,78 

Pasy 24,88 29,86 

 

4.2  Doplňkový materiál 

Tab. 4 Doplňkový materiál 

Materiál Rozměry (mm) Kusy 

Hřebíky 60 500 

Vytyčovací kolíky 25/25/300 126 

Hranol 60/60/2000 20 

Prkno 20/150/2000 10 

Provázek 50000 6 
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Vázací drát 20000 2 

Vápenný hydrát 20kg 4 

 

5 DOPARAVA A SKLADOVÁNÍ 

5.1  Primární doprava 

Vykopaná zemina bude odvážena nákladním automobilem TATRA o objemu korby 9 ma 

užitném zatížení 16 500 kg. Zemina bude převážena na příslušnou schválenou skládku 

zeminy v Prostějově vzdálenou od stavby 17,5 km. 

Kontrola možnosti naplnění nákladního automobilu: objemová hmotnost zeminy x 

objem korby = 1500 x 9 = 13 500 kg ˂16 500 kg. 

Počet jízd nákladního automobilu celkem: 284,46 m/ 9 m= 31,6 →32 jízd. 

Výpočet počtu nákladních automobilů pro plynulé odvážení zeminy při výkopustavební 

jámy, pasů a patek rypadlo nakladačem: 

Tab. 5. Výpočet počtu nákladních automobilů 

T T T T T 

NAKLÁDKY 
NA 

SKLÁDKU 
VYKLÁDKY 

NA 

STAVENIŠTĚ 
CYKLU 

0,045 0,4375 0,01 0,25 0,743 

 

 

Výkon rypadla:  Q = 3600 * (objem lopaty / doba cyklu) 

Q = 3600 * ( 1,12 / 20 ) = 201,6 m3/hod 
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Čas nakládky:  T = objem korby / výkonost rypadla 

T = 9 / 201,6 = 0,045 hod 

 

Čas jízdy na skládku: T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 

T = 17,5 / 40 = 0,4375 hod 

 

Čas jízdy na staveniště: T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 

T = 17,5 / 70 = 0,25 hod 

 

Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz: 

čas cyklu / čas nakládky = 0,743 / 0,045 = 16,5 =>17aut 

 

5.2  Sekundární doprava 

V rámci staveništěbude zřízena skládka ornice, která bude sloužit na terénní úpravy 

po dokončení stavby. Ornice bude přemístěna na mezideponii dozerem Caterpillar D3K. 

Ověření vhodnosti navrženého dozeru: 

Čas jízdy vpřed:  T = (vzdálenost / rychlost nákladního automobilu)*3600 

T = (0,07 / 9)*3600 = 28,0 s 

 

Čas jízdy vzad: T = (vzdálenost / rychlost nákladního automobilu)*3600 

T = (0,07 / 10)*3600 = 25,2 s 
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Čas cyklu:   Tc = 28,0 + 25,2 = 53,2 s 

 

Kapacita radlice:  Vs = 0,8 * výška radlice2 * šířka radlice 

Vs = 0,8 * 0,912 * 2,646 = 1,75 m3 

 

Teoretická výkonost: Q = 3600 * (Vs / Tc) 

Q = 3600 * (1,75 / 53,2) = 118,42 m3/hod 

 

Provozní výkonost: QP = Q * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * kop 

QP = 118,42 * 1 * 0,8 * 1 * 1,15 * 1 * 0,91 = 99,14 m3/hod 

 

k1 = 1 - obsluha 

k2 = 1,2 - lepivá hornina 

k3 = 1 - dobrá viditelnost 

k4 = 1,15 - svah do - 5% 

k5 = 1 - časové využití 

kop = 1370 / 1500 = 0,91 

 

Doba nasazení stroje: Ts = objem vytěžené ornice / provozní výkonnost 

    Ts = 1156 / 99,14 = 11.66 =˃2 pracovní dny 
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Dozer bude pracovat dvě pracovní směny a je pro stavbu vyhovující. U příjezdu na 

staveništěbude zřízeno zařízení staveništěa položeno celkem 8 silničních panelů, které na 

místo usadí autojeřáb AD 30T. Tato plocho bude sloužit pro čištění stavebních strojů. 

5.3  Skladování 

Veškerý doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném na 

staveništi. Mezideponie ornice bude umístěna na staveništi. Výška skládky ornice nesmí 

překročit 1,5 m, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 

 

6 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

6.1  Vybavenost staveniště 

Staveniště bude jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které bude opatřeno 

dvěma uzavíratelnými a uzamykatelnými bránami. Při výjezdu strojů a nákladních 

automobilů ze staveniště bude v případě potřeby nutné očistit na určeném místě, aby 

nedocházelo ke znečišťování veřejné komunikace.V prostoru zařízení staveniště se budou 

nacházet buňky stavbyvedoucího, šatna, hygienické zázemí a vrátnice. Do všech stavebních 

buněk, které to umožňují, bude zavedena voda a elektřina. Dále se na staveništi bude nacházet 

uzamykatelný sklad sloužící pro uskladnění drobného nářadí a malých strojůa kontejner na 

staveništní odpad. Na staveništi bude zavedena přípojka vody a elektřiny. Voda bude vedena 

od nově zbudované vodoměrné šachty pod ochrannými plechy přes staveništní komunikaci 

až k zařízení staveniště. Kanalizace bude napojena na místní smíšenou splaškovou kanalizaci 

a na ni bude provizorně napojena hygienická buňka. Elektřina bude napojena na stávající 

vedení protlakem pod komunikací. Veškeré zařízení staveniště bude provedeno až po sejmutí 

ornice a jejím uložení na mezideponii. 

6.2 Obecné pracovní podmínky zemních prací  

Pro zemní práce je nutno zbudovat zařízení staveniště v plném rozsahu, vyznačit přípojná 

místa sítí a plochy skládek. Výkopové práce budou probíhat za příznivých klimatických 

podmínek, které jsou v rozmezí teplot + 5 °C až + 30 °C, výkopové práce budou probíhat do 

okamžiku, kdy přestane být možné zeminu rozpojovat. V případě dlouhotrvajících dešťů a 
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rozbřednutí terénu, kdy dochází k zabořování stavebních strojů, není možno práce provádět. 

Práce také budou přerušeny při špatné viditelnosti, kdy viditelnost klesne pod 10 m a při 

silném nárazovém větru. Základová spára nesmí být rozbředlá a vystavená mrazu, proto se v 

případě, že by hrozily tyto nepříznivé podmínky, neprovede se výkop až na projektovanou 

úroveň základové spáry a ponechá se zhruba 10 cm vrstva zeminy, která se vykope až těsně 

před prováděním betonáže základů. Práce budou probíhat v denních hodinách, a proto není 

potřeba umělé osvětlení. 

6.3 Personální obsazení 

Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem na 

staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje mohou 

obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost odbornou kvalifikaci a 

oprávnění. 

1 stavbyvedoucí 

Složení pracovní čety: 

Odstranění ornice a vytyčení výkopů: 

1 vedoucí čety, 

1 obsluha dozeru CATERPILLAR D3K - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz 

strojníka stavebních strojů, těží a přemisťuje horninu na mezideponii, 

1 geodet - oprávnění pro zeměměřičskou činnost, vytyčení polohopisných 

a výškopisných bodů 

1 pomocník geodeta - vyznačení bodů 

2 tesaři - zřízení stabilizace vytyčení pomocí laviček pod dohledem geodeta 

2 pomocní dělníci - pomoc při vytyčovacích pracích 

 

 



57 

Výkopové práce: 

1 vedoucí čety - kontrola polohy a výšky výkopu, navigace obsluhy rypadla 

1 obsluha rypadla nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 

stavebních strojů, těží a nakládá vykopanou zeminu na nákladní automobil, 

17 řidičů nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní 

osvědčení, zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 

4 pomocní dělníci - případný ruční výkop, očištění vozidel před odjezdem ze staveniště 

 

7 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 

7.1 Stroje 

7.1.1 Velké stroje 

1x Dozer Caterpillar D3K 

1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

4x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 

1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN73 

1x Tažná souprava: 

Tahač podvalníků: MAN 41.530BLS 

Návěs: GOLDHOFER CHTP24V 

1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 

7.1.2 Malé stroje 

1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 
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1x Nivelační přístroj SOUTH NL 20 

1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

1x Kompresor KASER M 20 

7.2 Nářadí a pomůcky 

2x Lopata 

2x Krumpáč 

2x Kladívko 

2x Stavební kolečko 

2x Vodováha 

2x Výtyčka 

Provázek 

2x Metr (5m) 

1x Pásmo (40m) 

1x Značkovací spreje 

2x Olovnice 

1x Měřičská tyč 

7.3  Pomůcky BOZP 

Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a chrániče sluchu. 
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8 PRACOVNÍ POSTUP 

8.1  Příprava území 

Pomocní dělníci a vedoucí čety vybudují oplocení staveniště podél hranice staveniště. 

Oplocení bude provedeno z přenosných plotových dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. Dílce 

budou kotveny v betonových podstavcích a podepřeny po celé délce vzpěrami. Spoje dílců se 

vzájemně sešroubují. Případné atypické pole oplocení bude provedenoz drátěného plotu. 

Vjezd na staveniště z ulice Masarykova bude široký 7 m a z vedlejší komunikace ze západní 

strany pozemku 5m, budou tvořeny dvěma poli vzájemně sepnutýmiřetězem a opatřený 

visacím zámkem. Na pozemku se nenachází žádné stromy ani keře. 

8.2 Sejmutí ornice, zřízení zařízení staveniště    

Před zahájením výkopových prací a prací na zařízení staveniště dojde k sejmutí ornicev celé 

půdorysné ploše objektu500 mm. Sejmutí navážky se provede dozerem, který bude 

postupovat směrem po vrstevnicícha poté zeminu uloží na mezideponii. Na staveništi bude 

ponechána veškerá navážka na úpravy terénu po dokončení stavebních prací, zbylá navážka 

bude nakládánarypadlo-nakladačem na nákladní automobil a odvážena na příslušnou skládku 

zeminy. Po sejmutí navážky bude zřízeno zařízení staveniště podle výkresu situace zařízení 

staveniště - zemní práce. Budou zřízeny dočasné přípojky sítí a osazeny rozvaděče. Přípojka 

vody bude osazena vodoměrem a přípojka elektřiny elektroměrem.  

8.3 Vyznačení výkopu   

Měřičské práce bude provádět geodet společněse svým pomocníkem pomocí totální stanice. 

Tyto práce budou bezprostředněnásledovat po provedení sejmutí navážky. Geodet zaměří 

obrys jámy podle situačního výkresu, který je součástí projektové dokumentace. Vytyčení 

probíhá z předaných vytyčovacích bodů. Na body se postupně ustavuje teodolit a běžnými 

měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, kterými jsou dána půdorysné obrysy objektu 

a osy inženýrských sítí. Všechny tyto body budou stabilizovány pomocí vytyčovacích kolíků, 

které budou označeny značkovacím sprejem. Vytyčení půdorysných rozměrůvýkopu bude 

stabilizováno pomocí laviček zřízených v rozích stavby. Stavební lavičky budou dřevěné a 

zhotovené zaražením dvou hranolů do zeměod sebe vzdálených 2 m. Na hranoly bude přibité 

prkno. Lavičky se budou zřizovat pod dohledem geodeta. Stavební lavičky budou umístěny 

nejméně2 m od hrany výkopu, aby nedošlo k jejich posunutí vlivem výkopových prací. 
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Pomocní dělníci poté pod dohledem vedoucího čety na základěprovedených geodetických 

značek vyznačí obrysy výkopu. 

8.4 Vyznačení stavební jámy 

Výkop stavební jámy bude proveden jako nepažený. Svahy výkopu jsou navrženy do max. 

sklonu 45stupňů. Výkop bude provádět rypadlo nakladač s šířkou lopaty 600 mm. Samotná 

stavební jáma má půdorysnou plochu112,35 m2 a sahá do hloubky - 0,550 m od ± 0,000 m. 

Rypadlo nakladač bude vytěženouzeminu nakládat na přistavený nákladní automobil, který ji 

následněodvezena schválenou skládku zeminy mimo staveniště. Stavební jáma se musí 

odvodnit, aby ve špatných klimatických podmínkách byla zaručena její co možná největší 

suchost 

8.5 Výkop rýh a patek  

Po provedení výkopu hlavní stavební jámy provede vedoucí čety se 2 pomocníky pomocí 

totální stanice, olovnice a pásma zaměření rýh a patek. Nejdříve se zaměří body 

charakterizující objekt obdobnějako v bodě D.7.3 a jáma se osadí lavičkami. Na lavičky S 

přesným měřením upevní vyznačovací značky - hřebíky. Takto se na lavičky vynese pomocí 

vyznačovacích značek obrys a tloušťka základových rýh a vzniklé body se spojí pomocí 

provázku, čímž vznikne síťzákladových rýh v rovinělaviček. Pomocí olovnice se tyto přímky 

přenesou na dno stavební jámy, kde se pomocí vápna vyznačí obrysy rýh a patek. 

8.6 Výkop rýh a patek 

Výkop rýh a patek provede rypadlo-nakladačs lopatou šířky 600 mm. Betonáž základových 

pasůbude probíhat bez bednění přímo do vykopaných základových pasů, a proto bude od 

obsluhy stroje vyžadována co největší přesnost při jejich provádění. Vytěžená zemina bude 

nakládána na nákladní automobil a odvážena na skládku mimo staveniště. Projektovaná 

úroveňzákladové spáry rýh je v nejhlubším místě -2,030 m a základových patek -2,430 m. 

Pomocní dělníci provedou ruční začištění výkopů. Z důvodu ochrany základové spáry před 

nepříznivými klimatickými vlivy bude posledních 100 mm zeminy odkopáno ručněaž 

bezprostředněpřed betonáží základů. 
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9 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

9.1 Přípravné práce 

9.1.1  Vstupní kontrola 

-Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace 

-Kontrola vyznačení hranice staveniště, inženýrských sítí, odběrných míst vodya el. energie 

- Kontrola materiálu na zhotovení oplocení 

- Kontrola dokumentů pracovníků 

- Kontrola technického stavu strojů 

9.1.2 Mezioperační kontrola 

-Kontrola skrývky navážky 

-Kontrola zřízení zařízení staveniště 

-Kontrola vyznačení stávajících inženýrských sítí 

-Kontrola vytyčení výkopu 

-Kontrola výkopu jámy 

-Kontrola odvodnění jámy 

-Kontrola svahování výkopu 

-Kontrola vytyčení rýh a patek 

-Kontrola výkopu rýh a patek 

9.1.3  Výstupní kontrola 

-Kontrola provedení geometrie výkopových prací 

-Kontrola základové spáry 

-Kontrola ochrany základové spáry 
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-Kontrola provedení geometrie rýh a patek 

 

10 BEZPEČNOST A OCHRANA PŘI PRÁCI - BOZP  

Před zahájením činnosti na stavbě musí být každý pracovník seznámen s předpisy BOZP a 

možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý pracovník to stvrdí podpisem v knize o 

školení BOZP. BOZP je podrobně zpracováno v části – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

10.1.1 Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 

- Požadavky na zajištění staveniště 

- II. Zařízení pro rozvod energie 

- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

10.1.2 Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a  ochranuzdraví 

při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

- Obecné požadavky na obsluhu strojů 

- II. Stroje pro zemní práce 

- X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 

- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

- XV. Přeprava strojů 

10.1.3 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- Skladování a manipulace s materiálem 

- II. Příprava před zahájením zemních prací 
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- III. Zajištění výkopových prací 

- IV. Provádění výkopových prací 

- V. Zajištění stability stěn výkopů 

- VI. Svahování výkopů 

- VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

10.2 Další legislativa 

- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost aochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a dohloubky 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochranyzdraví při práci, 

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

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště apracovní 

prostředí53 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky nabezpečný 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 nahrazujícívyhl. 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 vládyč.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 
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(změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 

11 EKOLOGIE 

Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření ke 

snížení prašnosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na 

stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Vozidla budou 

pravidelně čištěna, parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování 

oleje z aut v případě jeho úniku. Veškerý kovový materiál bude odvezen do místních sběrných 

surovin. 

 

11.1 Zařazení dle katalogu odpadu 

Tab. 6. Katalog odpadu 
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170504 
Stavební odpad-

Zemina a kamení 
O 

Skládka 130206 

Syntetické motorové, 

převodové a mazací 

oleje 

N 

200301 
Směsný komunální 

odpad 
O 

 

Odpady třídy 13 budou preventivně zachyceny do vany, kterou vždy při odstavení stroje 

strojník vloží pod stroj. Při kontaminaci zeminy se musí použit havarijní souprava. Odpady 
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třídy 17 budou odvezeny na skládku v Prostějově. Odpad třídy 20 bude uložen v kontejneru, 

jeho odvoz zajistí Technické služby Němčice N/H. 

11.2 Legislativa 

- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Vyhláška č.381/2001 Sb, Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou sestanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů astátů pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělovánísouhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů). 

- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší). 

- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku avibrací.
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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: Prodejna potravin Němčice N/H – supermarket 

Místo stavby:  obec Němčice nad Hanou, okres Prostějov, Olomoucký kraj 

Charakter stavby:  Novostavba 

Investor:                FIBAS s.r.o 

Olomoucká 271, Lutín 78349 

Projektant:             Ing. Vladan Henek 

Lesní 725. Bílovice nad Svitavou, 664 01 

Cena objektu:        12 mil. Kč bez DPH 

Termín:                  9/2014 – 12/2015 (15 měsíců) 

1.2 Obecné informace o objektu 

1.2.1 Umístění objektu 

Prodejna se nachází v obci Němčice nad Hanou na východním okraji. Jedná se o zastavěnou 

část obce průmyslovou zástavbou, méně rodinné domy a objekty pro bydlení. Nedaleko se 

nachází vlakové nádraží. Pozemek byl součástí areálu bývalého cukrovaru, později využíván 

jako parkoviště a dočasné deponie. Příjezd z ulice Masarykova.  

  Staveniště se nachází v katastrálním území Němčice nad Hanou parcela č. 818/4. 

Severní a západní stranu pozemku ohraničuje komunikace, východní strana sousední parcela 

St.512 a jižní strana parcela 818/1    
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1.2.2 Prostorové uspořádání 

Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt, který tvoří trvalou stavbu o zastavěné ploše 

649,89m. Není určený k bydlení. Na pozemku budou vybudovány parkovací místa a 

komunikace.  

1.3 Obecné informace o procesu – základové konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukci stavby tvoří železobetonový skelet s prvky sloupů v dimenzích 

400x400 mm, které budou ukotveny do železobetonových prefabrikovaných kalichů. Kalichy 

se osadí na železobetonové patky betonu C 20/25. Všechny patky budou uloženy na podkladní 

vrstvě z prostého betonu C8/12 tl. 100mm. Dále je základová konstrukce tvořena ze 

zavětrovacích monolitických, které budou mezi patkami. Pasy jsou tvořeny z monolitického 

prostého betonu ve výšce 400 mm a tl. 300 mm po celém obvodu a z bednících tvarovek. 

Prefabrikované kalichy a výztuž ocel 10425(V) základových patek bude na stavbu přivážena 

kusově z armovny a armokoše budou sestavovány přímo na stavbě. Do základových 

patekbudou osazeny a zabetonovány kotevní šrouby. Železobetonovápatka bude provedena 

jako jednostupňová. Základové patkybudou betonované přímo do výkopu pro patku. Patky, 

které z části vystupují nad původní terén budeme bednit. Základy budou betonovány čerstvým 

betonem přiváženým na stavbu v autodomíchávačích a ukládán pomocí ramene pojízdného 

čerpadla betonu. 

2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ, PŘEVZETÍ A 

PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Staveništěpřevezme od čety provádějící zemní práce, za účasti technického dozoru investora, 

stavbyvedoucí zhotovitele základových konstrukcí. Staveništěse předává se 

stavebnímpovolením, schválenou projektovou dokumentací a potvrzením o vedení pod zemí 

na územístaveniště. Investor předává se staveništěm také místa pro odběr el. proudu, vody a 

take přístupovou cestu ke staveništi. Musí být vyznačena poloha a případná ochranná pásma 

všech veřejných sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících staveništěm. Při převzetí 

se stanoví pracovní doba v jednotlivých dnech týdne, určení požadavkůna úroveňhluku, 

požadavkůna čistotu, bezprašnost atd. Součástí předání a převzetí staveništěje řádný zápis do 

stavebního deníku. 
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Na staveništi se nachází dvěobytné buňky (kancelářa šatna). Základní hygienické podmínky 

jsou zajištěny mobilní buňkou s WC a umývárnou. Inženýrské sítěmusí být řádněnapojeny na 

veřejnou síť. Vše je podrobněvykresleno ve výkresu zařízení staveniště. Staveništěje 

oploceno proti vniknutí nepovolaným osobám (výška oplocení je 2000 mm). 

 Výkopy jsou provedeny v souladu s platnými normami. Před začátkem prací na základech 

bude provedena kontrola únosnosti základové spáry. Minimální únosnost 350 kPa. Kontrola 

rovinnosti bude zkontrolována nivelačním strojem na bodech v rastru cca 3x3m a odchylka 

nesmí přesáhnout + 3cm a –5cm od požadované výškové úrovně. Kontrola polohy bude 

provedena vytýčením polohy obvodu základových pasůoprávněnou a způsobilou osobou. O 

vytýčení stavby na dno výkopu bude proveden protokol. O výsledcích zkoušek budou 

vystaveny protokoly a výsledky zapsány do stavebního deníku. 

3 MATERIÁL 

Tab. 7. Beton C 20/25 

OZNAČENÍ 

PATKY 

SPOTŘEBA 

BETONU               

(m) 

CELKOVÁ 

SPOTŘEBA 

BETONU 

(m) 

Z1 18,72 

36,64 

Z2 17,92 
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Tab. 8. Beton C 16/20 

OZNAČENÍ 

PASU 

SPOTŘEBA 

BETONU               

(m) 

CELKOVÁ 

SPOTŘEBA 

BETONU 

(m) 

BT1 1,048 

22,304 

BT2 1,22 

BT3 6,082 

BT4 0,81 

BT5 0,81 

BT6 0,882 

BT7 0,738 

BT8 0,891 

BT9 5,285 

BT10 1,314 

BT11 3,224 
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Tab. 9. Beton C 8/12 

OZNAČENÍ 

PATKY 

SPOTŘEBA 

BETONU               

(m) 

CELKOVÁ 

SPOTŘEBA 

BETONU 

(m) 

Z1a 5,94 

11,48 

Z2a 5,54 

 

 

Tab. 10. Betonářská výztuž 

OZNAČENÍ 

PATKY 

OCEL 10425 

(V) 

PRŮMĚR 

V8 

OCEL 10425 

(V) 

PRŮMĚR 

V12 

CELKOVÁ 

SPOTŘEBA 

OCELI Kg 

Z1 37,56 411,84 

883,42 

Z2 35,44 398,58 
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Bednění 

Pro konstrukci bude použito bednění DOKA + řezivo 

Tab. 11. Bednění  

OZNAČENÍ ROZMĚR (mm) HMOTNOST (mm) POČET (ks) 

BEDNÍCÍ DESKA 2500x500x21 13,1 110 

VZPĚRA  50x30x550 0,39 210 

KOLÍK 50x50x300 0,35 210 

ROZPĚRA 50x50x600 0,7 210 

VNITŘNÍ ROZPĚRA 50x50x600 0,7 120 

PODÉLNÝ 

STAHOVACÍ DRÁT 
80x80x200 6,01 140 

HŘEBÍKY 120   500 

 

Ostatní materiál 

Odbedňovací olej DMA1000 

Rádlovací drát 

Distanční tělesa 
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4 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

4.1 Primární doprava 

Odtěžená vykopaná zemina z dočištění dna rýh bude odvážena nákladním automobile 

TATRA o objemu korby 9 m3 a užitném zatížení 16500 kg. Zemina bude převážena na 

příslušnou schválenou skládku zeminy vzdálenou od stavby 17,5 km. 

Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Českomoravský beton, a.s., 

Betonárna Jihlava. Doprava betonu na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem 

SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 o užitném objemu bubnu 9 m3. 

Betonárka je od stavby vzdálená 23 km s dojezdem 26 minut. Betonová směs bude na 

stavbu přivážena průběžně dle potřeb. 

Výpočet počtu autodomíchávačů pro plynulé přivážení čerstvého betonu při 

betonáži autočerpadlem: 

Tab. 12. Výpočet počtu autodomíchávačů 

T  T T T T 

NAKLÁDKY 
DO 

BETONÁRNY 
VYKLÁDKY 

Z 

BETONÁRNY 
CYKLU 

0,23 0,25 0,2 0,438 1,118 

 

Výkon autočerpadla:   Q = 60 m3/hod 

Objem autodomíchávače:  V = 9 m3 

Čas nakládky:   T = 0,23 hod 

Čas vykládky:   T = 0,20 hod 

Čas jízdy do betonárny:  T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 
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    T = 17,5 / 70 = 0,25 hod 

Čas jízdy z betonárny:  T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 

    T = 17,5 / 40 = 0,438 hod 

Výkon autodomíchávače:  Q = objem autodomíchávače / T cyklu 

    Q = 9 / 1,118 = 8,05 m3/hod 

Počet autodomíchávačůpro plynulý provoz: 

výkon autočerpadla / výkon autodomíchávače = 60 / 8 ,05 = 7,45 => 8 ks 

Ověření počtu autodomíchávačůs ohledem na dobu vykládání: 

T cyklu / T vykládky = 1,118 / 0,2 = 5,59 => 6 ks 

Navržený počet autodomíchávačůpro plynulou betonáž je 6 ks. 

Výztuž základových patek v bude na stavbu přivážena nákladním automobilem MAN TGA 

24.460. Výztuž bude přivezena z firmy VÝZTUŽ CZ, Zlín vzdálené 32,3 km. Přidružený 

materiál (odbedňovací olej a rádlovací drát) bude na stavbu přivezen osobním automobilem. 

Prvky bednění budou přivezeny nákladním automobilem MAN TGA 24.460. 

4.2 Sekundární doprava 

Odtěžení vrstvy zeminy, která chrání základovou spáru provede rypadlo-nakladačTEREX 

TLB890 a poté ji naloží na nákladní automobil TATRA. K vyložení a uloženíarmokošůbude 

sloužit automobilový jeřáb AD 30T na podvozku MAN, vybavenýpotřebným lanovým 

závěsem. Betonová směs bude při betonáži základových pateka rýh ukládána pomocí 

pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi. Bednění se budeprovádět ručněbez použití 

mechanizace. 

4.3 Skladování 

Veškerý doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném na 

staveništi. Výkopek bude okamžitě po vytěžení odvážen ze stavby na příslušnou skládku 

zeminy. Beton bude na stavbu přivážen podle potřeby v autodomíchávačích. Výztuž bude 

skladována na staveništi na zpevněné a odvodněné skládce k tomu určené, aby nedocházelo 
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k jejímu znečišťování. Výztuž bude podložena dřevěnými hranoly vysokými 150 mm, které 

budou podpírat výztuž ve čtvrtinách její délky. Výztuž se po uložení na skládku opatří 

visačkou, na které budou napsány rozměry a druh výztuže. 

Materiál potřebný k zhotovení bednění, bude uložen v uzamykatelném skladu. Desky 

bednění budou skladovány na skládce umístěné na staveništi. Jednotlivé desky budou 

podloženy dřevěnými hranoly. Maximální výška při skladování je 1 m. 

5 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

5.1 Připravenost staveniště 

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

napojena na stávající elektrické vedení. Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní 

síť. Hygienické zázemí pro zaměstnance bude zajištěno prostřednictvím kontejnerů se 

sprchami a WC. Stavbyvedoucímu bude k dispozici kancelář s vlastním sociálním zařízením. 

Bezpečnostní osvětlení staveniště bude umístěno na stožárech a bude opatřeno časovým 

spínačem. Staveniště bude celou dobu opatřeno plotem výšky 2,0 m, tak aby byla zajištěna 

ochrana stavby, zařízení, strojů a osob. Při výjezdu ze stavby bude instalována myčka 

nákladních automobilů, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. 

5.2 Obecné pracovní podmínky 

Všechny stavební práce budou bez omezení probíhat, pokud celodenní teplota neklesne pod 

5 °C a rychlost větru bude nižší jak 10 m/s. V případě, že teplota při betonování klesne pod 5 

°C je potřeba vhodně upravit betonovou směs například použitím vyšší třídy cementu s 

rychlejším vývinem hydratačního tepla. Tyto změny musí být odsouhlaseny statikem. Pokud 

teplota klesne pod -5 °C, musí být z výztuže a bednění odstraněny zmrazky a sníh. Teplota 

betonu v době ukládání nesmí být nižší jak 5 °C a teplota povrchu betonu nesmí po dobu 

min. 3 dnůklesnout pod 0 °C. Proto je nutno přistoupit k některému z následujících řešení: 

ohřev záměšové vody (kameniva), zaplachtování části konstrukce a foukání horkého 

vzduchu. Při betonáži nesmí docházet k vysychání povrchu betonu.  
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6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem na 

staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje mohou 

obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost odbornou kvalifikaci a 

oprávnění. 

1stavbyvedoucí 

Složení pracovní čety: 

Provádění úpravy základové spáry: 

1 vedoucí čety, 

1 obsluha rýpadlo-nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 

stavebních strojů, těží a nakládá zeminu, 

1 řidič nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní osvědčení, 

zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 

2 pomocný dělník - ruční dočišťování základové spáry 

Provádění podkladního betonu a bednění: 

1 vedoucí čety, 

1 řidič/obsluha pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi - řidičský průkaz skupiny 

C, profesní osvědčení, zajišťuje uložení betonové směsi, 

1 řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 

betonové směsi na staveniště, 

2 betonáři - obsluha výsypky betonu a zpracování čerstvé betonové směsi, 

2 tesaři - připravuje bednění základových pasů, 

2 pomocný dělník - pomocné práce, čištění strojů 
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Provádění základových patek a rýh: 

1 vedoucí čety, 

1 řidič/obsluha pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi - řidičský průkaz skupiny 

C, profesní osvědčení, zajišťuje uložení betonové směsi, 

6 řidičů autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 

betonové směsi na staveniště, 

2 betonáři - obsluha výsypky betonu a zpracování čerstvé betonové směsi, zajišťuje 

polohovou stabilitu výztuže a pomocí ponorného vibrátoru zhutňuje beton, 

4 železáři - připravuje výztuž, zajišťuje její vzájemné provázání, 

2 pomocný dělník - provádí pomocné práce a čištění strojů 

7 STROJE, NÁŘADÍ A POMŮCKY 

7.1 Stroje  

7.1.1 Velké stroje 

1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 

1x Autočerpadlo SCHWING S31ST na podvozku TATRA 

7x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 

1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 

1x Tažná souprava: 

Tahačpodvalníků: MAN 41.530 BLS 

Návěs: GOLDHOFER CHTP24V 
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1x Nákladní automobil MAN TGA 24.460 

1x NosičkontejnerůJNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 

7.1.2 Malé stroje 

1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

1x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor TRONIC 52 

1x Motorová pila HUSQVARNA 236 

1x Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 

1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

1x Nivelační přístroj SOUTH NL20 

1x Vibrační deska Lumag RP700PRO 

 

7.2 Nářadí pomůcky 

2x Lopata 

2x Krumpáč 

2x Kladívko 

2x Stavební kolečko 

2x Vodováha 

93 

1x Kleště 

2x Palice 

1x Značkovací sprej 

2x Olovnice 
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2x Zednická lžíce 

2x Metr 

2x Pásmo 

1x Rozprašovačna odbedňovací přípravek 

7.3 Pomůcky BOZP 

Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a chrániče sluchu. 

 

8 PRACOVNÍ POSTUP 

8.1 Podkladní beton 

8.1.1 Začištění dna 

Bude třeba sejmout 100mm tlustou vrstvu zeminy, aby bylo dno před betonáží podkladního 

betonu odvodněno a zbaveno všech nečistot. Rýha bude mít tloušťku základu plus na každé 

straně navíc 100 mm. 

8.2 Betonáž 

Zřídí se 100 mm tlustá vrstva podkladního betonu. Nebude použito bednění. Beton se uloží 

do začištěné rýhy. Beton slouží pro dodržení dostatečného krytí výztuže pasů a srovnání 

plochy do roviny. 

8.3 Patky a pasy 

8.3.1 Montáž výztuže patek 

Sestavené armokoše bude do výkopu základových patek umisťovat autojeřáb. Výztužný 

armokoš se před samotným umístěním do výkopu pro základovou patku opatří dilatačními 

lištami a to ze všech čtyřstran. Je nutné dodržet projektovanou hodnotu krytí výztuže 50 mm. 

Výztužný armokoš bude po umístění na podkladní beton stabilizován a to navrtáním a 

následným zatlučením 0,2 m dlouhých kusů betonářské výztuže do podkladního betonu. K 
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takto provedeným trnům se přiváže výztužný armokoš pomocí rádlovacího drátu. Kotevní 

šrouby v základových patkách budou osazeny a zabetonovány za asistence dodavatele haly. 

8.3.2 Montáž bednění 

Před započetím betonáže se provede sestavení bednění základových patek a pasů. Montáž 

bednění provede vedoucí čety společněs tesaři. Bednění bude zhotoveno s bednících desek 

DOKA a řeziva, z kterého budou vyrobeny rozpěry, vzpěry, kolíky a podélný stahující trám. 

Desky budou zkracovány kotoučovou pilou a řezivo motorovou pilou. Bednění bude 

zhotoveno na výšku 400 mm tak, aby horní úroveň bednění byla ve výšce -0,100 m. Tato 

výška tvoří horní hranu betonované úrovně. Výškovou úroveň bude kontrolovat vedoucí čety 

pomocí nivelačního přístroje. Bednění musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem, který 

bude důkladně nanesen na každou část bednění, která se dostane do styku s betonem. 

Odbedňovací přípravek bude nanesen pomocí rozprašovače. Při nanášení odbedňovacího 

prostředku se bude dbát, aby jím nebyla znečištěna výztuž. Bednění musí mít správnou 

polohu a svislost. V místech daných projektovou dokumentací se umístí bednění pro prostupy 

a drážky. Toto bednění bude provedeno z dřevěných truhlíků vyplněných pěnou. Pasy bednit 

nemusíme, protože budou betonovány přímo do výkopu. 

8.3.3 Betonáž základových patek a pasů 

Při betonáži je potřeba dodržet maximální výšku shozu 1,5 m, aby nedocházelo k roztřiďování 

kameniva v betonu. Beton bude ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla čerstvé 

betonové směsi. Betonáž základových patek bude probíhat ve vrstvách po 200 mm. Každá 

vrstva bude zhutněna pomocí ponorného vysokofrekvenčního vibrátoru a to tak, že se při 

hutnění musí zasáhnout 50-100 mm do předchozí vrstvy. Při zhutňování se ponorný vibrátor 

nesmí dotýkat výztuže, aby nešlo k jejímu poškození. Dále nesmí být vpichy ponorného 

vibrátoru umístěny vícekrát do stejného místa a vzdálenost sousedních ponorů nesmí 

překračovat 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Betonování základových 

pasů proběhne obdobně jako u základových patek. 

8.3.4 Odbednění 

Před započetím odbedňování musí být dodržena technologická přestávka 3 dny. Poté se 

provede odstranění bednění. Beton se poté bude chránit proti nadměrnému vypařování vody 

kropením po dobu 5 dní. S vlhčením se započne ihned, jakmile beton ztvrdne natolik, že 
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nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě pod + 5°C se kropení ani vlhčení nesmí 

provádět. 

9 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

9.1 Podkladní beton 

9.1.1 Vstupní kontrola 

Kontrola vytyčení výšky základové spáry, vytyčení výtahových šachet, čistoty základové 

spáry 

Kontrola dodané betonové směsi 

9.1.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola projektované výšky betonu 

 Kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu, kontrola rovinnosti 

9.1.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 

 Kontrola výsledných rozměrů a rovinnosti podkladního betonu 

9.2 Patky a pasy 

9.2.1 Vstupní kontrola 

Kontrola rozměrů a rovinnosti podkladního betonu 

Kontrola správného vytyčení půdorysného rozměru, 

 Kontrola správného počtu a rozměrů desek bednění a všeho potřebného příslušenství 

 Kontrola osazení prostupů 

 Kontrola výztuže – rozměry, značení a počet 

 Kontrola BOZP 
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9.2.2 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. 1,5m, 

Kontrola pevnosti a konzistence betonové směsi 

9.2.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 

 Kontrola výsledných rozměrů, rovinnosti ±5 mm / 2 m 

 Kontrola pevnosti betonu, celistvosti 

 Kontrola vyčnívající výztuže 

10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Před zahájením činnosti na stavbě musí být každý pracovník seznámen s předpisy BOZP a 

možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý pracovník to stvrdí podpisem v knize o 

školení BOZP. BOZP je podrobně zpracováno v části B9. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

10.1.1 Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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10.1.2 Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 100 

- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

- Přeprava strojů 

10.1.3 Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VI. Svahování výkopů 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

VIII. Ruční přeprava zemin 

IX. Betonářské práce a práce související 

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 
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10.2 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 

a 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 vyhlášku č. 

137/1998 Sb. a vyhlášku č.502/2006 Sb., kterou byla vyhláška137/1998 Sb. doplněna 

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdravízaměstnanců 

při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vládyč.441/2004101 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdravízaměstnanců 

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. 

11 EKOLOGIE 

Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření ke 

snížení prašnosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na 

stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Vozidla budou 

pravidelně čištěna, parkovací místa vozidel budou opatřena vanami pro zabránění vsakování 
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oleje z aut v případě jeho úniku. Veškerý kovový materiál bude odvezen do místních sběrných 

surovin. 

Tab. 13. Katalog odpadu 

11.1 Zařazení dle katalogu odpadu 
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L
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V
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170504 
Stavební odpad-

Zemina a kamení 
O 

Skládka 

130206 

Syntetické motorové, 

převodové a mazací 

oleje 

N 

200301 
Směsný komunální 

odpad 
O 

120113 Odpady ze svařování O 

170101 Beton  O 

170201 Dřevo O 

170405 Železo a ocel O Recyklace 
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150101 
Papírové a lepenkové 

obaly 
O 

150102 Plastové obaly O 

 

Odpady třídy 13 budou preventivně zachyceny do vany, kterou vždy při odstavení stroje 

strojník vloží pod stroj. Při kontaminaci zeminy se použije havarijní souprava. Odpady třídy 

17 budou odvezeny na skládku v Prostějově. Odpad třídy 20 bude uložen v kontejneru, jeho 

odvoz zajistí technické služby Němčice nad Hanou. 

 

11.2 Legislativa  

-Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Vyhláška č.381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů astátů pro účely vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů). 

- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší). 

- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Obecné informace o stavbě 

 

Název stavby: Prodejna potravin Němčice N/H – supermarket 

Místo stavby:  obec Němčice nad Hanou, okres Prostějov, Olomoucký kraj 

Charakter stavby:  Novostavba 

Investor:                FIBAS s.r.o. 

Olomoucká 271, Lutín 78349 

Projektant:             Ing. Vladan Henek 

Lesní 725. Bílovice nad Svitavou, 664 01 

Cena objektu:        12 mil. Kč bez DPH 

Termín:                  9/2014 – 12/2015 (15 měsíců) 

2 POPIS STAVENIŠTĚ 

2.1 Umístění objektu 

Prodejna se nachází v obci Němčice nad Hanou na východním okraji. Jedná se o zastavěnou 

část obce průmyslovou zástavbou, méně rodinné domy a objekty pro bydlení. Nedaleko se 

nachází vlakové nádraží. Pozemek byl součástí areálu bývalého cukrovaru, později využíván 

jako parkoviště a dočasné deponie. Příjezd z ulice Masarykova.  

  Staveniště se nachází v katastrálním území Němčice nad Hanou parcela č. 818/4. 

Severní a západní stranu pozemku ohraničuje komunikace, východní strana sousední parcela 

St. 512 a jižní strana parcela 818/1    
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2.2  Prostorové uspořádání 

Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt, který tvoří trvalou stavbu o zastavěné ploše 

649,89m. Není určený k bydlení. Na pozemku budou vybudovány parkovací místa a 

komunikace.  

2.3  Základní koncepce zařízení staveniště 

Objekty a skládky na staveništi se budou měnit v průběhu postupu prací na objektu. Stavební 

parcela se oplotí 2 m vysoký neprůhledným plotem. U hlavního vjezdu na staveništěje 

navržena stavební buňka, která bude sloužit jako vrátnice. Dále jsou zřízenystavební buňky 

sloužící jako kancelářstavbyvedoucího, šatna, hygienické zázemí a uzamykatelný sklad. 

Kontejner na staveništní odpad bude umístěnpo pravé straněpři vjezdu na staveniště. 

Napojení staveništních buněk na rozvodelektrické energie bude provedeno dočasnou 

přípojkou napojenou na stávající elektrickévedení v ulici Masarykova. Prostup pod 

komunikací bude proveden protlakem. Na elektrické přípojce bude umístěn hlavní staveništní 

rozvaděč (230 V, 380 V). Dočasná přípojka kanalizace od kontejneru, ve kterém je umístěno 

hygienické zázemí, bude provedena napojením na stávající vedení jednotné splaškové 

kanalizace, které prochází ulicí Masarykovo. Dočasná vodovodní přípojka bude provedena 

z nově vybudované vodoměrné šachty opatřené vodoměrem. Dočasná vodovodní přípojka 

prochází přes hlavní staveništní komunikaci, a proto bude muset být chráněna chráničkou. 

Část navážky potřebná pro terénní úpravy v okolí stavby po dokončení prací bude uložena 

na mezideponii, která bude umístěna na jižní straně staveniště. Plocha deponie vytěžené 

zeminy bude 90 m2 a maximální výška uložení ornice bude 1,5 m. Pro jednotlivé etapy 

výstavby budou na staveništi dočasné skládky materiálu. Staveništní komunikace bude 

v místě obou vjezdů provedená z vrstvy makadamu tl.200mm. Hlavní brána je široká 7m, 

vedlejší 5. Další komunikace budou provedeny hutněním stávající zeminy a budou 

realizovány s ohledem na danou technologickou etapu. Šířka staveništních komunikací bude 

4 m. Za správné umístění a napojení přípojek inženýrských sítí a jejich následné zlikvidování 

odpovídá hlavní dodavatel stavby. Taktéž odpovídá za udržování zařízení staveniště v 

bezvadném stavu po celou dobu výstavby a jeho následné demontování.  
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3 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Všechny použité kontejnery budou pronajaty od subdodavatele. Budou uloženy přes dřevěné 

podkladky na zpevněnou plochu staveniště. Kontejner musí být uloženna vodorovnou plochu. 

Staveništní buňky budou na místo uloženy pomocí autojeřábu. Na stavbě budou použity 

obytné a sanitární kontejnery od firmy Pegas Container s. r. o. 

3.1 Technický popis použitých stavebních kontejnerů 

a) Rám: 

Ocelová konstrukce ze svařených dutých a válcových profilů, samonosná, opatřená 

antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, 8 ks kontejnerových 

rohů. Provedení dle statiky dvakrát stohovatelné. 

a) Obvodová stěna 

 profilovaný pozinkovaný plech tl.0,55 mm s hloubkou trapézové vlny 10 mm nýtovaný 

k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce 

 izolace z minerální vaty vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1 

 parozábrana z polyethylénové fólie tl.0,2 mm 

 oboustrannělaminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydůtl. 10 mm 

b) Střecha 

 profilovaný pozinkovaný plech tl.0,75 mm s hloubkou trapézové vlny 40 mm 

 odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu 

 izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1 

 parozábrana z polyethylénové fólie tl.0,2 mm 

 oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydůtl. 10 mm 

c) Podlaha 
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 profilovaný pozinkovaný plech tl.0,5 mm volněvložený mezi příčné nosníky 

 izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1 

 parozábrana z polyethylénové fólie tl.0,2 mm 

 dřevotřísková deska bez formaldehydůtl. 22 mm 

 PVC podlahová krytina tl.1,5 mm pozn. povolené zatížení podlahy 2500 N/m2 

 

3.2 Konkrétní buňky 

Vrátnice 

Typ 5/0 

Počet kusů: 1 

Technická data:  - šířka: 2438 mm 

   - délka: 3000 mm 

   - výška: 2820 mm 

 

Vybavení:  - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 

  - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 

  - 1 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 

  - 2 ks zásuvka 230V/16A 

  - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 

  - 1 ks vypínač 

   - 3 ks plastové okno bílé 1800/1200 
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Obr. 1. Půdorys vrátnice 

 

Kancelář stavbyvedoucího 

Typ PC - 2 

Počet kusů: 1 

Technická data:  - šířka: 2438 mm 

   - délka: 6058 mm 

   - výška: 2820 mm 

 

Vybavení:  - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 

  - 1 ks rozvaděč/proudový chránič+ jističe 

  - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 
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  - 2 ks zásuvka 230V/16A 

  - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 

  - 1 ks vypínač 

  - 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 

  - 1 ks vnitřní dveře 875/2000 

 

 

Obr. 2. Pudorys kanceláře stavbyvedoucího 

 

Šatna 

Typ PC - 1 

Počet kusů: 1 

Technická data:  - šířka: 2438 mm 

   - délka: 6058 mm 

   - výška: 2820 mm 
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Vybavení:  - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 

  - 1 ks rozvaděč/proudový chránič+ jističe 

  - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 

  - 2 ks zásuvka 230V/16A 

  - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 

  - 1 ks vypínač 

  - 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 

 

 

Obr. 3. Půdorys šatny 

 

Hygienické zázemí 

Typ PC - 8 

Počet kusů: 1 

Technická data:  - šířka: 2438 mm 

   - délka: 6058 mm 
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   - výška: 2820 mm 

Vybavení:   - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 

   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič+ jističe 

   - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 

   - 6 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla 

   - 2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 

   - 1ks zásuvka pro bojler 

   - 1 ks bojler 200L 

   - 2 ks vypínač 

   - 3 ks plastové okno bílé 600/400 

   - 1 ks vnitřní dveře 875/2000 

   - 2 ks WC kabina 

   - 6 ks umyvadlo 

   - 2 ks sprchovací kabina 

 

 

Obr. 4. Půdorys hygienického zázemí 
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3.3 Provozní zařízení staveniště 

3.3.1 Sklady 

Pro účely uskladnění nářadí a drobného materiálu (totální stanice, ponorné vřetenové 

čerpadlo, vysokotlaká myčka, svářečka, motorová pila, uhlová bruska, bourací kladivo, 

pneumatická vrtačka, apod.) je navržen uzamykatelný skladový kontejner od firmy Pegas 

Container s.r.o. Typ C20. 

 

 

Obr. 5. Půdorys skladu 

 

Technická data: - šířka: 2438 mm 

   - délka: 6058 mm 

   - výška: 2591 mm 

 

Technický popis 

Rám: z ohýbaných ocelových profilů o síle 3mm 

Podlaha: ocelový slzičkový plech o síle 1,3 mm 
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Střecha: samonosný ocelový profilovaný plech o síle 1,3 mm 

Dveře: standartní dvoukřídlá ocelová vrata s gumovým těsněním a tyčovým zavíráním 

3.3.2 Skládky 

Jako provozní zařízení staveniště jsou uvažovány skládky armokošů a bednění. Skládky 

materiálu umístěny v závislosti na probíhající technologické etapě. Jejich přesná poloha je 

dána jednotlivými výkresy zařízení staveniště. Skladovací plochy musí být odvodněné. 

Výztužné armokoše se budou skladovat v poloze, v jaké budou uloženy do výkopů na 

dřevěných prokladcích tak, aby bylo zamezeno jejich možné znečištění zeminou. Mezi 

jednotlivými prvky musí zůstat mezera široká minimálně 350 mm a z jedné strany110750 

mm tak, aby byla možná manipulace kolem armokošů při jejich zavěšování a následném 

přemisťování. 

3.3.3 Oplocení 

Pro oplocení staveniště bude použito oplocení firmy JOHNNY SERVIS s. r. o. Oplocení 

bude provedeno z přenosných plotových dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. Dílce budou 

kotveny v betonových podstavcích a podepřeny po celé délce vzpěrami. Spoje dílců se 

vzájemně se šroubují. Případné atypické pole oplocení bude provedeno z drátěného plotu. 

Hlavní vjezd na staveniště bude široký 7 m a vedlejší 5 m a budou tvořeny dvěma poli 

vzájemně sepnutými řetězem a opatřený visacím zámkem. Na oplocení bude každých 20 m 

umístěna výstražná cedule „Zákaz vstupu na staveniště“. 

Technický popis 

Plotový dílec PV1: 

Rozměry pole: 3500 x 2000 mm 

Rozměr oka: 100 x 200 mm 

Síla drátu: 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 

Průměr trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 

Hmotnost: 18 kg 
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Příslušenství: 4x kolečko pro bránu 

  2x otočný ocelový závěs 

  2x ocelová petlice a zámek k plotu 

  betonová patka 

  svorka pro sepnutí oplocení 

  zavětrovací tyč ocel/pozink, dl 1950 mm 

 

3.3.4 Staveništní komunikace  

Provoz na staveništi bude zajištěn pomocí staveništních komunikací, které budou provedeny 

hutněním stávající zeminy. U hlavního a vedlejšího vjezdu na staveniště bude zřízen 

makadam tl. 200mm. Při vjezdu na staveniště vedlejší bránou bude po pravé straně  

staveništní komunikace provedena panelová plocha o rozměrech 6000x6000mm, která bude 

sloužit pro čištění a mytí stavebních strojů. Jako podsyp bude zřízen štěrkový podsyp tl. 150 

mm. Plocha bude vybavena osvětlením, zřízeným rozvaděčem a odlučovačem ropných látek. 

Rozměry a poloha staveništních komunikací včetně jejich rozměrů (délka, šířka, poloměr 

oblouků atd.) jsou zřejmé z výkresů zařízení staveniště. Staveništní komunikace se budou 

budovat s ohledem na danou technologickou etapu. 

3.3.5 Parkovací plochy 

Pracovníci stavby budou své osobní automobily parkovat na vymezeném místě u hlavní brány 

na zpevněné a zhutněné zemině. Viz. Výkres 

4 NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJŮ 

4.1 Zemní práce 

1x Dozer Caterpillar D3K 

1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 
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17x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 

1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 

 

4.2 Základové konstrukce 

1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 

1x Nákladní automobil MAN TGA 24.460 

1x Pojízdné čerpadlo betonu SCHWING S31XT na podvozku TATRA 

6x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 

 

5 ZDROJE PRO STAVBU 

5.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Tab. 14. Příkon spotřebiče 

P1 Příkon spotřebiče 

Název stroje Příkon(KW) Počet(KS) Součet(KW) 

Vysokotlaká myčka 1,4 1 1,4 

Ponorné čerpadlo 0,9 1 0,9 

Úhlová bruska 2,2 1 2,2 
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Pneumatická 

vrtačka 
1,5 1 1,5 

Ponorný vibrátor 0,6 1 0,6 

Celkem P1 (KW) 6 

 

Tab. 15. Osvětlení 

P1 Osvětlení 

Prostor Příkon(KW) Plocha(m2) Součet(KW) 

Kancelář 0,013 6,05x2,44 0,19 

Šatna 0,006 6,05x2,45 0,09 

Hygienické 

zázemí 
0,006 6,05x2,46 0,09 

Vrátnice 0,003 3,00x2,44 0,02 

Celkem P1 (KW) 0,39 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 x {[( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 )2 ] + [( 0,7 x 6,3 )2 ]}0,5 
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1,1 - koeficient rezervy 

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 - koeficient současnosti venkovního osvětlení 

 

P = 1,1 x {[( 0,5 x 9,7 + 0,8 x 0,39 )2 ] + [( 0,7 x 7,8 )2 ]}0,5 

P = 8,26 kW - maximální příkon pro staveništní provoz 

 

Napojení na rozvod elektřiny bude na elektrické vedení NN, které vede při hranici staveniště 

u severní části staveniště. Buňky zařízení staveniště budou napojeny přes staveništní 

rozvaděč. 

Rozvaděč na staveništi bude umístěn v severníčásti staveniště. Poloha rozvaděčů je zřejmá z 

výkresu zařízení staveniště.  

5.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Pro potřeby staveniště a pro účely hygienické bude provedena přípojka vodovodu. 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovod mimo staveniště. Bude zřízena 

plastová revizní šachta, na kterou bude osazen vodoměr. Vodovodní přípojka bude z HDPE 

DN 80. Vodovodní přípojka se nebude křížit se staveništní komunikací. 

Z vodovodní šachty bude protlakem připojena na vodovod WC a umývárna. 

Od vodovodní šachty bude povrchovým rozvodem vedena voda k odběrnému místu, pro 

potřeby staveniště.  
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Tab. 16. Potřeba vody 

A-Voda pro provozní účely 

Potřeba vody 
Měrná 

jednotka 

Počet 

měrných 

jednotek 

Střední 

norma (l/m.j) 

Potřebné 

množství 

vody (l) 

Ošetřování 

betonu 
m3 232,2 20 4646 

Mezisoučet A(l) 4646 

B-Voda pro hygienické účely 

Hygienické 

účely 
1Osoba 12 40 480 

Mezisoučet B(l) 480 

C-Voda pro údržbu 

Umytí pracovních pomůcek 200 

Mezisoučet C(l) 200 

 

Výpočet sekundové spotřeby vody: 

Qn = ( Pn x Kn ) / ( t x 3600 ) 

Qn - množství vody c l/s 
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Pn - potřeba vody v l/den 

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 

t - délka směny v hodinách 

Qn = [( 4646 + 480 + 200 ) x 1,5 ] / ( 8 x 3600 ) 

Qn = 0,277 l/s 

6 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 

Příjezd na staveniště je řešen z komunikace Masarykova. Na příjezdových komunikacích, 

které vedou podél severní a západní hranice staveniště, bude omezena rychlost na 30 km/h a 

budou zde umístěny značky upozorňující na možný výjezd vozidel ze stavby. Znečištění 

komunikací bude kontrolováno a v případězanesení nečistotami bude pomocným 

pracovníkem proveden její úklid. Vyznačení dopravních tras s posouzením krizových míst je 

provedeno na výkrese širší vztahy dopravních tras. 

7 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Většina provozních zařízení staveniště (hlavně oplocení a odběrná místa energií) musí být 

odstraněna realizační firmou po skončení prací, vč. terénních úprav, nejdéle však 3 dny před 

předáním stavby investorovi. Ostatní provozní zařízení staveniště, vč. Objektů zařízení 

staveniště, bude po předání stavby využito jako zázemí prací během odstraňování vad a 

nedodělků. Po odstranění vad a nedodělků bude v co nejkratší době zařízení staveniště 

realizační firmou odstraněno, nejdéle však 14 dní po předání stavby investorovi. 

8 BEZEPČNOST A OCHRANA 

Pracovníci na staveništi budou seznámeny o předpisech týkajících se bezpečnosti práce a 

prevenci rizik. Jedná se o tyto předpisy: 
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- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

- 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, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

V průběhu výstavby a během provozu nebude negativně ovlivněno životní prostředí a nesmí 

vznikat nadměrná prašnost a hluk. Ve skladu budou umístěny minimálně dva 20 l pytle 

Vapexu, pro případ možného úniku provozních kapalin ze stavebních strojů. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 

- Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení vlády 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon 86/2002 o ochraně ovzduší a o změněněkterých dalších zákonů, ve znění 

pozdějšíchpředpisů. 

- Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 
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- Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zajištění požární vody bude z požárních hydrantů, vzdálenost k jakémukoli místu na stavbě 

nepřesáhne 90 m. V každém stavebním kontejneru bude umístěn min. jeden hasicí přístroj. 

10 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Policie ČR:      158 

Obecní (městská) policie:    156 

Zdravotnická záchranná služba:   155 

Hasičský záchranný sbor ČR:   150 

Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 

Investor:  

Projektant:  

Statik:  

Stavební dozor:  

Stavbyvedoucí:  

Mistr: 

Betonárna: 

Pohotovost - elektro:  

Pohotovost - plynaři:  

Pohotovost - vodovody a kanalizace:
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Tab. 17. KZP – zemní práce 

              

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN-ZEMNÍ PRÁCE 

  
Č PRÁCE  POPIS ZDROJ 

PROVED

E 
ČETNOST ZPŮSOB VÝSTUP 

ZÁVĚ

R 

PROVED

L 

PROVĚŘI

L 

PŘEVZA

L 

V
ST

U
P

N
Í 

1 

PŘEVZETÍ 

STAVENIŠT

Ě 

1.1 
Kontrola 

přístupnosti 
  HSV,TDI 

Jednorázov

ě 
Vizuálně 

Protokol, 

zápis do SD 
        

1.2 
Kontrola PD a jiných 

dokumentů 

ČSN,TP,SOD,VL,T

Z, POŽP 
HSV,TDI 

Jednorázov

ě 
Vizuálně Zápis do SD         

1.3 

Kontrola veřejných 

sítí na 

staveništi,přípojná 

místa 

PD 
HSV,TDI, 

GD 

Jednorázov

ě 

Vizuálně,měření

m 

Protokol, 

zápis do SD 
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1.4 
Kontrola 

geodetických bodů 

PD,ČSN 

730205,ČSN 

730212-3 

HSV,TDI, 

GD 

Jednorázov

ě 
Vizuálně Protokol         

1.5 

Kontrola ohraničení 

a označení 

staveniště 

PD,n.v.č,591/20

00 
HSV,TDI 

Jednorázov

ě 
Vizuálně Zápis do SD         

1.6 
Kontrola pracovních 

pomůcek a strojů 
TP PSV,HSV 

Jednorázov

ě 
Vizuálně Zápis do SD         

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í 

2 

STROJE 

PRO ZEMNÍ 

PRÁCE 

2.1 

Kontrola 

technického stavu 

vozidel a těžebních 

strojů 

TP PSV,STR Průběžně 
Vizuálně,měření

m 
Zápis do SD 

        

2.2 

Kontrola 

zabezpečení strojů 

při přerušení prací 

TP STR Každý den Vizuálně Zápis do SD 
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2.3 

Kontrola 

způsobilosti 

pracovníků 

TP HSV,PSV 
Jednorázov

ě 
Vizuálně Zápis do SD 

        

3 

KLIMATICK

É 

PODMÍNKY 

3.1 

Kontrola 

klimatických 

podmínek 

TP PSV Každý den 
Vizuálně,měření

m 
Zápis do SD 

        

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í 4 
SEJMUTÍ 

ŠOTOLINY 

4.1. 
Kontrola sejmutí 

šotoliny 

ČSN EN 1997-

1,ČSN 73 

6133,PD,TP 

HSV,PSV 
Jednorázov

ě 

Vizuálně,měření

m 
Zápis do SD         

4.2 
Kontrola čistoty 

sejmuté šotoliny 
- PSV 

Jednorázov

ě 
Vizuálně Zápis do SD         

4.3 
Kontrola uložení 

šotoliny 
TP PSV 

Jednorázov

ě 
Vizuálně Zápis do SD         

5 
ZAMĚŘENÍ 

OBJEKTU 
5.1 

Kontrola zaměření 

objektu 

PD,ČSN730210-

1.ČSN730420-2 
PSV 

Jednorázov

ě 
Měřením Zápis do SD         
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5.2 
Kontrola přenesení 

bodů-lavičky 

PD,ČSN730210-

1.ČSN730420-2 
PSV 

Jednorázov

ě 

Vizuálně,měření

m 
Zápis do SD         

6 

Výkop 

stavební 

jámy 

6.1 
Kontrola vytyčení 

stavební jámy 

PD,ČSN 730420-

2,ČSN 730210-1 
PSV,TDI 

Jednorázov

ě 
Měřením Zápis do SD         

6.2 
Kontrola správnosti 

provedení výkopu 

PD,ČSN EN 

1997-1,ČSN 

736133 

PSV Průběžně 
Vizuálně,měření

m 
Zápis do SD         

7 
Geologický 

průzkum 
7.1 

Kontrola 

geologického 

průzkumu, výskyt 

podzemní vody 

PD PSV,GE Průběžně Vizuálně Zápis do SD         

8 
Zabezpeče

ní výkopu 
8.1 

Kontrola 

zabezpečení výkopu 

proti pádu osob a 

předmětů 

TP,n.v.č. 

362/2005 Sb 
PSV,TDI Průběžně 

Vizuálně,měření

m 

Protokol,Záp

is do SD 
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9 

Výkop 

základovýc

h rýh a 

patek 

9.1 

Kontrola strojního a 

ručního 

výkopu,přeprava 

zeminy 

PD,TP PSV Průběžně 
Vizuálně,měření

m 
Zápis do SD 

        

 

             

V
ÝS

TU
P

N
Í 

1

0 

Ukončení 

zemních 

prací 

10.

1 

Kontrola 

geometrické 

přesnosti 

ČSN 730210-

1,ČSN 

730420,PD,TP 

HSV,TDI 
Jednorázov

ě 

Vizuálně,měření

m 
Zápis do SD 

        

10.

2 
Kontrola čistoty ZS PD,TP HSV,TDI 

Jednorázov

ě 
Vizuálně 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: 

-Vyhláška č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb, o dokumentaci staveb 

- 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 
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- 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 

- vyhl. č. 395/1992 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin 

1 ZEMNÍ PRÁCE 

1.1 Vstupní kontrola 

1.1.1 Převzetí staveniště 

Staveniště předá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, přístupné a prosté nároků třetích 

osob (věcné břemeno vztažené k pozemku budoucího staveniště), a to se schválenou a 

ověřenou projektovou dokumentací dle zákona č.183/2006 sb.,v novelizaci dle zákona 

č.350/2012sb. 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 

č.62/2013 sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
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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 ano, je nutné základovou spáru chránit. 

Teplota se měří 3x denně, konkrétně v 6:00, 12:00 a 18:00 hodin. 

1.2.3 Sejmutí šotoliny 

Kontrolujeme složení šotoliny a hloubku těžení šotoliny, která musí být 200 mm. 

Kontrolujeme způsob a podmínky skladování. Šotolina může být skladována do výšky max. 

1,5 m. 

1.2.4 Zaměření objektu 

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. 

1.2.5 Geologický průzkum 

V průběhu výkopových prací je nutno kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem na její 

fyzikální vlastnosti a v případě jakýchkoli pochybností sjednat nápravu přivoláním geologa, 

který zhodnotí situaci a případně navrhne nápravná opatření. O těchto případných zjištěných 

odlišnostech a nápravných opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku, 

případně i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. Sondy se 

provádějí minimálně 3 na jeden stavební objekt do 50m od sebe, umisťují se k rohům budovy 
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nikoliv však přímo pod budoucí základy. Sondy jsou obvykle hluboké 2-5x šířky základového 

pasu. 

1.2.6 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. V průběhu kontroly během prací nesmí být 

ohrožena bezpečnost či zdraví pracovníků.  

1.2.7 Výkop základových rýh a patek 

Proběhne kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů výkopů s 

projektovou dokumentací. 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 patek, 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. 

Tab. 18. KZP – základové konstrukce 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN-ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

  
Č PRÁCE  POPIS ZDROJ 

PROVED

E 
ČETNOST ZPŮSOB 

VÝSTU

P 

ZÁVĚ

R 

PROVED

L 

PROVĚŘ

IL 

PŘEVZA

L 

V
ST

U
P

N
Í 

1 
PŘEVZETÍ 

STAVENIŠTĚ 

1.1 Kontrola přístupnosti   HSV,TDI 
Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Protoko

l, zápis 

do SD 

        

1.2 
Kontrola PD a jiných 

dokumentů 

ČSN,TP,SOD,VL,T

Z, POŽP 
HSV,TDI 

Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

1.3 
Kontrola ohraničení a 

označení staveniště 

PD,n.v.č,591/200

6 
HSV,TDI 

Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

1.4 
Kontrola výsledků 

radonových zkoušek 
ČSN 730601 HSV,TDI 

Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

1.5 
Kontrola geodetických 

bodů 

PD,ČSN 

730205,ČSN 

730212-3 

HSV,TDI, 

GD 

Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Protoko

l 
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2 
ZÁKLADOV

Á SPÁRA 

2.1 Kontrola čistoty - HSV 
Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

2.2 Geometrická přesnost 

PD,TP ČSN 

730212-3 a 

730205 

HSV,TDI 
Jednorázo

vě 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD 
        

3 JÁMA 3.1 
Kontrola provedených 

prací 

ČSN 736133,ČSN 

730212-3,PD,TP 
HSV,TDI 

Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD         

4 

MATERIÁL 

A 

SKLADOVÁ

NÍ 

4.1 
Kontrola bednění a jeho 

skkladování 
Dodací list,Tp HSV,PSV 

Jednorázo

vě 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD         

4.2 
Kontrola oceli a její 

skladování 

Dodací 

list,PD,ČSN ENB 

12350-2 

HSV,PSV 
Jednorázo

vě 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD 
        

4.3 
Kontrola dodaného 

betonu 
Dodací list,PD HSV,PSV 

Jednorázo

vě 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD 
        

4.4 Kontrola kvality tvarovek Dodací list,PD HSV,PSV 
Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD 
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M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í 

5 
KLIMATICKÉ 

PODMÍNKY 
5.1 

Kontrola klimatických 

podmínek 
TP PSV Každý den 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD       
  

6 
ZPŮSOBILO

ST DĚLNÍKŮ 
6.1 

Kontrola způsobilosti 

dělníku,průkazy,školení 
TP HSV,PSV 

Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

7 

STROJE A 

JEJICH 

ZABEZPEČE

NÍ 

7.1 

Kontrola technického 

stavu strojů a jejich 

zabezpečení 

TP,Technické 

listy,n.v.378/200

1 Sb. 

PSV,STR Průběžně Vizuálně 
Zápis 

do SD 
        

8 

ZABEZPEČE

NÍ PROTI 

PÁDU OSOB 

A 

PŘEDMĚTŮ 

8.1 
Kontrola zajištění výkopu 

zábradlím 

TP,v.č 362/2005 

Sb 
HSV,PSV 

Jednorázo

vě 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD 
        

9 
ZÁKLADOV

Á SPÁRA 

9.1 Kontrola čistoty ZS TP PSV 
Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

9.2 
Kontrola hloubky rýhy pro 

podkladní beton 
PD PSV 

Jednorázo

vě 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD 
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1

0 

PODKLADNÍ 

BETON 

10.

1 

Kontrola podkladního 

betonu,sklon,tloušťka 

vrstvy 

PD PSV 
Jednorázo

vě 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD 
        

1

1 

VYTYČENÍ 

BEDNĚNÍ 

10.

1 

Kontrola spávného 

vytyčení dle PD 
PD PSV Průběžně 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD         

1

2 

MONTÁŽ 

BEDNĚNÍ 

12.

1 

Kontrola provedení 

prostupů,těsnosti,spojení 

dílců,stability,čistoty 

PD,ČSN732400,Č

SN 730210-

1,n.v.č 362/2005 

HSV,PSV 
Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

12.

2 

Očištění a vlhčení před 

betonáží 
TP PSV 

Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD 
  

      

  1

5 
VÝZTUŽ 

15.

1 

Kontrola uložení 

výztuže,svařování,krytí,pol

ohy stability,čistoty 

PD,SV,ČSN EN 

1992-1-1 ČSN 

13670-1 

HSV,PSV, 

TDI 
Průběžně Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

  

15.

2 

Kontrola vložení 

distančního materiálu  
PD PSV Průběžně Vizuálně 

Zápis 

do SD 
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1

6 
BETON 

16.

1 

Kontrola konzistence 

betonové směsi 
ČSN EN 12350-2 HSV,PSV Průběžně Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

  
16.

2 

Kontrola ukládání a 

hutnění 
PD 

HSV,PSV, 

TDI 

Každou 

dodávku 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD 
        

  

16.

3 

Kontrola,ošetřování 

uloženého betonu během 

tuhnutí,zavlažování,ochra

na před klimatickými vlivy 

ČSN EN 206-

1,ČSN EN 1992-

1-1,PD 

HSV,PSV, 

TDI 
Průběžně Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

  

1

7 

DEMONTÁŽ 

BEDNĚNÍ 

17.

1 

Kontrola odbednění a 

očištění 
TP PSV 

Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD 
        

V
ÝS

TU
P

N
Í 

1

8 

PŘESNOST 

PROVEDENÍ 

18.

1 

Kontrola shody a přesnosti 

provedených základů 

ČSN 730210-

1,ČSN 730212-3 
HSV,TDI 

Jednorázo

vě 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD 
        

1

9 

ČISTOTA 

ZÁKLADŮ 

19.

1 

Kontrola čistoty 

základových prací 
TP HSV,TDI 

Jednorázo

vě 
Vizuálně 

Zápis 

do SD         

2

0 

PEVNOST 

BETONU 

20.

1 

Zkouška pevnosti betonu 

na zkušebním prvku 
ČSN EN 12390-3 

HSV,TDI,

S 

Jednorázo

vě 

Vizuálně,měřen

ím 

Zápis 

do SD         
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2

1 

VYVEDENÍ 

VÝZTUŽE 

21.

1 

Kontrola vyvedení 

navazující výztuže nad 

terén 

PD HSV,TDI 
Jednorázo

vě 

Vizuálně,měřen

ím 

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 

-Vyhláška č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

- 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 



123 

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

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: 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 

2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

2.1 Vstupní 

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 

č.62/2013Sb, kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

2.1.2 Základová spára a jáma 

Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a patek, 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). 
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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. 

2.1.3 Materiál a skladování 

Kontrolujeme označení a množství armokošů, správnost rozmístění jednotlivých prvků, 

geometrické rozměry, pevnost, nepoškozenost manipulací a jejich čistotu. Kontrolujeme 

způsob skladování armokošů. Armokoše 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 domax. 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. Bednící tvarovky budou skladovány na paletách o rozměrech 1,2 x 0,8 m. Na 

paletě o hmotnosti 987 kg bude celkem 253 cihel. Hydroizolace bude chráněna před 

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

role skladují vleže. Geotextilie 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, 

vysype se v blízkosti pásového dopravníku, kde ho dělníci spolu se smykovým nakladačem 

uloží na místo. 



125 

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 Zabezpečení proti pádu osob a předmětů 

Kontroluje se zřízení zábradlí okolo stavební jámy. Zábradlí musí mít výšku nejméně 1,1 m 

a skládá se minimálně z horní tyče (madla) a zarážky u země ve výšce minimálně 0,15 m. U 

výšek větších jak 2 m bude zábradlí doplněno o středovou tyč. 

2.2.5 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 rozměrů 

výkopů s projektovou dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a poloha výkopu 
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se kontroluje pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou rozměrovou odchylkou ±50 

mm a rovinnost 3 m latí, pod kterou je dovolená hloubka prohlubně max. 50 mm 

2.2.6 Podkladní beton 

Rovinnost podkladního betonu bude měřena 3m latí na které může být odchylka ±5mm. Dále 

se kontroluje čistota. 

2.2.7 Vytyčení bednění 

Na základě projektové dokumentace kontrolujeme, že místo, kde bude následně 

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

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 

Kontroluje se označení osazovaného armokoše a jeho shoda s projektovou dokumentací. Koš 

nesmí být znečištěn nebo poškozen a musí být osazen distančními kroužky. Hlídá se jejich 

počet a správná velikost dle projektové dokumentace. U karisítí se navíc kontrolují přesahy 

jednotlivých polí. 

2.2.10 Beton 

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly řádně 

uloženy a aby beton dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti. Ukládání a zhutňování 

musí byt tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo 

nadměrným sedáním nebo přetěžováni bedněni a podpěr. Zvýšenou pozornost je nutné 

věnovat složitějším tvarům, např. rohy apod. 
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Beton se musí ukládati z maximální výšky 1,5 m. Během ukládání a zhutňování se musí 

beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a 

sněhu. 

Stavbyvedoucí musí kontrolovat každou dodávku betonové směsi. Kontroluje údaje na 

dodacím listě s fyzickým stavem při vykládce. Měří se konzistence na vzorku odebraném po 

vyprázdnění cca 0,3 m3 betonové směsi z auto-domíchávače. Zkouší se pomocí zkoušky 

sednutí kužele. 

Po ukončení zhutňováni a konečné úpravě se musí povrch betonu ošetřovat bez odkladu. Je-

li potřeba zabránit trhlinám od plastického smršťováni na volných površích, musí se před 

ukončením uplatnit dočasné ošetřováni. Při teplotách pod 0 °C je třeba dodržet odbedňovací 

lhůtu 72 hodin. 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 
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třeba pomocí lehkých stěn vytvořit takový vzduchový prostor, který je možno vytápět, aby 

se splnila kritéria pro lhůtu odbednění. 

2.2.11 Odbednění 

Po odbednění se kontroluje čistota desek 

2.3 Výstupní 

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. 

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 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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V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které 

jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 
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§15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby 

plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

1 ZEMNÍ PRÁCE 

1.1 Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací 

- Ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních I 

podzemních překážek. 

- Stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s 

jejich provozovateli. 

- Vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou 

jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce 

provádět. 

- Zabezpečení okolních objektů a komunikací, jejichž stabilita by mohla být při provádění 

zemních prací ohrožena. 

1.2 Zajištění výkopových prací 

Při provádění výkopových prací musí být zabráněno: 

- Okraje výkopů musí být zajištěny v místech, kde je dopravní komunikace blíže než 1,5 m. 

Přechod musí být zřízen pro hloubky větší 0,5 m. Nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, stačí 

u přechodu zábradlí po jedné straně, jinak musí být po obou stranách. (staveniště se 

zamezeným vstupem civilních osob) 

- zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu 

musí být ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký. 

- vstupu do nezajištěného výkopu. 
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- pro osoby pracující ve výkopu se zřídí bezpečný vstup pomocí žebříků a ramp. Rampy o 

sklonu větším než 1:5 musí být upraveny proti uklouznutí. 

1.3 Provádění výkopových prací 

- Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav 

zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem. 

- Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 

dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní 

pásmo v šíři 2 m. 

- Jednotlivé osoby provádějící ruční výkop nebo začišťování výkopu musí být rozmístěny 

tak, aby se neohrožovaly. 

- V případě nálezu výbušniny ve výkopu musí být práce přerušeny, dokud nedojde k 

odstranění. 

- při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranou přilbu, na 

odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3 m nesmí pracovník pracovat 

samostatně. 

 

2 BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

2.1 Bednění 

- Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Při montáži i demontáži se musí 

postupovat dle podkladů výrobce bednění. 

- Před betonáží musí být bednění zkontrolováno a odstraněny případné závady. 

- Musí být zabráněno, aby pracovníci chodili přímo po uložené výztuži. 
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2.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

- Během ukládání betonové směsi čerpadlem je třeba domluvit způsob komunikace mezi 

obsluhou čerpadla a pracovníky provádějícími ukládání betonu do bednění. 

2.3 Odbedňování 

- Odbednění je možné provést až na pokyn odpovědné osoby. 

- Během odbedňování se v ohroženém prostoru nesmí pohybovat žádné nepovolané osoby. 

- Prvky bednění musí být ihned po demontáži očištěny a uskladněny na místo k tomu určené, 

aby nemohly způsobit případný úraz. 

2.4 Železářské práce 

- Zařízení a prostory pro výrobu a ukládání výztuže musí být uspořádány tak, aby 

nedocházelo ke zranění osob. 

3 MONTÁŽNÍ PRÁCE 

- Vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce dle dokumentace výrobce. 

- Způsob a místo upevnění vázacích prostředků musí být zvoleno tak, aby bylo možné jejich 

upevnění i uvolnění provést bezpečně. 

- Při odebírání dílců z dopravních prostředků nebo ze skládky se musí zajistit bezpečná 

poloha zbývajících dílců na ploše. 

- Nesmí se zvedat nebo přemisťovat břemena, která jsou zasypaná, upevněná nebo při mrzlá 

pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

- Fyzické osoby se v době přemísťování dílce zdržují v bezpečné vzdálenosti. Až po ustálení 

dílce nad místem montáže mohou provádět jeho osazení a zajištění. Po zajištění se dílec 

teprve uvolní od zdvihacího zařízení. 
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- Následující dílec se smí osazovat až po ukončení osazení a ukotvení dílce předcházejícího. 

- Ocelové konstrukce musí být po celou dobu jejich montáže uzemněny. 

4 SVAŘOVÁNÍ 

- Osobní ochranné prostředky proti pádu musí být odolné proti propálení. 

- Svářecí práce nesmí provádět osoby, které k tomu nemají příslušné oprávnění. 

5 POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 

5.1 Stroje pro zemní práce 

- Stroje se pohybují od hran výkopů v takové vzdálenosti, aby nedošlo k jejich zřícení. 

- Pod stěnou výkopu pracuje stroj v takové vzdálenosti, aby nedošlo k jeho zasypání. 

- Při použití více strojů najednou musí být mezi nimi dodržována bezpečná vzdálenost. 

- Při práci stroje na svahu musí být použita taková manipulace, aby nedošlo k posunutí těžiště 

a převrácení stroje. 

- Při nakládání zeminy na dopravní prostředek je třeba zajistit manipulaci pouze nad ložnou 

plochou a nesmí do vozidla narážet. Pokud je nutná manipulace nad kabinou vozidla, nesmíse 

v ní nikdo zdržovat. Nakládání na ložnou plochu se musí provádět rovnoměrně. 

- Strojník nesmí opouštět pracovní místo, pokud není pracovní zařízení spuštěno na zem nebo 

uloženo v přepravní poloze. 

- Převisy, které vzniknou při rýpání, je třeba hned odstranit. 

- Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje. 
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5.2 Míchačky 

- Před spuštěním musí být míchačka řádně postavena a zajištěna. 

- Míchačka může být plněna pouze při rotujícím bubnu a při plnění lopatou je zakázáno 

zasahovat do bubnu. Během chodu míchačky se nesmí do bubnu zasahovat žádnými 

předměty. 

5.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonu 

- Po ukončení plnění nebo vyprazdňování je řidič povinen zkontrolovat zajištění výsypného 

zařízení v přepravní poloze. 

- Při ukládání směsi musí být vozidlo na únosném místě a bez překážek, které by ztěžovaly 

manipulaci při ukládání betonu. 

5.4 Čerpadlo pro dopravu betonové směsi 

- Vyústění potrubí musí být zajištěno tak, aby náhlým pohybem způsobeným prouděním 

betonové směsi nebyla zraněna žádná fyzická osoba. 

- Při dopravě betonu čerpadlem se nesmí přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně 

přemisťovat hadice, pokud k tomu nejsou určeny. Nesmí se vstupovat na konstrukci čerpadla. 

- Čerpadlo musí být umístěno tak, aby se nemuselo často přemísťovat a bylo v dostatečné 

vzdálenosti od hran výkopů. 

- Okolo čerpadla musí být dostatečný prostor pro jeho obsluhu a v prostoru výložníku by 

neměly být žádné překážky a neměly by ses zde pohybovat žádné osoby. 

- Přemísťování čerpadla lze provádět jen se složeným výložníkem. 

5.5 Vibrátory 

- Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí, která je držena v ruce musí být 

minimálně 10 m. 
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- Ponoření vibrátoru a jeho vytažení se smí provádět jen za chodu vibrátoru. 

5.6 Přeprava strojů 

- Pokyny pro přepravu a polohu stroje při přepravě jsou uvedeny v návodech k použití od 

výrobce stroje. 

- Během přepravy se v kabině stroje ani na ložné ploše nesmí zdržovat žádné osoby. 

- Pracovní zařízení stroje jsou v přepravní poloze a zajištěna. Stejně tak celý stroj je zajištěn 

proti převrácení sesunutí apod. 

- Dopravní prostředek, na který je stroj nakládán nebo vykládán musí být na pevné ploše a 

řádně zabržděný. Během toho se také žádná osoba nesmí pohybovat na ložné ploše vozidla 

ani v takové vzdálenosti, kde by mohlo dojít k úrazu vlivem převrácení či spadnutí stroje. 

- Osoba navádějící stroj je v bezpečné vzdálenosti, ale také po celou dobu v zorném poli 

obsluhy stroje. 

- Stroje, které se přepravují sami, musí mít všechny pracovní zařízení v přepravní poloze a 

zajištěné.
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   Tab. 19. Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: S01 
PRODEJNA POTRAVIN 
N/H       

Objekt: 
  

1 
VYBUDOVÁNÍ 
SUPERMARKETU   

    

Rozpočet: 1 SPODNÍ HRUBÁ STAVBA 
      

Objednatel: 
 

   IČ: 
   

   
 

   DIČ: 
   

                  

Zhotovitel:   IČ: 
   

   
 

DIČ: 
   

            

Vypracoval:   
          

  

Rozpis ceny   Dodávka Montáž Celkem 

HSV   
  

477 227,33 960 590,12 1 437 817,45 

PSV   
  

0,00 0,00 0,00 

MON   
  

0,00 0,00 0,00 

Vedlejší náklady 
  

0,00 0,00 0,00 

Ostatní náklady 
  

0,00 0,00 0,00 

Celkem 
  

477 227,33 960 590,12 1 437 817,45 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 437 817,45 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 301 942,00 CZK 

Zaokrouhlení    -0,45 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

1 739 759,00 CZK 
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  v     dne   26.5.2015   
  

           

                

   Za zhotovitele   
Za 

objednatele    

                  

         

         

         

Rekapitulace dílů       

         

Číslo Název     
Typ 
dílu 

Dodávka Montáž Celkem % 

1 Zemní práce HSV 0,00 737 866,16 737 866,16 51 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 410 824,51 36 113,53 446 938,04 31 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 66 402,82 20 510,41 86 913,23 6 

99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00 166 100,02 166 100,02 12 

Cena 
celkem         477 227,33 960 590,12 1 437 817,45 100 
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Položkový rozpočet      

S: S01 PRODEJNA POTRAVIN N/H     

O: 1 VYBUDOVÁNÍ SUPERMARKETU     

R: 1 SPODNÍ HRUBÁ STAVBA     

           

P.

č. 

Číslo 

položky Název položky 

M

J 

množst

ví 

cena / 

MJ celkem 

Dodáv

ka 

Dodávka 

celk. 

Mont

áž 

Montáž 

celk. 

Díl

: 

1 Zemní práce       737 

866,16 

  0,00   737 

866,16 

1 113107222R

00 

Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 462,4000

0 

32,30 14 935,52 0,00 0,00 32,30 14 935,52 

    2312*0.2   462,4000

0 
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2 131201111R

00 

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 112,3500

0 

114,50 12 864,08 0,00 0,00 114,50 12 864,08 

    30*((10.7*0.7)/2)   112,3500

0 

            

3 131201119R

00 

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 112,3500

0 

16,70 1 876,25 0,00 0,00 16,70 1 876,25 

4 132201111R

00 

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 24,87825 214,00 5 323,95 0,00 0,00 214,00 5 323,95 

    Objem rýh šířky 0,45m : 

0.45*(3.3*1.1+2.45*0.9+3*0.4+2.65*0.2+3.1*0.4*8+3*0.8*3+5*3.4*0

.9+3*3.4*1.5) 

  24,87825             

5 132201119R

00 

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 24,87000 178,00 4 426,86 0,00 0,00 178,00 4 426,86 

6 132201211R

00 

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 99,82280 182,50 18 217,66 0,00 0,00 182,50 18 217,66 

    P1,P2,P3,P4 : 4*1.5*2.2*1.2   15,84000             
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    P5,P6,P7,P8,P9 : 5*1.5*2.2*1.1   18,15000             

    P10,P11,P12,P13,P14 : 5*1.8*2.2*0.2   3,96000             

    P15,P16 : 2*1.5*2.2*0.6   3,96000             

    P17,P18,P19,P20,P21,P22 : 6*2.2*1.8*1   23,76000             

    P23,P24,P25 : 3*1.5*2.2*1.2   11,88000             

    P26 : 2.2*1.8*1.18   4,67280             

    P27 : 2.2*1.8*1   3,96000             

    P28,P29 : 2*1.5*2.2*0.5   3,30000             

    P30 : 2*2.2*1   4,40000             

    P31,P32 : 2*2.2*1.5*0.9   5,94000             

7 132201219R

00 

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 99,82280 23,50 2 345,84 0,00 0,00 23,50 2 345,84 
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8 162601102R

00 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1 

398,4400

0 

164,50 230 043,38 0,00 0,00 164,50 230 043,38 

    Objem zeminy : 2*(462+112,35+24,87+100)   1 

398,4400

0 

            

9 171201101R

00 

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 

398,4400

0 

22,00 30 765,68 0,00 0,00 22,00 30 765,68 

    1398,44   1 

398,4400

0 

            

10 174101101R

00 

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 178,3740

0 

92,90 16 570,94 0,00 0,00 92,90 16 570,94 

    včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu         

    27,4*21,7*0,3   178,3740

0 
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11 199000002R

00 

Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 1 

393,2200

0 

240,00 334 372,80 0,00 0,00 240,00 334 372,80 

12 199000005R

00 

Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 462,4000

0 

143,00 66 123,20 0,00 0,00 143,00 66 123,20 

Díl

: 

2 Základy a zvláštní zakládání       446 

938,04 

  410 

824,51 

  36 

113,53 

13 273321321R

00 

Železobeton základových desek C 20/25 m3 95,43240 2 625,00 250 510,05 2 419,14 230 864,34 205,86 19 645,71 

    Zákl.deska tl.180mm : 27,4*17,7*0,18+17*1*0,18+9,4*3*0,18   95,43240             

14 274313611R

00 

Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 11,48400 2 515,00 28 882,26 2 309,49 26 522,18 205,51 2 360,08 

    Objem podkladního betonu pod patky : 18*0,1*1,5*2,2   5,94000             

    Objem podkladního betonu pod patky : 14*0,1*1,8*2,2   5,54400             
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15 274313611R

00 

Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 13,68900 2 515,00 34 427,84 2 309,49 31 614,61 205,51 2 813,23 

    Objem betonu : 76,05*0,45*0,4   13,68900             

16 275321321R

00 

Železobeton základových patek C 20/25 m3 12,96000 2 625,00 34 020,00 2 419,14 31 352,05 205,86 2 667,95 

    Kalich ŽB montovaný : 32*0,9*0,9*0,5   12,96000             

17 275321321R

00 

Železobeton základových patek C 20/25 m3 36,64000 2 625,00 96 180,00 2 419,14 88 637,29 205,86 7 542,71 

    Objem betonu : 18*0,4*1,3*2   18,72000             

    Objem betonu : 14*0,4*1,6*2   17,92000             

18 275351215R

T1 

Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna m2 5,12000 490,50 2 511,36 358,21 1 834,04 132,29 677,32 

    4*0,4*1,6*2   5,12000             
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19 275351216R

00 

Bednění stěn základových patek - odstranění m2 5,12000 79,40 406,53 0,00 0,00 79,40 406,53 

    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.         

    4*0,4*1,6*2   5,12000             

Díl

: 

3 Svislé a kompletní konstrukce       86 

913,23 

  66 

402,82 

  20 

510,41 

20 311112330R

T3 

Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 30 cm, zalití tvárnic 

betonem C 20/25 

m2 69,47500 1 251,00 86 913,23 955,78 66 402,82 295,22 20 510,41 

    6,55*0,5   3,27500             

    4,9*1,25   6,12500             

    0,5*(3,4+4+4+4,5+4+4+3,6)   13,75000             

    0,75*(3*3,6)   8,10000             

    1,25*(4+4+2,2+3,4+1,5+4)   23,87500             
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    1,75*(1,5+2,7+4)   14,35000             

Díl

: 

99 Staveništní přesun hmot       166 

100,02 

  0,00   166 

100,02 

21 998012021R

00 

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 482,1481

0 

344,50 166 100,02 0,00 0,00 344,50 166 100,02 
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Závěr 
 

 

V této bakalářské práci jsem se zabýval technologií provedení hrubé spodní stavby 

nákupního centra v obci Němčice N/H. 

Cílem bylo splnění základních hledisek, do kterých patří časové, finanční, 

technologické a bezpečnostní. Časové hledisko jsem zohlednil v časovém plánu, který 

zároveň předpovídá finanční toky stavby nasazování pracovníků a jednotlivých profesí a 

užití hlavních stavebních strojů. Finanční hledisko bylo vytvořeno v položkovém rozpočtu. 

Pro bezpečnostní hledisko byl zpracován plán bezpečnosti. Technologické předpisy jsou 

zaměřeny na výstavbu objektu v zadaném rámci.  

K technologickému projektu byly zpracovány výkresy, které zohledňují zařízení 

staveniště, jednotlivé etapy výstavby, situaci širších a dopravních vztahů v okolí stavby.  
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