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ABSTRAKT  
   Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu Yacht Clubu 
v Hlučíně. Podkladem pro vypracování je diplomova práce Ing.Radima Kučery – Yacht 
Club Hlučín. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu stavebně technologického 
projektu, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras pro dopravu 
hlavních materiálů, časový a finanční plán stavby dle technicko-hospodářských 
ukazatelů, výkres zařízení staveniště, časový plán, kontrolní a zkušební plán, 
technologický předpis pro provedení hrubé spodní stavby, položkový rozpočet a plán 
BOZP pro provádení Yacht clubu Hlučín. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA  
   Yacht club Hlučín, Železobetonová konstrukce, Dřevěná konstrukce, kombinace 
dřevo-beton, plovoucí piloty, nestabilní podloží, navážka zeminy, panely CLT, 
pohledový beton, stavebně technologický projekt, technická zpráva, koordinační 
situace, časový plán, finanční plán, THU ukazatele, zařízení staveniště, kontrolní a 
zkušební plán, položkový rozpočet, plán BOZP. 
 
ABSTRACT  
   The subject of this thesis is a construction technology project object Yacht Club 
Hlučín. The basis for the elaboration of this work is the diploma thesis from Ing.Radim 
Kučera - Yacht Club Hlučín. This thesis includes technical report construction 
technology project, coordinating the situation with the construction of wider relations of 
routes for transportation of main materials, time and financial plan of the construction 
according to the technical-economic indicators, drawing building equipment, 
scheduling, inspection and test plan, technological regulation for the implementation of 
the gross substructure, itemized budget and the plan for OSH implementation in Yacht 
club Hlučín. 
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1. Úvod 
   Dřevo, materiál, který člověk využíval již od prvopočátku svého bytí. Sloužilo 
k výrobě zbraní, nábytku, k vytváření a udržování tepla, k tepelné úpravě 
potravy a v neposlední řadě bylo využíváno také k vytváření obydlí. Jedná se o 
velice variabilní materiál, který je neoddělitelně spojen s vývojem lidstva. 
Zpracování a využití dřeva se průběžně měnilo s vývojem technologií a 
požadavků člověka až do dnešní podoby, kdy jsme schopni využívat nejen dřevo 
surové, ale rovněž dřevní odpad, jako jsou piliny, hobliny, atd. Navíc se jedná o 
obnovitelný materiál, který nám (při správném hospodaření) jen tak nedojde. 
Poroznost vůči této mnohdy neprávem opomíjené surovině, jenž je srovnatelná 
s ocelí a přitom neskonale ekologičtější a mnohem méně náročná na výrobu, je 
tedy na místě. Pro výrobu běžně užívaných stavebních materiálů potřebujeme 
velké množství energií a rovněž je uvolňováno nesrovnatelně vyšší množství 
škodlivých látek do ovzduší, navíc většina těchto mateirálů pochází z nerostných 
surovin, kterých je pouze omezené množství. Některé z těchto uměle 
vytvořených mateirálů je opravdu zapotřebí (ne vše je zastupitelné mateirály 
přírodními). V případech, kdy využití umělých materiálů je však vhodné zvážit 
využití obnovitelných surovin, jako je právě ono dřevo. 
   Cílem této práce je vytvoření stavebně-technologického projektu pro objekt 
Yacht klubu Hlučín zahrnující prostory pro ubytování, stravování a víceúčelové 
konferenční prostory. Již z předchozích řádků je patrné, že objekt nebude tvořen 
pouze z tradičních umělých materiálů. Konstrukce objektu byla autorem 
navržena tak, aby využívala co nejvíce dřeva, nicméně z důvodu rozměrů, typu 
objektu a požárně bezpečnostních předpisů bylo nutné použít rovněž druhý 
nehořlavý materiál a tím je železobeton s pohledovou povrchovou úpravou. 
Objekt bude založen na navážce zemin bez stabilního podloží, z čehož plyne 
nutnost využití plovoucích pilot a železobetonové desky, spolupůsobících při 
přenášení zatížení od objektu. Hlavní nosná část objektu bude tvořena 
dřevěnými CLT panely, v ubytovací části pak železobetonovými stěnami. 
Objekt bude dále izolován dřevovláknitou izolací a zastřešen pomocí 
velkoplošných žebrových panelů ze dřeva s vegetační vrstvou. Vnitřní 
konstrukce budou opět tvořeny dřevěnými CLT panely a v ubytovací části bude 
chráněná úniková cesta tvořená železobetonovými panely. 
   V práci bude zpracován stavebně-technologický projekt pro provádění tohoto 
objektu. Celá práce bude členěna do kapitol, ve kterých budou postupně 
rozebrány jednotlivé části stavebně-technologického projektu, počínaje 
technickou zprávou, přes technologické postupy, bezpečnost práce, ekologii, 
kontrolu jakosti, časový a finanční plán, bilance hlavních zdrojů a rozpočet 
stavby. Technologické postupy budou zaměřeny na provádění základových 
konstrukcí a navazujících dřevěných nosných konstrukcí. Práce si klade za cíl 
především obohatit čtenáře a rozšířit povědomí o možnostech využití dřeva 
jakožto stavebního mateirálu pro objekty většího rozsahu[1]. 
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   Technická zpráva je vypracována dle novely č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování technické zprávy 
byla diplomová práce Ing. Radima Kučery – Yach club Hlučín. Vzhledem k faktu, že 
stavba nebyla realizována jsou některé údaje smyšlené. 
 

2.1. Identifikační údaje 
 
Stavba 
Název akce: Yacht Club Hlučín 
Místo stavby: Obec Kozmice, Hlučínské jezero, , parcela č. 
1303/3 
Kraj:  Moravskoslezský 
Katastrální území:  k.ú. Kozmice 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Rekreace a turistika 
 
Investor Sportovně rekreační areál Hlučín, příspěvková org. 
 Celní 12a, 748 01 Hlučín 
 
Projektant Ing. Radim Kučera 
 
Generální dodavatel  Metrostav, a.s. 
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 

2.2. Údaje o území 
 

   Objekt je umístěn v rozsáhlém malebném rekreačním areálu města Hlučín, který 
velmi pozvolna prochází postupnou rekonstrukcí. Stávající areál je možné z větší 
části využívat jen v letním období. Skládá se z několika starších objektů, které již 
přestávají plnit požadavky dnešní doby. Stavba tohoto objektu by velmi 
zatraktivnila zdejší lokalitu a umožnila by areál plně využívat po celý rok. 
   Objekt je umístěn na parcele č. 1303/3 obce Kozmice. Pozemek je mírně 
svahovitého charakteru svažujícího se k vodní ploše. Převýšení na celém pozemku 
je přibližně tři metry. Objekt je umístěn na břehu jezerní zátoky, ze které plynule 
navazuje na okolní terén. Stavba má evokovat loď kotvící v přístavu. S touto 
myšlenkou nijak nenarušuje okolí stavby. 
   Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nenachází se v chráněném 
území. Stavba se nenachází ani nezasahuje do památkově chráněné zóny. Objekt se 
nachází dle územního plánu v prostoru určeném pro rekreaci a těsně u hranice 
záplavového území a aktivní záplavové oblasti. Projekt s touto skutečností počítá a 
je na to navržen. 
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2.3. Členění na stavební objekty 
 

   Objekt se nachází na pozemku celkového rozsahu 33 494,0 m2. Zastavěná plocha 
objektu SO 01 je 570,9 m2. K objektu náleží další objekty SO 02 čistička odpadních 
vod, SO 03 parkovací plochy a SO 04 Příjezdové komunikace. Hmotově je objekt 
řešen jako samostatně stojící, čtyř podlažní, půdorysného tvaru L. Jedná se o 
dřevostavbu z dřevěných CLT panelů s kombinací s železovým betonem. Rozměr 
objektu je cca 30,3 × 17,7 m. Výška objektu je stanovena na 12,43 m. 
 
SO 01 Yacht club Hlučín 
SO 02 Čistička odpadních vod 
SO 03 Parkovací plochy 
SO 04 Příjezdové komunikace 
SO 05 Vodovodní přípojka 
SO 06 Vedení NN 

 
   Technická zpráva je psána s orientací na SO 01 Yacht club Hlučín. 

 
2.4. Obecná charakteristika stavebních objektů 

 
2.4.1. SO01 – Yacht club Hlučín 

   Hlavní stavební objekt jemuž bude věnována největší pozornost. Objekt je založen 
na navážce z jílu, čemuž je uzpůsobeno založení stavby. Hlavní nostná konstrukce 
objektu je tvořena kombinací dřeva a oceli, stejně tak vnitřní konstrukce a zastřešení 
objektu. Pro výplně otvorů byly použita převážně dřevěná eurookna s izolačními 
trojskly, místy pak okna bezrámová. 
 
Zemní práce 
   Vzhledem k tomu, že objekt bude zakládán v navážce jílu, je zapotřebí přistupovat 
k zemním pracem a náslendému zakládání objektu se zvýšenou opatrností, jelikož se 
nejedná o stabilní podloží. V rámci zemních prací je nutné odstranit ornici až na 
úroveň rostlého terénu (tloušťka ornice cca 300 mm). Ornice se uloží na 
mezideponii na vlastním pozemku (p.č. 1303/3) pro finální zahradní úpravy, 
přebytek zeminy se odveze na skládku. Následně se provede hloubení jednotlivých 
rýh a jam dle projektové dokumentace. Z hlediska těžitelnosti spadá daná zemina do 
2. třídy (tj. lehko rozpojitelné soudržné zeminy tuhé konzistence), konkrétně se 
jedná o ornici a hlinitopísčitou zeminu. Rýhy pro uložení inženýrských sítí budou 
provedeny dle požadavku správců sítí. Nutno splňovat požadavky na křížení a 
souběhu jednotlivých sítí dle ČSN 73 6005 o Prostorovém uspořádání sítí 
technického vybavení.  
Před započetím zemních prací musí investor stavby zajistit přesné vytýčení všech 
podzemních sítí v okolí stavby. 
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Zakládání objektu 
   Nízka únostnost základové půdy v dané lokalitě značně omezuje možnosti 
založení. Jako nejvhodnější bylo zvoleno založení na plovoucích pilotách 
kombinovaných s ŽB deskou. Založení stavby je řešeno na plovoucích pilotách a 
desce z železobetonu. Piloty jsou o průměru 300 mm a deska je o tloušťce 350 mm. 
Železobetonová deska je rozdělena na dva konstrukční celky, které jsou vzájemně 
dilatovány. Betonová směs třídy C 20/25. Po obvodu základové spáry desky se uloží 
FeZn pásek k uzemnění objektu.  
Na základové desce bude natavená hydroizolace z asfaltového nátavného pásu SBS 
s výstužnou hliníkovou vložkou. 
 
Obvodové konstrukce: 
   Vnější nosné KCE objektu budou tvořeny převážně z dřevěných panelů typu CLT 
v tloušťkách 84 a 124mm, v ubytovací části objektu pak ŽB stěnami tloušťky 
200mm. Veškeré KCE budou izolovány dřevovláknitou izolací, a to v tloušťce 
340mm v případě částí objektu s tradiční fasádou a 300mm v částech 
s provětrávanou fasádou. 
 
Vnitřní konstrukce: 
   Vnitřní KCE objektu budou v případě nosných KCÍ tvořeny obdobně jako vnější 
kombinací dřeva a oceli. V neobytných částech budou použity dřevěné CLT panely 
tloušťky 84mm a v obytných částech ŽB stěny tloušťky 200mm.  
   Vnitřní nenosné KCE zahrnující převážně hygienické provozy budou provedeny 
podle pořázních požadavků pro danou část budouvy buď z plechových profilů nebo 
z dřevěných sloupků, na které budou dle umístěny sádrovláknité desky. 
 
Stropní a střešní KCE 
   Stropní a střešní KCE objektu budou opět tvořeny kombinací dřeva a betonu. 
Neobytná část objektu bude zastřešena velkoplošnými žebrovými panely 
z vícevrstvých smrkových desek tloušťky 280mm.  
   Část střechy nad ubytovacím zařízením bude provedena oboustranně vetknunou 
ŽB deskou tloušťky 150mm. Samostatně řešený je pak výstup na střechu, který 
vytváří několik ocelových „U“ profilů, zavětrovaných ocelovými táhly a 
zastřežených ŽB deskou stejné tlouštky. 
   Tepelná izolace střechy je provedena pomocí EPS dílců bodově lepených na 
spádové klíny. Část nad neobytnými prostorami  provedená z velkoplošných 
žebrových panelů bude izolována pomocí EPS dílců tloušťky 300mm, část nad 
obytnými prostorami, stejně jako výlez na střechu se zastřešením z ŽB dílců budou 
izolovány pomocí 200mm grafitových EPS dilců. 
      Veškeré střešní KCE jsou navrženy ve spádu 2%, jehož je dodaženo pomocí 
spádových EPS dílců různých tlouštěk (minimální tloušťka 30mm, maximální 
269mm) a s vegetačními vrstvami sloužícími jako zatěžovací vrstva střechy. 
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Výplně otvorů 
   Výplně otvorů budou provedeny převážně z dřevěných eurooken s izolačími 
trojskly a venkovními žaluziemi. Prosklené plochy v restaurací v 1.NP budou 
zaskleny pomocí velkorozměrových bezrámových skel a rovněž vybaveny 
venkovními žaluziemi a slunolamy. 
   Pro usnadnění montáže skel v nejvyšším podlaží u výstupu na střechu budou 
použita izolační dvojskla s dvěmi fóliemi, která mají nižší hmotnost a dobré tepelně-
izolační vlastnosti. 

 
2.4.2. SO 02 Čistička odpadních vod 
  Do čističky odpadních vod budou odváděny pouze splaškové vody pomocí nově 
navržené kanalizační přípojky. Z čističky odpadních vod bude voda dále odváděna 
do zásaku. Dešťové vody budou odváděny střešními svody a odvodňovacími žlaby 
do přilehlých vodních ploch. Řešení provedení čističky odpadních vod není 
předmětem projektu.. 

 
2.4.3. SO03 Parkovací plochy 

   Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude realizováno na severní a jižní 
straně pozemku, u vjezdu na pozemek bude osazen krytý přejezdový žlab. Pro 
parkování vozidel bude před obejktem vytvořena parkovací plocha pro 17 vozidel 
tvořená, z čehož bude 1 stání pro osoby tělesně postižené. Šířka stání je navržena 
na 2,5m, krajní na 2,75m, hloubka stání 5m. Povrch parkovacích stání  bude tvořen 
vsakovací dlažbou tloušťky 80mm uložené na podkladu tvořeném 150mm 
štěrkodrti,  200mm hutněného kameniva a 40mm hutněného písku. Ohraničení 
parkovacího stáni bude provedeno z betonových obrubníků, stání bude 
vyspádováno směrem k odvodňovacímu žlabu pod úhlem 0,5%. Odvodňovací 
žlaby budou odvádět vodu do přilehlých vodních ploch. 
 

2.4.4. SO04 Příjezdové komunikace 
   Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude realizováno na severní a jižní 
straně pozemku, u vjezdu na pozemek bude osazen krytý přejezdový žlab. 
Příjezdové komunikace budou tvořeny stejně jako parkovací plochy vsakovací 
dlažbou tloušťky 80mm uložené na podkladu tvořeném 150mm štěrkodrti,   200mm 
hutněného kameniva a 40mm hutněného písku. Ohraničení bude provedeno 
z betonových obrubníků a odvodnění komunikace bude realizováno pomocí 
vyspádování komunikace pod úhle 0,5% směrem k odvodňovacím žlabům 
nacházejícím se na okraji příjezdové komunikace. Odvodňovací žlaby budou vodu 
odvádět do přilehlých vodních ploch. 
 

2.4.5. SO05 Vodovodní přípojka 
   Zásobování objektu pitnou vodou bude realizováno pomocí napojení na veřejný 
vodovodní řád. Přípojka bude provedena z HDPE 100 DN32 v celkové délce 5m, 
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napojením na existující vodovodní přípojku poblíž objektu. Napojení na řád bude 
provedeno pomocí navrtávacího pásu. Za navrtávacím pásem bude osazeno 
šoupátko. Přípojka bude zakončena ve vodoměrné šachtě s vodoměrnou soustavou, 
prostup do šachty bdue chráněn chráničkou DN100 ve vzdálenosti alespoň 
1000mm před založením objektu. Z důvodu snadnější opravy v případě havárie 
budou konce chráničky utěsněny montážní pěnou. Potrubí bude opatřeno 
vytyčovacím vodičem CYKY 4mm2 přichyceným k potrubí páskou v max 
vzdálenostech 2m. V celé délce vedení přípojky se bude nacházev výstražná fólie 
ve vzdálenosti 300mm od potrubí. Rýha bude zavezena vytěženou zeminou. 
 

2.4.6. SO06 Vedení NN  
   Objektu bdue napojen pomocí dvou kabelů AlFe 4y16mm2 vedených 
z trafostanice do nového rozvaděče NN na hranici pozemku a následně do HDR 
umístěného v objektu. Trasa vedení kabelů po pozemku bude ve vzdálenosti min. 
1m od vedení ostatních sítí. Vedení bude uloženo v pískovém lóži v hloubce 2m. 
V celé délce trasy kabelu se bude nacházet 300mm nad kabelem výstražná fólie. 

 

2.5. Řešení stavby 
 

2.5.1. Urbanistické řešení 
„Objekt je umístěn do lokality bez stavební zástavby. V řešeném území se nachází jen 
několik menších objektů určených k rekreačnímu využití, tj. objekty vstupu do areálu, 
objekty občerstvení, zázemí areálu, hygienické zázemí atd. Většina ploch rekreačního 
areálu, ve kterém se nachází navrhovaný objekt, je využívána k letní rekreaci. V těsné 
blízkosti vodní plochy se nachází štěrkové pláže a travnaté plochy. V areálu se také nachází 
mnoho sportovně rekreačních ploch (hřiště). V této oblasti se nenacházejí žádné územní 
regulace.“[1] 

 
2.5.2. Architektonické řešení 
„Hmotově je objekt řešen ze dvou částí, hotelová, čtyři podlaží a restaurační 3 podlaží. 
Obě částí mají obdélníkový půdorys. Hotelová část objektu má čelní stěnu k vodní ploše 
zkosenou o 5° což má symbolizovat kotvící loď. Restaurační částí objektu procházejí dva 
průchody sloužící jako vstupy do objektu a taky jako kanály pro průtok vody v případě 
záplav. Tato část přímo navazuje na přilehlé molo, které lez využívat jak část venkovní 
restaurace v letním období a dále na lávku, ze které bude objekt přímo přístupný z pláže. 
Rozměr objektu je cca 30,3 × 17,7 m. Výška objektu je stanovena na 16,163 m (ubytovací 
část) a 10,194 m (stravovací část).“[1]  
 

2.5.3. Konstrukční řešení  
„Objekt je řešen jako dřevostavba z CLT panelů. Část objektu je řešena z železobetonu, z 
důvodu zajištění chráněné únikové cesty. Objekt je založen na plovoucích pilotách, které 
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jsou z části viditelné, v oblasti mola a břehu. Z jižní strany je objekt opatřen v místě 
restaurace dřevěným zavěšeným slunolamem. Hotelová část je opláštěná dřevěnými 
smrkovými deskami, které budou jako povrchová a ochranná úprava opáleny, spodní část 
objektu bude opláštěná tmavými deskami Cembrit. Stravovací část bude omítnuta bílou 
strukturovanou omítkou.“[1] 

 

2.6. Technické a konstrukční řešení objektu 
 

2.6.1. Zemní práce 
   Vzhledem k tomu, že objekt bude zakládán v navážce jílu, je zapotřebí přistupovat 
k zemním pracem a náslendému zakládání objektu se zvýšenou opatrností, jelikož se 
nejedná o stabilní podloží. V rámci zemních prací je nutné odstranit ornici až na úroveň 
rostlého terénu (tloušťka ornice cca 300 mm). Ornice se uloží na mezideponii na 
vlastním pozemku (p.č. 1303/3) pro finální zahradní úpravy, přebytek zeminy se odveze 
na skládku. Následně se provede hloubení jednotlivých rýh a jam dle projektové 
dokumentace. Z hlediska těžitelnosti spadá daná zemina do 2. třídy (tj. lehko 
rozpojitelné soudržné zeminy tuhé konzistence), konkrétně se jedná o ornici a 
hlinitopísčitou zeminu. Rýhy pro uložení inženýrských sítí budou provedeny dle 
požadavku správců sítí. Nutno splňovat požadavky na křížení a souběhu jednotlivých 
sítí dle ČSN 73 6005 o Prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.  
Před započetím zemních prací musí investor stavby zajistit přesné vytýčení všech 
podzemních sítí v okolí stavby. 
 
2.6.2. Základové konstukce 
   Nízka únostnost základové půdy v dané lokalitě značně omezuje možnosti založení. 
Jako nejvhodnější bylo zvoleno založení na plovoucích pilotách kombinovaných s ŽB 
deskou. Založení stavby je řešeno na plovoucích pilotách a desce z železobetonu. Piloty 
jsou o průměru 300 mm a deska je o tloušťce 350 mm. Železobetonová deska je 
rozdělena na dva konstrukční celky, které jsou vzájemně dilatovány. Betonová směs 
třídy C 20/25. Po obvodu základové spáry desky se uloží FeZn pásek k uzemnění 
objektu.  
Na základové desce bude natavená hydroizolace z asfaltového nátavného pásu SBS s 
výstužnou hliníkovou vložkou. 
 
2.6.3. Svislé nosné konstrukce 
   Vnější nosné KCE objektu budou tvořeny převážně z dřevěných panelů typu CLT 
v tloušťkách 84 a 124mm, v ubytovací části objektu pak ŽB stěnami tloušťky 200mm. 
   Vnitřní nosné KCE objektu budou tvořeny obdobně jako vnější kombinací dřeva a 
oceli. V neobytných částech budou použity dřevěné CLT panely tloušťky 84mm a 
v obytných částech ŽB stěny tloušťky 200mm.  
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Skladby hlavních nosných ŽB KCÍ: 
 

 

 
 
Skladby hlavních nosných dřevěných KCÍ 
 

 

 
 
2.6.4. Opláštění objektu 
   Opláštění objektu je realizováno ve dvou variantách. První varianta je tradiční fasáda 
provezená ze silikátové omítky bílé barvy tloušťky 10mm, vyztužené výztužnou 
tkaninou. Tato omítka je provedena na tuhou, dřevovláknitou desku tloušťky 60mm 
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kotvenou vruty na dřevěné „I“ nosníky, které jsou v obytné části dále kotveny na ŽB 
zdivo, ve zbytku objektu tvoří rovnou nosnou část objektu. 
   Druhá varianta zahrnuje provětrávanou fasádu tvořenou  dřevěným obkladem ze 
sibiřského modřínu tloušťky 15mm  upevněného pomocí vrutů do hranolů o rozměru 
60*125mm kotvených vruty na pásnice dřevěných „I“ nosníků. Tyto „I“ nosníky jsou 
v obytné části stejně jako pro tradiční omítku dále kotveny na ŽB zdivo, ve zbytku 
objektu tvoří  rovnou nosnou část. 
 
2.6.5. Zastřešení objektu 
   Neobytná část objektu bude zastřešena velkoplošnými žebrovými panely 
z vícevrstvých smrkových desek tloušťky 280mm.  
   Část střechy nad ubytovacím zařízením bude provedena oboustranně vetknunou ŽB 
deskou tloušťky 150mm. Samostatně řešený je pak výstup na střechu, který vytváří 
několik ocelových „U“ profilů, zavětrovaných ocelovými táhly a zastřežených ŽB 
deskou stejné tlouštky. 
   Tepelná izolace střechy je provedena pomocí EPS dílců bodově lepených na spádové 
klíny. Část nad neobytnými prostorami  provedená z velkoplošných žebrových panelů 
bude izolována pomocí EPS dílců tloušťky 300mm, část nad obytnými prostorami, 
stejně jako výlez na střechu se zastřešením z ŽB dílců budou izolovány pomocí 200mm 
grafitových EPS dilců. 
      Veškeré střešní KCE jsou navrženy ve spádu 2%, jehož je dodaženo pomocí 
spádových EPS dílců různých tlouštěk (minimální tloušťka 30mm, maximální 269mm) 
a s vegetačními vrstvami sloužícími jako zatěžovací vrstva střechy. 
   Skladby střešních KCÍ: 
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2.6.6. Vnitřní nenostné KCE 
   Vnitřní nenosné KCE zahrnující převážně hygienické provozy budou provedeny podle 
pořázních požadavků pro danou část budouvy buď z plechových profilů nebo 
z dřevěných sloupků, na které budou dle umístěny sádrovláknité desky. 
 
2.6.7. Podlahy 
   Podlahové konstrukce objektu jsou řešeny s ohledem na předpokládaný provoz 
v objektu. Vzhledem k charakteru objektu jsou zde využity převážně keramické 
podlahy. V místnostech s předpokládaným mokrým provozem je nutné provést pod 
keramickou nášlapnou vrstu ještě vrstvu hydroizolační, která bude vyvedena 200mm po 
stěnách nad úroveň podlahy, v případě sprch budou hydroizolace provedeny na celou 
výšku obkladu. 
   V prostorách, kde není předpokládán mokrý provoz budou použity korkové podlahy. 
 
2.6.8. Výplně otvorů 
   Výplně otvorů budou provedeny převážně z dřevěných eurooken s izolačími trojskly a 
venkovními žaluziemi. Prosklené plochy v restaurací v 1.NP budou zaskleny pomocí 
velkorozměrových bezrámových skel a rovněž vybaveny venkovními žaluziemi a 
slunolamy. 
   Pro usnadnění montáže skel v nejvyšším podlaží u výstupu na střechu budou použita 
izolační dvojskla s dvěmi fóliemi, která mají nižší hmotnost a dobré tepelně-izolační 
vlastnosti. 
 
2.6.9. Schodiště 
V objektu se budou nacházet celkem 4 schodiště. Hlavní procházející všemi patry 
objektu bude mít tvar U, další tři servisní schodiště budou sloužit jako servisní pro 
obsluhu objektu. Všechna schodiště budou dřevená se samonosnou konstrukcí. 
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2.6.10. Izolace 
 
Hydroizolace  
   Navržená hydroizolace je z SBS asfaltového pásu s výztužnou hliníkovou vložkou. Je 
celoplošně natavená k základové desce, která slouží i jako radonová izolace. Před 
položením hydroizolace bude základová deska opatřena penetračním asfaltovým 
nátěrem. 
 
Tepelná izolace  
   Zateplení pláště budovy se provádí dřevovláknité izolace tl. 300 mm s provětrávanou 
vzduchovou mezerou tl. 60 mm nebo kontaktním zateplovacím systémem. Střešní 
konstrukce je zateplena 400 mm EPS 150S. 
 
Zvuková izolace  
   Do souvrství podlah s vinylovou, příp. s keramickou povrchovou úpravou je vložena 
izolace z dřevovlákem v tl. 40 mm. 
 

2.6.11. Truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky 
   Venkovní parapety budou vyrobeny na míru z měděného plechu, tl. 0,55 mm. 
Parapety budou vytvořeny po osazení oken do konstrukce. Odpadní trouby a žlaby jsou 
navržené z empirických vztahů a podkladů výrobců. 
 

2.6.12. Obklady a povrchové úpravy 
   V prostorách se zvýšenými hygienickými nároky a s mokrým provozem jsou 
navrženy keramické obklady. Jednotlivé výšky obkladů jsou uvedeny v PD. 
   Vnitřní úpravy stěn budou provedeny opláštním sádrovláknitými deskami Farmacell, 
přetmeleny, popřípadě přebroušeny. Před malbami bude provedena impregnace. 
  

2.7. Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 
 
2.7.1. Systém řízení jakosti 
   Hlavní dodavatel je povinen vypracovat Kontrolní a zkušební plán pro všechny 
činnosti probíhající na stavbě. Zahrne zde všechny zkoušky a kontroly předepsané ČSN. 
Na přání investora doloží i výsledky zkoušek, které nepožaduje ČSN. Hlavní dodavatel 
je povinen při předání stavby investorovi předložit všechny atesty a doklady od 
zabudovaných konstrukcí a materiálů včetně záručních listů, dokumentaci skutečného 
provedení, předepsané revizní zprávy a skutečné zaměření vedení všech sítí. 
 
2.7.2. Vliv stavby na životní prostředí 
   Podle zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a 
instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při 
provádění stavebních prací. 
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   Stavba nenarušuje svým charakterem okolní přírodu a nevyžaduje speciální ochranu. 
Stavba se nenachází v chráněném území ani nezasahuje do památkově chráněné zóny. 
Objekt se nachází dle územního plánu v prostoru určeném pro rekreaci a těsně u hranice 
záplavového území a aktivní záplavové oblasti. Projekt s touto skutečností počítá a je na 
to navržen. 
   Běžný komunální odpad bude likvidován popelnicí v místě stavby a následně odvážen v 
rámci centrálního svozu odpadů v obci.  
   Stavební odpad v průběhu výstavby bude likvidován podle svého druhu a uložen na 
příslušných skládkách.  
   Při likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě a při provozu objektu je nutno postupovat 
podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění (změna z.č. 154/2010), a v 
souladu se souvisejícím právními předpisy – především se jedná následující předpisy: 
vyhl.č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a vyhláška 
č. 294/2005Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, v platném znění. 
   V průběhu realizace stavby je hlavní dodavatel povinen zamezit škodlivým 
důsledkům na životní prostředí. Řídit by se měl hlavně těmito opatřeními: 
- Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit očištění vozidel 
- V případě znečištění komunikací mimo staveniště sjednat okamžitou nápravu 
- Používat stavební stroje v dobrém technickém stavu 
- Omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě na místních komunikacích 
- Zamezit nasazení strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech 
- Udržovat pořádek na staveništi 
- Ekologicky likvidovat stavební odpady i odpady komunální vzniklé v rámci stavby 
- Zamezit znečištění podzemních  i povrchových vod 
- Nevylévat chemické látky do odpadu, ale zajistit jejich ekologickou likvidaci 
 
2.7.3. Nakládání s odpady 
   S odpady vzniklými během realizace stavby je nutno naložit dle platných zákonů a 
vyhlášek: 
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, veznění 
pozdějších předpisů 
- vyhlášky č. 381-384/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, 
vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu 
- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.)  
   Stroje budou po revizní kontrole a tudíž by nemělo dojít k úniku olejů a jiných 
chemických látek ze strojů. V případě, že by k úniku přecijen došlo, je zapotřebí o této 
skutečnosti rpovést zápis a problém neprodleně řešit. Odpady se budou likvidovány v 
zařízeních, která mají oprávnění k likvidaci odpadů. Povinností zhotovitele je uschovat 
všechny doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. 
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Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší pálením odpadu. Lehký 
materiál musí být zajištěn proti odfouknutí.  
 
   Lze předpokládat, že při výstavbě budou vznikat následující odpady: 
 
Odpadní obaly 
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

150101 Papírové a lepenkové obaly 0 
150102 Plastové obaly 0 
150103 Dřevěné obaly 0 
150104 Kovové obaly 0 
150106 Směsné obaly 0 
150106 Skleněné obaly 0 
150109 Textilní obaly 0 

150110 

Plast., skleněné či kovové obaly 
obsahující zbytky nebezpečných látek 
či těmito látkami znečištěné (barvy, 
tmely, atd.) 

N 

 Tabulka 2.7.3.1. – Tabulka odpadů – obaly 
 
Stavební odpady 
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

170101 Beton 0 
170102 Cihly 0 
170201 Dřevo 0 
170202 Sklo 0 
170203 Plasty – podlahové PVC, PE 0 
170303 Výrobky z dehtu N 
170405 Železo a ocel 0 
170411 Kabely elektro 0 

 Tabulka 2.7.3.2. – Tabulka odpadů – stavební odpady 
 
Komunální odpady 
 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 

200101 Papír, lepenka 0 
200102 Sklo 0 
200301 Směsný komunální odpad 0 

 Tabulka 2.7.3.1. – Tabulka odpadů – komunální odpady 
 
   Odpady kategorie „N“ budou zneškodňovány prostřednictvím firmy oprávněné k 
nakládání s nebezpečným odpadem. 
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Nebezpečné odpady budou shromažďovány v nádobách k tomu určených (s atestem) a 
na místech, kde nemůže dojít k jejich zcizení, znehodnocení, případně úniku 
ohrožujícímu životní prostředí. 
   Vzniklý odpad, který bude vznikat při výstavbě bude tříděn a následně odvážen ze 
stavby smluvní firmou pro odvoz odpadu. 
 
 
2.7.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
   Dodavatel stavby je povinen zajistit platné certifikáty pro všechny materiály a 
prostředky použité na stavbě.  
   Je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a 
ustanoveními ČSN. S těmito předpisy musí být seznámeni všichni odpovědní pracovníci 
zhotovitele.  
   Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, 
které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací v oboru a osvědčením o proškolení 
pracovníků. Pracovníci, kteří nebudou proškoleni, nesmějí provádět danou činnost.  
   Povinnosti pracovníků je dodržovat bezpečnostní předpisy, používat ochranné 
pomůcky a chovat se tak, aby nehorozili zdraví své ani zdraví ostatních pracovníků. 
   Veškeré stavební práce se musí řídit těmito zákony a nařízeními vlády: 
 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- Nařízení vlády 441/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 
523/2002 Sb. 
- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost abochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 
- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
- 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) 
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2.7.5. Požární ochrana 
   Na staveništi je nutno dodržovat předpisy požární ochrany. Dodavatelé jsou povinni 
zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb 
podle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, včetně dodatkových změn. Podmínce o 
požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveništěb (dle ČSN 730802, 730821). 
   Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární 
abezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. 
 

2.8. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
K objektu povedou dvě přístupové cesty a to na severní a jižní straně pozemku. U 
vjezdu na pozemek bude osazen krytý přejezdový žlab. Příjezdové komunikace budou 
tvořeny stejně jako parkovací plochy vsakovací Ohraničení bude provedeno 
z betonových obrubníků a odvodnění komunikace bude realizováno pomocí 
vyspádování komunikace pod úhlem 0,5% směrem k odvodňovacím žlabům 
nacházejícím se na okraji příjezdové komunikace. Odvodňovací žlaby budou vodu 
odvádět do přilehlých vodních ploch. 
   Připojení na vodovodní síť bude realizováno pomocí napojení na veřejný vodovodní 
řád. Přípojka bude provedena z HDPE 100 DN32 v celkové délce XXXm. Napojení na 
řád bude provedeno pomocí navrtávacího pásu. Přípojka bude zakončena ve vodoměrné 
šachtě s vodoměrnou soustavou. Potrubí bude opatřeno vytyčovacím vodičem CYKY 
4mm2 přichyceným k potrubí páskou v max vzdálenostech 2m. V celé délce vedení 
přípojky se bude nacházev výstražná fólie ve vzdálenosti 300mm od potrubí.  
   Napojení na NN bude realizováno pomocí dvou kabelů AlFe 4y16mm2 vedených 
z trafostanice do nového rozvaděče NN na hranici pozemku a následně do HDR 
umístěného v objektu. Trasa vedení kabelů po pozemku bude ve vzdálenosti min. 1m od 
vedení ostatních sítí. Vedení bude uloženo v pískovém lóži v hloubce 2m. V celé délce 
trasy kabelu se bude nacházet 300mm nad kabelem výstražná fólie. 

 

2.9. Zásady řešení staveniště 
   Staveniště se bude nacházet na rovinnémvena v celém  pozemku. Přístup na staveniště 
bude umožněn ze dvou směrů přes dvě uzamykatelné brány. Elektrická energie bude 
dodávána pomocí nove vybudované přípojky pro objekt, voda bude dodáváná ze 
stávajícího vodovodu. Přípojka NN bude vybudována v předstihu v celém rozsahu. Pro 
účely stavby bude osazen staveništní rozvaděč, na který budou následně napojeny 
podružné staveništní rozvaděče. Rozvaděč bude osazen v blízkosti buňky 
stavbyvedoucího a bude vybaven měřičem spotřeby elektrické energie a nouzovým 
vypínačem. Další rozvody po staveništi budou podle potřeby řešeny závěsovými kabely 
popř. pozemním vedením s kryty v případě vedení kabelů přes komunikaci.  
    Na stávající vodovod bude osazen staveništní vodoměr a rozvody budou vedeny dle 
potřeb staveniště. 
   V předstihu bude vybudována rovněž čistička odpadních vod, na kterou bude 
napojena kanalizace objektů zařízení staveniště. 
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. 

2.10. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
   Zabezpečení technických požadavků na bezbariérové užívání staveb, vyžadováno 
investorem, byly jednou z hlavních podmínek ve fázi projektové přípravy. Bezbariérové 
řešení stavby bylo prováděno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt je vybaven bezbariérovými WC, 
výtahy a jedním bezbariérovým pokojem v přízemí pro snadnou dostupnost. Dále je se 
u objektu počítá s bezbariérovým parkovacím stáním. 

 

2.11. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
   Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle §169 stavebního zákona č. 
183/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Přílohy: 
 
 Příloha 3.1 - Koordinační situace šiřších vztahů 
 

 
  



 
 
 

34 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V 
BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, 
MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 
 
 
 

4. Šírší dopravní vztahy 
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Přílohy: 
 
 Příloha 4.1 – Průjezd tahače s návěsem křižovatkou 
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4.1. Řešení dopravních tras 
   Kapitola se bude zabývat návrhem tras umožňujících rychlou a bezproblémovou 
přepravu rozměrných materiálu (především dřevěných a ŽB částí konstrukce).  
   Pro přepravu je uvažován klasický tahač s valníkem o celkové délce 16,5m a výšce 
3,8m. Jedná se o běžné rozměry tahače s valníkem. 

 

 
Obrázek 4.1.1 – Rozměry tahače s návěsem [5] 

4.1.1. Umístění stavby 
   YachtClub Hlučín se bude nacházet ve vzdálenosti cca 2km od města hlučín na břehu 
hlučínského jezera. Dopravní obslužnost města hlučín je velice dobrá, město je dobře 
dostupné a nákladní automobil by neměl mít po cestě problémy. Jediné problematické 
body se nacházejí u sjezdu z komunikace číslo 56 na boční silnici vedoucí ke staveništi 
a od staveniště směrek k ulici Celní. Jedná se o komunikace nižší třídy s nižší kvalitou, 
nicméně ani zde nejsou vzhledem k celkovým rozměrům tahače s valníkem 
předpokládány žádné problémy. 
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Obrázek 4.1.1.1 – Poloha staveniště 1 [27] 

 

 
Obrázek 4.1.1.2 – Poloha staveniště 2 [27] 

 
   Stavba bude příštupná ze dvou stran pomocí dvou samostatných vjezdů, čímž 
bude usnadněn návoz mateirálu, kdy budou kamiony moci jednou stranou najíždět 
a durhou vyjíždět bez zbytečného couvání. Směr nájezdu bude preferován od 
silnice číslo 56 směrem ke stavbě, směr odjezdu od stavby na ulici Celní (viz. 
schéma níže). 
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Obrázek 4.1.1.3 – Směr průjezdu tahače s návěsem [27] 

 
4.1.2. Návrh dopravních tras pro dřevěné nosníky a ŽB prvky 
 
   Jednotlivé prky dřevěné konstrukce budou dopravovány z firmy Sovym, s.r.o. se 
sídlem v obci Hlušovice poblíž města Olomouc. Jak je z níže přiložené mapy 
patrné, většina trasy vede po dálnici, zbytek cesty vede po komunikacích I. a II. 
třídy, kde není předpokládáno žádné ohrožení dopravy materiálu ani ohrožení 
dopravy. 
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Obrázek 4.1.2.1 – Dopravní trasa pro dřevěné prvky [27] 

 
   Železobetonové a betonové prvky (především panely) budou dopravovány z nedaleké 
betonárny v Ostravě – Českomoravský beton, s.r.o., kdy bude veškerá doprava probíhat 
po silnici I. třídy, tudíž nejsou předpokládány žádné komplikace po cestě, při přepravě 
běžným tahačem s valníkem.  

 
Obrázek 4.1.2.2 – Dopravní trasa pro betonovou směs [27] 
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   V případě obou tras se po cestě nenacházejí žádné snížené průjezdy ohrožující 
přepravu materiálu ani mostní konstrukce se sníženou únosností, kvůli tkerých by bylo 
nutné plánovat přepravu materiálu jinudy. V případě uzavírek v důsledku oprav bude 
nutné navrhnout nové trasy a prověřit jejich dopravní možnosti. 

   Na trase se nacházejí celkem tři místa, jevící se jako krizová. Dvě z nich svou polohou 
v centru města a jedno při sjezdu z hlavní silnice u stavby. Jedná se o kruhový objezd a 
křižovatku v centru města s hustou dopravou, které jsou rozměrově víc než benevolentí, 
pouze by zde mohlo dojít problémům v období dopravní špičky. Znázornění těchtou 
dvou míst viz. výřezy níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Za další krizové místo by se dala považovat odbočka z hlavní komunikace na 
komunikaci III. třídy vedoucí ke stavbě kousek za městem Hlučín. Jak je z níže 
přiloženého výřezu patrné, ejdná se o prudkou odbočku z hlavní silnice na relativně 
úzkou komunikaci, kde by mohlo dojít k problémům při průjezdu tahače s návěsem. Pro 
ověření bylo tedy nutné ověřit průjezdnost dané křižovatky.  

  

Obrázek 4.1.2.3 – Dopravní trasa pro beton – 
krizové místo 1 [27] 

Obrázek 4.1.2.4 – Dopravní trasa pro beton – 
krizové místo 1 – detail [27] 

Obrázek 4.1.2.5 – Dopravní trasa pro 
betonovou směs – krizové místo 2 [27] 

Obrázek 4.1.2.6 – Dopravní trasa pro betonovou 
směs – krizové místo 2 – detail [27] 
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6.1. Identifikační údaje stavby 
 
Stavba 
Název akce: Yacht Club Hlučín 
Místo stavby: Obec Kozmice, Hlučínské jezero,parcelač. 1303/3 
Kraj:  Moravskoslezský 
Katastrální území:  k.ú. Kozmice 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Rekreace a turistika 
 
Investor Sportovně rekreační areál Hlučín, příspěvk. org. 
 Celní 12a, 748 01 Hlučín 
 
Projektant Ing. Radim Kučera 
 
Generální dodavatel ............................. 
 
Předpokládané náklady: 37 857 449,- Kč bez DPH 
 
Doba výstavby: 4.4.2016 – 31.3.2017 
 
Zastavěná plocha: 591 m2 

 

Obestavěná plocha: 5590 m3 
 
 

6.2. Popis staveniště 
Stavba se bude nacházet v katastrálním území Hlučín na břehu Hlučínského jezera 
Štěrkovna, pozemek parc. č. 1303/3. Hlavní přístupovou komunikací bude silnice na 
severní straně od budovaného objektu, ležící na pozemku parc. č. 1936. Bohužel se 
jedná o boční silnici bez jakéhokoliv označení či ulice, což může způsobit komplikace 
při dodávkách materiálů.  
   Vnitrostaveništní doprava bude realizována po nově vybudované komunikaci, která 
bude před zahájením výstavby připravena, tzn. bude provedena skrývka ornice do 
požadované hloubky, bude proveden štěrkový podsyp v tloušťce 150mm, hutněný 
štěrkový podsyp v tloušťce 200mm a jako poslední vrstva budou osazeny silniční 
panely. Po dokončení stavby budou silniční panely odevezeny a vnitřní komunikace 
v areálu Yacht clubu bude dokončena podle projektové dokumentace. 
   Technická infrastruktura stavby bude napojena na nově vzniklé přípojky NN a vody.  
   Vodovodní přípojka bude vedena z přípojovacího místa určeného správcem sítě do 
vodoměrné šachty a odběr vody bdue měřen. 
   Stavba nebude připojena na veřejnou kanalizační síť, veškeré odpadní vody budou 
odborně likvidovány generálním dodavatelem stavby. 
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   Přípojka NN bude vedena z připojovacího místa určeného správcem sítě vedena do 
hlavního staveništního rozvaděče a z něj dále do pordužnýc stavebních rozvaděců. 
Odběr elektrické energie bude měřen. 
      Stavební pozemek je mírně svahovitého charakteru s celkovým převýšením cca 3 
m. Pozemek je svahován směrem k severu k vodní ploše. Na pozemku se v současné 
době nenacházejí žádné objekty trvalého charakteru, je zde pouze několik objektu 
sloužících k rekreačnímu využití – vstup do areálu, několik stánků s občerstvením, 
zázemí areálu, hygienické zařízení, hřiště. Před započetím výstavby budou tyto objekty 
odstraněny. 
   Staveniště bude oploceno mobilním, neprůhledným oplocením o výšce 1,8m a 
opatřeno uzamykatelnou bránou.    
 

6.3. Hygienické a obytné zařízení staveniště 
   Na stavbě bude před započetím výstavby zřízeno hygienické zázemí stavby skládající 
se z mobilních WC, jejichž počet bude odpovídající počtu pracovníků v dané části 
výstavby (z důvodu snížení nákladů nebudou na stavbě všechna potřebná mobilní WC 
po celou dobu výstavby), stejně tak pro buňky s mobilní umývárnou. 
   Na stavbě se bude rovněž budou nacházet buňky sloužící jako šatny a jako svačinárny 
s možností ohřevu jídla. 
   Vzhledem k faktu, že stavba nebude připojena na odpadní a splaškovou kanalizaci, 
což značně ztěžuje nakládání s odpadními vodami, nebude na staveništi umístěna buňka 
s mobilními sprchami, pouze mobilní sanitární přívěsy. 
 

6.3.1. Obytné zařízení staveniště 
   Obytné zařízení staveniště bude sloužit k pobytu a práci stavbyvedoucích a THP 
zaměstnanců, k převlékaní a odpočinku dělníků a ke skladování materiálů vyžadujících 
skladování v uzamykatelných prostorách, či prostorách chráněných před povětrnostními 
vlivy. Obytné zařízení staveniště bude tvořeno ze stavebních buněk Koma C3L 01, 
Koma C3L 05 a Koma C3L 07. Kontejnery Koma C3L 01 budou využívány převážně 
jako šatny a pro subdodavatele, kontejnery Koma C3L 05 a Koma C3L 07 budou díky 
možnosti spojení do jednoho velkého celku využívány jako buňka pro veškeré THP 
zaměstnance generálního dodavatele. Hlavní stavbyvedoucí pak bude mít svou vlastní 
buňku Koma C3L 01, ve které se bude rovněž nacházet konferenční místnost pro 
jednání s dodavateli a investorem. 
   Pro materiály a pracovní nástroje a pomůcky vyžadující uskladnění v uzamykatelných 
kontejnerech se na staveništi budou nacházet kontejnery ZL 2-20“. 
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Základní parametry buňky Koma C3L 01: 
 

Typ C3L 01 
Rám Žárově pozinkovaný 
Šířka 2438 mm 
Výška 2800 mm 
Délka 6058 mm 
Okno 1765 x 1355 mm 
Podlaha Cementotřísková s PVC 
Elektro 400V/32A 
Stohovatelnost 3x 

 Tabulka 6.3.1.1 – Stavební buňka KOMA C3L 01 

 

Obrázek 6.3.1.2 – Půdorys stavební buňky KOMA C3L 01 [14] 

Základní parametry buňky Koma C3L 05 a 07: 
 

Typ C3L 05, C3L07 
Rám Žárově pozinkovaný 
Šířka 2438 mm 
Výška 2800 mm 
Délka 6058 mm 
Okno 1765 x 1355 mm 
Podlaha Cementotřísková s PVC 
Dveře vnější ZK 875x2000mm, oboustranně lakované 
Elektro 2x 380V, 2x osvětlení, 4x zásuvka 
Stohovatelnost 3x 

Obrázek 6.3.1.1 – Stavební buňka 
KOMA C3L 01[14] 

Tabulka 6.3.1.2 – Stavební buňka KOMA C3L 05 a 07 
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6.3.2. Hygienické zařízení staveniště 
      Hygienické zařízení staveniště bude tvořeno sanitární buňkou CONT SAN2 
zahrnující 5 umyvadel, 2 pisoáry, 2 WC, 2 sprchy a boiler na 300l teplé oka bude 
umístěna na buňkovišti vedle buňky stavbyvedoucího. Buňka bude napojena na čističku 
odpadních vod určenou pro objekt SO01 YachtClub Hlučín, která bude za tímto účelem 
vybudována v předstihu. 
 
Základní parametry buňky CONT SAN2 – sanitární buňka: 
   Sanitární samonosný kontejner s napevno svařovaným ocelovým rámem odolným 
proti zkroucení. Buňka zahrnuje umyvadlo v části s toaletami a žlab v části se sprchami, 
2 pisoáry, 2WC, 2 samostatné sprchy a elektrický boiler se zásobníkem na 300l teplé 
vody. 
 
 
 

 Tabulka 6.3.1.3 – Stavební buňka  CONT SAN 2 

 

 

 
 

Typ CONT SAN2 – sanitární 
buňka 

Rám Žárově pozinkovaný 
 2435 mm 
 2591 mm 
Šířka 2350 mm 
Výška 1x umyvadlo, 1x žlab, 

baterie, bojler 300 l, 2x 
sprchový kout, 2x WC 
kabina, 2x pisoár, 
el.ventilátory 190 m3/h, 
odtoková gula, zrcadla, 
vnitřní příčky, napojení voda 
/ odpad 

Obrázek 6.3.1.3 – Půdorys stavební buňky KOMA C3L 05 a 07[14] 
 

Obrázek 6.3.1.4 – Stavební buňka CONT 
SAN 2[15] 
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Obrázek 6.3.1.5 – Půdorys stavební buňky CONT SAN 2[15] 

 
6.4. Provozní zařízení staveniště 
 
6.4.1. Staveništní přípojka NN 
   Před započetím stavby generální dodavatel podá žádost provozovateli NN. Bude 
zřízena přípojka NN na hranici pozemku, kde bude umístěn uzamykatelný hlavní 
rozvaděč osazený vypínačem, na který bude napojen hlavní staveništní rozvaděč. 
Bezpečnostní vypínač se bude nacházet v buňce hlavního stavbyvedoucího Odtud 
budou dále vedeny rozvodné sítě do podružných staveništních rozvaděčů. Vedení 
kabelů elektrické energie bude realizováno pomocí nadzemních kabelů a dočasných 
dřevěných sloupů. V případě nutnosti vedení po zemi v místě křížení s komunikací 
budou kabely chráněny plastovými přejezdy z PVC. Po ukončení stavby bude hlavní 
staveništní rozvaděč, podružné staveništní rozvaděče a sítě demontovány a objekt bude 
připojen na hlavní hlavní rozvaděč. 

 
6.4.2. Staveništní přípojka vody 
   Provoz staveniště bude vyžadovat přípojení na vodovodní řád. Napojení bude 
realizováno připojením na stávající vodovodní řád. Tato přípojka bude provedena z 
z HDPE 100 DN32 v celkové délce 20m. Napojení na řád bude provedeno pomocí 
navrtávacího pásu. Za navrtávacím pásem bude osazeno šoupátko a vodoměrná šachta. 
Voda bude užívána primárně pro hygienické a technologické účely, sekundárně 
k čištění nadměrně znečištěných vozidel před opuštěním stavby 

 
6.5. Spotřeba energií staveniště 
  Po dobu výstavby bude staveniště napojeno na zdroje pitné vody a elektrické energie. 
Spotřeby energií budou měřeny pomocí certifikovaných měřících přístrojů k tomu 
určených. 
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6.5.1. Spotřeba elektrické energie 
   Pro připojení staveniště je nutné  znát maximální příkon elektrické energie pro stavbu, 
aby nedocházelo během výstavby k problémům s nedostatkem energií. 
 
Spotřeba energií pro stavební mechanismy a spotřebiče - P1 
 

Spotřebič Příkon 
[kW] 

Počet 
spotřebičů 

Spotřeba 
energie 
[kW] 

Okružní pila 1,5 5 7,5 
Kontinuální 
míchačka 

0,7 2 1,4 

Ruční úhlová 
bruska 

2,2 3 6,6 

Ponorný 
vibrátor 

1,6 2 3,2 

Celková spotřeba energie P1 [kW] 18,7 
Tabulka 6.5.1.1 – Spotřeba energii pro stavební mechanismy a spotřebiče 

 
Spotřeba energií pro staveništní buňky - P2 
 
Prostory Příkon 

[kW/m2] 
Plocha jedné 

jednotky [m2] 
Počet jednotek Spotřeba 

energie 
[kW] 

Stavební 
buňka 

0,012 14,77 5 1,06 

Sklad 0,0049 14,77 1 0,35 
Vytápění - - - 3 
Hygienické 
zázemí 

- - - 1 

Celková spotřeba energie P2 [kW] 5,41 
Tabulka 6.5.1.2 – spotřeba energii pro staveništní buňky 

 
 
Potřebný příkon elektrické energie 
   Příkon potřebný pro celou stavbu je počítán z maximální spotřeby energie, ke 
které může dosáhnout podle následujícího vzorce 
 

P =1,1 x {[(0,5 x P1 + 0,8 x P2)2] + [(0,7 x P1)2]}0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 
 

Dosazení do vzorce 
P = 1,1 x {[(0,5 x 18,7 + 0,8 x 5,41)2] + [(0,7 x 18,7)2]}0,5 
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Výsledný potřebný příkon elektrické energie 
P = 20,83 kW 

 
6.5.2. Spotřeba vody na staveništi 
   Spotřeba vody je stanovena dle odhadovaného množství dody potřebné pro účely 
stavby. Množství spotřebované vody může být mírně odlišné v závislosti na 
klimatických podmínkách během výstavby a souvisejícího znečistění vozidel, na které 
je uvažováno nejvyšší množství spotřebované vody. 
   V případě potřeby požární vody lze vodu čerpat z přilehlého jezera. 

 
Účel 
spotřeby 

Měrná 
jednotka 

Počet 
MJ 

Střední 
norma 
[l/MJ] 

Spotřeba 
[l] 

Osobní 
hygiena 

ks 20 20 400 

Mytí vozidel ks 5 1100 5500 
Čištění 
nástrojů a 
bednění 

m2 160 12,5 2000 

Ošetřování 
betonu 

m2 550 20 1100 

Celková spotřeba vody [l] 9 000 
Tabulka 6.5.2.1 – Spotřeba vody na staveništi 

 
Výpočet množství potřebné vody: 

Qn = (Ax1,6+Bx2,7+Cx1,25) / (tx3600) Qn = spotřeba vody v l/s 
Pn – potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 
Qn = (5500x1,6+1500x2,7+x2000x1,25) / (9x3600) 

Qn = 0,473 l/s 
Q = Qn+0,2xQn= 0,473+0,2x0,0,473 = 0,568 l/s ≤ 2,7 l/s  

 
Zajištění vody pro staveniště:  
   Voda dodávaná na staveniště bude přivedena pomocí napojení na stávající vodovod 
DN32, jehož maximální průtok je 1,53l/s, což je dle výše uvedeného výpočtu více než 
dostačující. 

 
6.6. Oplocení staveniště 
   Staveniště bude oploceno po celé délce pozemku neprůhledným oplocením výšky 
1,8m spojeným pevnými spojkami se šrouby. Vstup na staveniště bude zajištěn pomocí 
neprůhledných, uzamykatelných brán výšky 1,8m. Hlavní vjezd na staveniště se bude 
nacházet na severní straně pozemku, jelikož bude napojen na lepší veřejnou komunikaci 
umožňující snadnější dopravu mateirálů. Vedlejší vjezd bude napojen najižní stranu 
pozemku. Vedlejším vjezdem budou na stavbu přistupovat pouze dělníci a bude 
navážen drobný materiál. 
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Obrázek 6.6.1 – Oplocení staveniště – neprůhledné [12] 

 
Obrázek 6.6.2 – Oplocení staveniště – průhledné [12] 

 
6.7. Sklady a skládky 
 
6.7.1. Sklady 
   Pro materiály a pracovní nástroje a pomůcky vyžadující uskladnění v uzamykatelných 
kontejnerech se na staveništi budou nacházet kontejnery „KOMA ZL 2-20“. Tyto 
kontejnery budou umístěny na buňkovišti vedle obytných buněk, klíče od nich budou 
v buňce stavbyvedoucího, který je bude dbát na vydávání uskladněného materiálu a 
nářadí. Na stavbě se budou nacházet celkem dva kontejnery sloužící jako sklady. 

 
Základní parametry kontejneru Koma ZL 2-20“: 

 
Typ ZL 2-20“ 
Rám Lakovaný, svařovaná 

ocel 
Šířka 2438 mm 
Výška 2800 mm 
Délka 6058 mm 
Podlaha Ocel nebo překližka  

Dveře vnější Ocelová dvoukřídlová 
Elektro Ne 

 Tabulka 6.7.1.1 – Konejner KOMA ZL 2-20 
Obrázek 6.7.1.1 – Konejner KOMA ZL 2-20 
[14] 
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Obrázek 6.7.1.2 – Půdorys konejneru KOMA ZL 2-20 [14] 

 
6.7.2. Skládky 
   Na staveništi se budou ancházet dvě skládky. První bude před prostorem buňkoviště. 
Tato skládka bdue určena ke skladování drobného mateirálu a bednících dílců. Druháý 
skládka se bude nacházet vedle hlavní komunikace a bude sloužit pro skladování 
ocelové výztuže a současně bdue sloužit jako pracovní plocha pro vyvazování výztuže. 
Obě skládky budou tvořeny hutněným recyklátem uloženým na geotextílii.  
   Při skladování stohovatelných mateirálů je nutno dbát na zásady skladování, tzn. 
v případě ručního odebírání mateirálů bude maximální výška skladování 1,5m, 
v případě odebírání jeřábem 3m, veškeré mateirály budou uloženy na dřevěných 
prokladcích či paletách, řádně zajištěny a budou dodrženy minimální vzdálenosti 
900mm mezi jednotlivými materiály pro případnou manipulaci s materiály tak, aby byla 
možná bezproblémová manipulace a odebírání materiálů. Mateirály mohou být 
z důvodu prostorové úspornosti skladovány následujícím způsobem – paleta, paleta, 
900mm mezera, paleta, paleta. Tento způsob skladování umožňuje odebírání mateirálu 
z obou stran a současně bude prostorově úsporný. 
   Odvodnění skladovací plochy bude realizováno vyspádováním pod úhlem 0,5% 
směrem k odvodňovacímů žlabu, který bude dešťovou vodu ze skladovací plochy 
odvádět do přilehlého jezera. 
 
6.7.3. Odpadní kontejnery 
   Na stavbě se budou nacházet dvě hladní plochy pro uložení kontejnerů. Kontejner  na 
skladovací ploše u buňkoviště bdue určen rpimárně pro směsný odpad ze stavby, druhý 
kotnejner umístěný na skládce oceli bude určen pro ocel. Na staveništi se budou rovněž 
nacházet ještě malé kontejnery pro plastový a komunální odpad, jejichž umístění 
stanoví stavbyvedoucí v závislosti na aktuální situaci na staveništi a skládkách. 

       
Objem kontejneru 5m3 

Nosnost 5t 
Určení Stavební suť, 

zemina, komunální 
odpad 

Tabulka 6.7.3.1 – Odpadní kontejner 

Obrázek 6.7.3.1 – Odpadní kontejner [18] 
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6.8. Nasazení montážních strojů 
   V této kapitole jsou vypsány pouze hlavní montážní mechanismy, které budou 
užívány po většinu výstavby. 
   Nasazení specifických montážních strojů a strojního vybavení je podrobněji 
rozebráno v jednotlivých kapitolách zabývajích se etapami výstavby, pod body 5.6.x. 
   Hlavní montážní mechanismy zvolené pro tuto stavbu jsou: 
 

- Autojeřáb Demag AC35 
   Teleskopický jeřáb na terénním podvozku s maximálním vyložením 30,4m, 
s teleskopickým ramenem pak 37,4m. 
      Dosahy jeřábu s jednotlivými břemeny jsou součástí přílohy 6.2 a 6.3. Jeřáb bude 
během stavby vystřídá celkem 3 stanoviště. První stanoviště se bude nacházet v ploše 
základové spáry. Z tohoto stanoviště bude probíhat vytvoření sypané hráze. Z druhého 
stanoviště nacházejícího se vedle staveništní komunikace (viz. příloha 6.1) bude 
probíhat většina stavebních prací. Třetí stanoviště nacházející se vedle objektu (viz. 
příloha 6.1) bude probíhat pouze odstranění sypané hráze. 
 

Maximální nosnost při vyložení 3m/35t 
Delka výložníku  

37,4m 
Maximální délka výložníku 45,4m 
Celková délka jeřábu 10,68m 
Délka podvozku 8,36m 
Patkovací základna 5,95x6,25m 

Tabulka 6.8.1 – Autojeřáb Demag AC35 
 

- Diagram únosnoti stavebního jeřábu Demag AC 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Rozměry stavebního jeřábu Demag AC 35 

Obrázek 6.8.1 – Autojeřáb Demag AC35 [6] 

Obrázek 6.8.2 – Graf únosnosti autojeřábu DEMAG AC35 [6] 
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- Nákladní vozidlo Tatra T815 S3 6x6 
   Nákladní automobil s třístrannou sklopnou korbou umožňující přepravu až 10 700kg 
různorodého materiálu. Navíc je možné připojit přívěs o maximální hmotnosti 
18 000kg. Vozidlo ma podvozek s výkyvnými polonápravami umožňující pohyb po 
zpevněných komunikacích i v terénu a jedná se tedy o ideální, léty proveřený nakladní 
automobil pro univerzální využití na stavbě. 

 
Pohotovostní hmotnost 11 300kg 
Užitná hmotnost 10 700kg 
Celková hmotnost vozidla 22 000kg 
Maximální hmotnost 
přívěsu 

18 000kg 

Výkon motoru 208 kW 
Základní spotřeba paliva 32,5/63 

l/km 
Maximální rychlost 80 km/h 

 Tabulka 6.8.2 – Tatra T815 S3 6x6 

 
Obrázek 6.8.5 – Rozměry vozidla Tatra T815 S3 6x6 [7] 

Obrázek 6.8.3 – Rozměry autojeřábu DEMAG AC35 [6] 

Obrázek 6.8.4 – Tatra T815 S3 6x6 [7] 
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- Smykem řízený nakladač Caterpillar 242D s výměnnou lžící 
   Smykem řízený nakladač Caterpillar 242D bude na stavbě sloužit k přesunům 
materiálu. Na stavbě se bude k nakladač k dispozici s příslušenstvím v podobě 
univerzální lžíce a paletové vidlice. Pro specifické části výstavby bude dodána rovněž 
planýrovací lžíce a vibrační válec pro dokončovací práce.  

 
 

Objem lopaty 0,4m3 
Statický klopný 
moment 

1950kg 

Hmotnost 3166kg 
Jmenovitá nostnost 975kg 
Výkon motoru 55,4kW 

 Tabulka 6.8.3 – Caterpillar 242D 

 
6.9. Informační tabule a cedule 
   Informační tabule bude umístěna u hlavního i vedlejšího vjezdu na stavbu. Bude 
umístěna na viditelném místě a bude obsahovat informace o investorovi, stavebníkovi, 
stavbě, účelu stavby, termínu výstavby, generálním dodavateli, rovněž zde bude uveden 
předpokládaný termín výstavby. 
   Vnitrostaveništní informační tabule (nástěnka stavby) bude obsahovat kromě výše 
zmíněných informací rovněž důležitá telefonní čísla, BOZP, aktuální informace o 
stavbě a tabulku s první pomocí. 
   Na stavbě budou rovněž rozmístěny informační cedule zabraňující vstupu 
neoprávněných osob a upozorňujících na nutnost nošení ochranných pomůcek, 
zvýšenou opatrnost při pohybu po staveništi, atp. 

Obrázek 6.8.6 – Caterpillar 242D 
 

Obrázek 6.8.7 – Caterpillar 242D [8] 

Obrázek 6.8.7 – Schéma Caterpillar 242D [8] 
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6.10. Řešení dopravních tras 
 
6.10.1. Doprava mimostaveništní 
K objektu povedou celkem dvě přístupové trasy. Jedna severní s lepší dopravní 
obslužností, druhá jižní, určená pro dopravu zaměstnanců stavby a drobného mateirálu. 
   Severní komunikace je napojena na silnici ležící na pozemku parc. č. 1936. Tato 
silnice bohužel nemá žádné jiné označení, což může zkomplikovat dopravu některých 
materiálů. Tato komunikace bude primárně určena k návozu materiálu a dopravu 
zaměstnanců na staveniště. Komunikace je napojena na hlavní silnici mezi městy 
Hlučín a Opava, ulice Opavská. 
   Jižní komunikace je napojena na ulici Celní ve městě Hlučín a bude sloužit k dopravě 
zaměstnanců na stavbu a nákladním vozidlům pro výjezd ze stavby. 
   Výjezd nákladních vozidel ze stavby bude umožněn. přes oba vjezdy (preferován 
bude výjezd přes vedlejší vjezd – odpadá otáčení nákladních vozidel na stavbě). 
 
6.10.2. Doprava vnitrostaveništní 
Vnitřní komunikace budou stejně jako parkovací plochy zaujímat plochu budoucí 
komunikace v areálu. Bude proveden podklad tvořený 150mm štěrkodrti a    200mm 
hutněného kameniva. Na tento podklad bude následně uložena geotextílie a hutněný 
recyklát, který bude po dokončení stavby sejmut a nahrazen 40mm hutněného písku, na 
který příjdou 80mm betonové dlaždice. Ohraničení a odvodnění vnitrostaveništní 
komunikace nebude vzhledem k charakteru dočasné komunikace řešeno a bude 
realizováno až v průběhu přestavby na budoucí komunikaci sloužící pro účely areálu. 
 
 

Obrázek 6.9.1 – Informační tabule a cedule [11] 



 
 
 

58 
 

6.10.3. Parkování na staveništi 
   K parkování vozidel na staveništi budou sloužit vyhrazené, zpevněné plochy, na 
kterých bude zabráněno poškození sotjících vozidel pádem  materiálu a kde nebudou 
bránit průjezdu či případnému otáčení vozidel stavby, ani nijak jinak omezovat průběh 
výstavby. 
 
6.11. Likvidace zařízení staveniště 
   Po dokončení stavby bude zařízení staveniště včetně všech skladů, skládek, 
zpevněných ploch, staveništních komunikací, staveništních přípojek, oplocení, atp. 
odstraněno. K odstranění bude docházet průběžně podle požadavků stavby. Odstranění 
posledních zbytků staveniště proběhne nejpozději do 15 dnů po předání díla investorovi.  
 
6.12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
   Plán BOZP je podrobně rozebrán v kapitole 13 – Plán BOZP pro provádění stavby. 
Plán BOZP se řídí následujícími zákony a nařízeními: 
 
- Nařízení vlády č. 362/2005Sb.: Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky   
- Nařízení vlády č. 591/2006Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
Stručný obsah Nařízení vlady č. 362/2005Sb. 
  
a) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  

b) Používání žebříků  

c) Zajištění proti pádu předmětů a materiálů  

d) Shazování předmětů a materiálu  

e) Školení zaměstnanců  
 
Stručný obsah Nařízení vlady č. 591/2006Sb. 
 
a) Požadavky na zařízení stanoviště  

b) Zařízení pro rozvod energie  

c) Požadavky na venkovní pracoviště  

d) Obecné požadavky na obsluhu strojů  

e) Stroje pro zemní práce  

f) Přepravníky a stabilní zařízení pro přepravu hmot  

g) Přeprava strojů  

h) Skladování a manipulace s materiálem  

i) Příprava před zahájením zemních prací  
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j) Zajištění výkopových prací  

k) Provádění výkopových prací  

l) Zajištění stability stěn výkopů  

m) Ruční přeprava zemin  
 
6.13. Životní prostředí a požární bezpečnost 
 
6.13.1. Životní prostředí 
   Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními přepisy. Především zákonem č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí; č. 185/2001 Sb., zákonem o odpadech; vyhláškou č. 
383/2001 Sb., o nakládání s odpady; zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, č. 
16/1997 Sb., a č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. 
 
6.13.2. Požární bezpečnost 
   Staveniště je přístupné ze dvou stran. Z obou stran je umožněn příjezd hasičských 
vozidel umožňujících rychlý zásah v případě požáru či úniku chemických látek. 
Hasičská stanice je v dojezdové vzdálenosti cca 1,5 km, což odpovídá 6 minutám jízdy 
po severní komunikaci a ve vzdálenosti 2 km po komunikaci jižní, což odpovídá 8 
minutám jízdy.  
   Požární voda může být čerpána přímo z jezera, na jehož břehu se stavba nachází. 
   Všechny staveništní kontejnery musí být opatřeny práškovými hasícími přístroji 
s platnou revizí s minimální hasící schopností 27A. 
 
6.14. Časový plán stavby 
Časový plán výstavby je součástí kapitoly 5. Časový a finanční plán stavby, příloha 
P5.01 – časový plán stavby 
 
6.15. Důležitá telefonní čísla 
Telefonní čísla, která musí být uvedena v buňce stavbyvedoucího, v šatnách a na 
nástěnce stavby. 
 

 158 Policie ČR  
 156 Městská policie  
 155 Záchranná služba  
 150 Hasiči  
 112 Tísňové volání 
 Telefonický kontakt na stavbyvedoucího a mistra 
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6.16. Odhad nákladů na zařízení staveniště 
   Pro odhad nákladů na zařízení staveniště bylo vycházeno z časového plánu výstavby a 
použité sestavy zařízení staveniště. Odhadovaná částka je 2,5% celkových nákladů na 
provedení hrubé stavby, tzn. 431 530,-.  
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8.1. Úvod do kontrolního a zkušebního plánu stavby 
   Kontrolní a zkušební plán (dále jen „KZP“) jako takový je dokument, v němž jsou 
přehledně uvedena všechny vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, které je 
zapotřebí v průběhu provádění dané části stavby provést včetně kritérií, podle kterých se 
jednotlivé body KZP kontrolují. Většina kritérií se opírá o platné technické normy. 
   Vzhledem k rozsahu spodní stavby bude kapitola KZP pro přehlednost dělena na dvě 
části, zabývající se samostatně prováděním pilot „na sucho“ a „pod úrovní vody“. 
Jednotlivé části budou následně děleny na kontroly vstupní, mezioperační a výstupní 
   Před započetím sestavování KZP pro spodní stavbu objektu je zapotřebí zatřídit objekt 
do kontrolní třídy dle normy ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. Tato 
norma platí jak pro provádění monolitických konstrukcí, tak pro použití 
prefabrikovaných prvků. Na základě této normy je stanovena míra kontrol jendotlivých 
konstrukcí. Norma má celkem 3 třídy, kdy 1. je nejbenevolentnější a 3. je ta nejvyšší 
s nejpřísnějšími kontrolami (viz. tabulka níže) 

 
Předmět Kontrolní třída 

1 
Kontrolní třída 

2 
Kontrolní třída 

3 
Lešení, bednění 
a podpůrné 
lešení 

Vizuální 
kontrola 

Hlavní lešení a 
bednění, 

kontrola před 
betonáží 

Hlavní lešení a 
bednění, 

kontrola před 
betonáží 

Betonářská 
výztuž 

Vizuální 
kontrola 

Hlavní výztuž, 
kontrola před 

betonáží 

Hlavní výztuž, 
kontrola před 

betonáží 
Předpínací 
výztuž 

Nelze použít Částí 
s předpínací 

výztuží 
kontrolovány 

dle ČSN 

Částí 
s předpínací 

výztuží 
kontrolovány 

dle ČSN 
Zabetonované 
prvky 

Vizuální 
kontrola 

Dle PD Dle PD 

Montáž předa 
dílců 

Dle montážní 
specifikace 

Dle montážní 
specifikace 

Dle montážní 
specifikace 

Ukládání 
betonu 

Kontrola shody Dle KZP – 
kontrola shody 

Dle KZP – 
kontrola shody 

Ošetřování 
betonu 

Nekontroluje se Viz ČSN EN 
13 670-1 

Viz. ČSN EN 
13 670-2 

Geometrie 
hotové 
konstrukce 

Není 
požadována 

Dle PD Dle PD 

Tabulka 8.1.1 – Kontrolní třídy dle ČSN 
 
   Na základě své charakteristiky spadá objekt YachClubu do kontrolní třídy č.1: 


 budovy do 5 podlaží včetně  
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 vyztužené nosníky a desky s rozpětím do 10m  
 jednoduché stěny a sloupy  
 jednoduché základové konstrukce  
 Beton – C25/30 a nižší  
 Stupeň vlivu prostředí – X0, XC1, XC2, XA1, XF  
 Výztuž – betonářská  

 
   

KZP bude obsahovat následující body vztažené ke kontrolám: 
- Název činnosti 
- Dodavatel 
- Předmět kontroly 
- Kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista,...) 
- Způsob kontroly (ve zkratce) 
- Dokumenty o kontrole (certifikát, zápis v SD, protokol o zkoušce,...) 
- Popis kontroly 
- Počet kontrol v průběhu činnosti 
- Termíny kontrol 
- Výsledek kontroly 
- Podpis stavbyvedoucího a kontrolující osoby 
- Datum kontroly 

 
   Objekt spadá do 1. třídy, do které spadá většina běžných pozemních staveb. Kontrolní 
třída 2 zahrnuje převážně mostní konstrukce se zvýšenými nároky na výstavbu. Do 3. 
kontrolní třídy se řadí velmi náročné objekty s vysokými nároky na výstavbu či 
s velkým strategickým významem (jaderné elektrárny).  
   V případě objektů 1. třídy je situace oproti ostatním třídám značně zjednodušena, 
jelikož odpadá velké množství kontrol, případně mnoho kontrol je zjednodušených (viz 
tabulka výše). Vzhledem k tomu, že výše uvedená tabulka určuje minimální požadavky, 
bude vycházeno z předpokladu vyšších nároků ze strany investora a některé zkošuky a 
kontroly budou mít přísnější pravidla blížící se kontrolním třídám 2 a 3. 
   Vzhledem k rozsahu a rozdílným povahám bude PKZ dělen na více částí. Část PKZ 
zabývající se vstupními kontrolami bude společná pro celý PKZ, následující části 
zabývající se prováděním pilot, základové desky, výtahových šachet a mola budou 
členěny na samostatné body. Výstupní kontroly budou opět sloučeny v jednom bodu. 
   Záznamy o provedených kontrolách včetně výsledků jednotlivých kontrol budou 
vedeny ve stavebním deníku. V PKZ bude pak vždy uvedeno datum příslušného zápisu 
a strana v SD. 
   Záznamy do SD budou prováděny i v případě protokolů, do PKZ pak bude kromě data 
zápisu a strany v SD uvedeno i číslo protokolu a datum vyhotovení protokolu. 
   Přítomnost a podpis investora a stavbyvedoucího je nenahraditelná, přitomnost mistra 
či technického dozoru investora je nahraditelná přítomností a podpisem 
stavbyvedoucího či investora. 
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   O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. Zápis provede osoba, 
která kontrolu prováděla, v případě požadavku na přítomnost další osoby bude zápis 
touto osobou rovněž podepsán. Výsledky kontrol budou stejnými osobami podepsaný i 
v PKZ. Není-li uvedeno jinak, bude zápis poveden mistrem a podepsán technickým 
dozorem investora. V případě zápisů, u nichž je vyžadována přítomnost 
stavbyvedoucího, investora či specialisty na danou činnost, bude tato skutečnost vždy 
uvedena. Stejně tak v případě požadavku na vyhotovení protokolu o zkoušce. 
 

8.2. Seznam použité legislativy 
Zákon č.350/2012 Sb., - Stavební zákon 
Zákon č. 89/2012 Sb. - Občanský zakoník 
Zákon č. 513/1991 Sb.  - Obchodní zákoník 
Nařízení vlády č. 62/2013 Sb. - O dokumentaci staveb 
Nařízení vlády č.378/2001Sb. - Bližší požadavky na bezpečný provoz a užívání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
ČSN 730210 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 26 9030 - Manipulační jendotky - zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 1536 - Provádení speciálních geotechnických prací - Vratné piloty 
ČÚGK č.10/1974 Sb. - O geotechnických pracech ve výstavbě 
ČSN EN ISO 22476 - Geotechnický průzkum a zkoušení - terénní zkoušky 
ČSN EN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí 
ČSN EN 1996 - Navrhování zděných  
ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem 
 

8.3. Vstupní kontrola 
 
1. Kontrola projektové dokumentace 
   Před započetím prací bude zkontrolována úplnost projektové dokumentace týkající se 
spodní stavby. Dbáno bude především na výkresy situací, inženýrských sítí, 
příjezdových komunikací, půdorysy a řezy, detaily a statické výpočty. Technologický 
předpis předkládá zhotovitel objednateli a musí být v souladu s projektovou 
dokumentací. 
   Kontrolu provede stavbyvedoucí a o kontrole provede zápis do stavebního deníku. 
 
2. Kontrola převzetí staveniště 
   Je kontrolována úplnost úředních povolení k výstavbě (stavební povolení, územní 
rozhodnutí, vlastnické listy k pozemkům, založení stavebního deníku, podmínky 
v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, odvod znečištěných a 
dešťových vod, výsledky radonových průzkumů, apod.).  
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   Kontrolována je rovněž dopravní dostupnost stavby, vnitrostaveništní komunikace a 
zařízení staveniště, oplocení staveniště, značení staveniště, bezpečnostní značky a 
napojení inženýrských sítí. 
   Kontrolu vykoná stavbyvedoucí za přítomnosti investora nebo jím pověřeného 
zástupce, o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku a bude vyhotoven 
protokol podepsaný investorem a stavbyvedoucím. 
 
3. Kontrola vytyčení inženýrských sítí 
    Mistr společně s technickým dozorem investora a správcem sítí zkontrolují vytyčení 
inženýrských sítí na území stavby. Sítě, u nichž by mohlo dojít ke kolizi se stavbou 
budou označeny sprejem/kolíky a jejich poloha bude rovněž zaneseda do PD. O 
příslušné kontrole bude proveden zápis a vyhotoven protokol. 
 
4. Kontrola provedení hráze 
   Prověření kvality provedeného násypu, poloha, vnitřní rozměry a vyčištění vnitřního 
pracovního prostoru od porostu a nečistot. Polohově by se neměla konstrukce 
odchylovat o více jak 1m od plánvoané polohy, vnitřní rozměry pracovího prostoru by 
neměly být o více než 1m menší, než uvažovaný rozměr 10x15m. V případě menších 
rozměrů by mohlo dojít k problémům během provádění následujících prací vlivem 
nedosatku místa. V případě odchylky větší než 1m od požadovaných rozměrů/polohy je 
na úsudku stavbyvedoucího, zda bdue kontrukce upravena, či nikoli. 
   Stav hráze a její rozměry budou průběžně kontrolovány, aby bylo zabráněno případné 
havárii vlivem zborcení hráze. 
   Kontroly bude vykonávat vizuálně a pomocí metru mistr stavby. 
    
5. Kontrola základové spáry    
   Před započetím prací bude zkontrolována základová spára. Dbáno bude na vyčištění 
základové spáry od nečistot, zarovnání a případná mechanická poškození (zahrnuje 
rozmáčení, rozrušení, promrznutí, rozbřednutí zeminy). V případě shledání nedostatků 
je nutno danou vrstvu zeminy odstranit. 
   Rozměrová přesnost a rovnost spáry bude ověřena pomocí pásma, nivelačního 
přístroje a 3m lati. Kontrolován bude soulad finálních půdorysných rozměrů a hlobek 
výkopů s projektovou dokumentací. Povolená odchylka je +50mm v případě 
půdorysných rozměrů. V případě hloubky je povolená odchylka +50mm. Rovinnost má 
povolenou odchylku 50mm na 3m lati. 
   Kontrolu provede mistr stavby a o výsledku kontroly provede zápis do stavebního 
deníku. 
   Kontrola bude vykonána až po provedení pilot. Během provádění pilot bude po ploše 
základové spáry pojíždět těžká mechanizace, která zeminu rozruší, tudíž její srovnání 
bude provedeno dodatečně před započetím navazujících prací. 
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6. Kontrola materiálů a jejich skladování 
   V případě materiálu bude dbáno především na administrativní i fyzické prověření. 
Z hlediska administrativního bude provedena kontrola dodacích listů, prohlášení o 
shodě, certifikátů a atestů materiálů. V případě kontroly fyzické bude dbáno na čistotu 
materiálů a úplnost dodávky. Zvýšená pozornost bude věnována kontrole hlavních 
materiálů zahrnujících bednění, výztuž a beton. 
   U bednění bude ověřeno dodané množství, typ rozměry a stav bednících dílců. 
V případě kontroly stavu bude hodnocena především čistota bednění po posledním 
odbednění a případné poškození dílců, které by mohly mít vliv na funkci a těsnost 
bednění, či na výsledný vzhled konstrukce (v případě mola). 
   Bednění musí být skladováno na podkladcích min 300mm nad odvodněnou plochou. 
Skladování bude probíhat ve stozích do výšky max 2m s uličkami mezi jednotlivými 
dílci alespoň 600mm. 
   V případě prověřování výztuže dbáme hlavně na kontrolu čistoty, původu a hutních 
atestů oceli. Do betonu smí být zabudována pouze betonářská ocel s příslušnými 
hutními atesty potvrzujícími jakost a kvalitu dodané výztuže. V případě čistoty je dbáno 
hlavně na připadnou korozi oceli. Drobná koroze na povrchu oceli nevadí, nežádoucí je 
ovšem důlková koroze výztuže, které se může vyskytnout v místěch podložení. Zvláštní 
kontrola pak musí být věnována zakřivení oceli, kte kterému mohlo dojít vlivem vlastní 
hmotnosti oceli během přepravy.  
   Ocel bude dodávána a skladována v balících označených štítky s údaji o délce, 
průměru, počtu kusů, hmotnosti, označní hutního atestu a datem dodání (popř. číslem 
dodacího lístu), aby byly všechny požadované údaje rychle a snadno zkontrolovány. 
   Při skladování výztuže je nutné dbát na uložení výztuže na prokladky nad 
odvodněnou, zpevněnou plochou. Pro zabránění znečištění od zeminy a nečistot ze 
stavby bude výztuž přikryta PE fólií. 
   U betonu bude kontrolována třída a konzistence směsi dle dodacích listů a požadavků 
PD a doba dopravy směsi z betonárny na stavbu. Navíc bude z každého domíchávače 
odebrán vzorek směsi pro ověření konzistence směsi pomocí zkoušky sednutí kužele. 
Tento vzorek bude odebrán po odčerpání přibližně 0,3m.3 směsi, aby bylo zabráněno 
ovlivnění výsledků směsi zhutněním  způsobeným dopravou směsi. 
 
Postup zkoušky sednutí kužele:  
o  Forma i s podkladní deskou se navlhčí a forma se položí na vodorovnou podkladní 

desku.  

o  Forma musí být během plnění přichycená k podkladní desce přišlápnutím dvou 
příložek.  

o Nádoba se plní ve třech vrstvách, každá o 1/3 výšky kužele. Každá vrstva se 
zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí tak, aby mírně zasahovaly do předchozí 
vrstvy.  
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o Jestliže po zhutnění beton nedosáhl k hornímu okraji, pak musíme přidat beton až 
po horní okraj. Přebytečný beton se odstraní otáčením a příčným pohybem 
propichovací tyče.  

o Odstraní se beton z podkladní desky. Forma se oddělí od betonu během 5 až 10s.  

o Ihned po zvednutí se změří stupeň sednutí S  
 

o Výsledky porovnáme s tabulkovými hodnotami stupně sednutí a tolerance z normy 
ČSN EN 206-1 

 

 
Tabulka 8.4.1 – Výsledky zkoušky sednutí kužele 

 

 
Obrázek 8.4.1 – Zkouška sednutí kužele 

 
7. Kontrola podmínek pro betonáž 
   Vhodné podmínky pro betonáž zahrnují teplotu nad 5°C bez silného deště (mírné 
mrholení je přípustné). 
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   Betonáž by měla probíhat v jarních měsících s průměrnou teplotou 11,5°C, tudíž by 
nemělo dojít k ohrožení betonáže vlivem nízkých teplot. V případě silného, 
neustupujícího deště, který je v jarních měsících častý bude betonáž oddálena. 
   Kontrolní měření teploty během betonáže bude probíhat ráno v 7 hodin, pčed 
započetím betonáže, v poledne a odpoledne v 5 hodin při ukončení pracovní směny. O 
výsledcích měření budou průběžně prováděny záznamy do SD. 
   V případě teplot pod 5°C či nad 25°C je nutno zajistit příslušná opatření vztažená 
k betonáži za nízkých či vysokých teplot. Tato opatření jsou blíže specifikována 
v technologickém předpisu. 
 
8. Kontrola strojů a zařízení 
   Technický stav všech vozidel a strojů bude zkontrolovan ještě před započetím prací a 
následně bude denně kontrolován odpovědnými osobami zodpověnými za provoz 
vozidla. Kontrolován bude technický stav vozidla, provozní kapaliny a jejich případný 
únik, výstražná znamení a jejich funkčnost a v případě nefunkčnosti/nesouladu 
některého z kritérií bude tato skutečnost neprodleně oznámena mistrovi či 
stavbyvedoucímu. Ti pak dále rozhodnou o dalším postupu. V případě větších závad 
ohrožujících postup prací bude proveden zápis do SD. 
   Při přerušení činnosti musí být všechny pracovní stroje zabržděny a zajištěny proti 
samovolnému pohybu, při opuštění pracovního prostoru vozidla musí být rovněž 
uzamčeny, aby bylo zabráněno neoprávněné manipulaci či odcizení. 
   Po ukončení směny bude kontrolováno správně zaparkování pracovních strojů a 
vozidel, jejich zabezpečení, zajištění proti samovolnému pohybu a bezpečná a stabilní 
poloha strojů a zařízení. U strojů s možností uníku provoznich kapalin budou místěny 
nádoby pro zachytávání olejů a provozních kapalin, aby nedošlo ke kontaminaci protoru 
v okolí vozidla v důsledku úniku těchto látek. 
   Kontrolu vykoná vizuálně mistr stavby společně s obsluhou jednotlivých strojů a 
zařízení. 
 
9. Kontrola kvalifikace pracovníků 
   Před započetím prací na jednotlivých částech stavby bude prověřena kvalifikace 
pracovníků provádějících příslušné úkony. Prověření kvalifikace provede 
stavbyvedoucí. Kontrola bude zaměřena na prověření profesních průkazů a certifikátů, 
řidičských průkazů a vazačských průkazů. Kontrolovány budou i lékařské prohlídky a 
případná omezení z nich plynoucí. 
   U všech dokladů bude kontrolována jejich správnost, rozsah a platnost. 
   Kontrolu vykoná vizuálně stavbyvedoucí. 
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8.4. Mezioperační kontrola 
 

8.4.1. Piloty 
 
1. Vrtná rovina a příjezdová cesta 
   Před započetím prací na vrtání pilot bude prověřena vrtná rovina, její bezpečnost a 
pevnost pro pojezd vrtných plošin. Rovněž bude provedena kontrola samotných 
příjezdových cest k vrtné rovině. V případě překážek bránících průjezdu vrtných plošin 
budou tyto překážky odstraněny. 
   Kontrolu provede vizuálně mistr stavby, kontrola bude vykonávána průběžně po celou 
dobu provádění vrtných prací. 
 
2. Vytyčení pilot 
   Na základě dodané projektové dokumentace geodet provede zaměření jednotlivých 
pilot, jejichž budoucí poloha bude označena pomocí ocelových kolíků délky 0,3m a 
průměru 20mm. Jednotlivé kolíky budou osazeny na osy budoucích pilot. S kolíky je 
přísně zakázáno jakkoliv manipulovat. V případě pochybností o poloze kolíků provede 
geodet opětovné zaměření daného bodu. 
   Zaměření provede geodet, o provedení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Součástí kontroly bude i vyhotovení protokolu o geodetickém zaměření pilot. 
 
3. Vrtná souprava 
   Během vrtání bude průběžně kontrolován stav opotřebení vrtných nástrojů a stav vrtné 
soupravy. Kontrolován bude také výkon (rychlost) vrtání. 
   Kontrolu bude provádět vizuálně mistr stavby. 
 
4. Kontrola vrtů 
   V průběhu provádění prací budou kontrolovány jednotlivé vrty. Dbáno bude na jejich 
svislost, hloubku a dodržování technologického postupu provádění. 
   Návrt je nutno provádět opatrně, mezní odchylka osy návrtu od projektu činí +15mm. 
   Svislý směr vracího zařízení je průběžně kontrolován vodováhou. Svislost je 
kontrolována přikládáním na plášť hydraulického motoru vrtné soupravy ve dvou, na 
sebe kolmých směrech. Kontroluje se podle potřeby, minimálně však každý 1m vrtu. 
Mezní odchylka od svislice činí 2% délky vrtu (tzn. 0,26m pro 13m piloty). 
   Součástí kontroly bude průběžné ověřování geologických podmínek na základě 
vyjímaného vývrtu. V případě významných změn v geologických poměrech od poměrů 
předpokládaných je nutná konzultace s projektantem. 
   Kontrolu provádí průběžně mistr stavby vizuálně, metrem a vodováhou, údaje jsou 
průběžně zapisovány do protokolu o výrobě pilot. 
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5. Betonáž pilot a hlav 
   Betonáž pilot vede na stavbě vyškolený pracovník se zkušenostmi s technologií CFA 
pilot. 
   Přestávka mezi dokončením vrtu a zahájením betonáže musí být co nejkratší (betonáž 
piloty msuí být provedena stejný den jako je vyvrtána, v případě přestávky delší než 6 
hodin je zapotřebí pilotu prohloubit o 1,5m oproti původnímu projektu). Betonáž musí 
postupovat co nejrychleji bez zbytečných přestávek. Užívá se pouze beton s dobrou 
zpracovatelností. Zkracovatelnost bude ověřována pomocí zkoušky sednutí kužele, jejíž 
výsledky musí odpovídat hodnotám sednutí kužele dle Abramse H = 180 ± 30mm, nebo 
míra rozlití musí být Ø = 560 ± 30mm, resp. H = 200 ± 30mm, nebo míra rozlití Ø = 
600 ± 30mm. Vodní součinitel smí být nejvýše 0,6. Teplota čerstvého betonu při 
betonáži musí být v rozmezí +10 °C - +30°C.  
   Betonáž pilot prováděných průběžným šnekem (CFA) se provádí pomocí středové 
trouby opatřené zátkou, která je do začátku betonáže uzavřena. Toto opatření má za účel 
zabránit vniknutí zeminy či vody do vrtu. Během betonáže musí být tlak betonu u paty 
větší než je vnější tlak zeminy a nástrojem se buď neotáčí nebo otáčí ve stejném smyslu 
jako při vrtání. Hlava pilot se přebetonuje na úroveň stanovenou v technologickém 
postupu betonáže pilot. Během betonáže se kontroluje plynulost dodávek betonu, tlak 
betonu, rychlost vytahování nástroje a pootáčení šneku. 
   Beton není vibrován ani nijak jinak hutněn. 
   Během betonáže je průběžně kontrolován stav zařízení pro betonáž, kvalita a 
zpracovatelnost dodávaného betonu, dodržování technologického předpisu pro betonáž 
pilot a výškovou úroveň betonáže. Povolená odchylka výšky hlav pilot činí +20mm 
   Kontrolu průběhu betonáže provádí mistr vizuálně, výsledky kontrol jsou zapisovány 
do protokolu o výrobě pilot, o výsledcích betonáže bude rovněž proveden zápis do SD. 
 
6. Výztuž pilot 
   Pro výztuž pilot lze použít jen betonářskou ocel s příslušnými atesty, shodnou s PD, 
jiná výztuž nesmí být pro armokoše použita. 
   Tvar výztuže, její poloha, průměry a typ jsou stanoveny projektovou dokumentací. 
   Výztuž se bude připravovat do formy armokoše na stavbě na ve vyhrazeném prostoru. 
Výztužné armokoše se budou připravovat v celé své délce, v případě pilot „pod úrovní 
vody“ bude armokoš tvořit výztuž piloty i sloupu mola a bude vložen do piloty 
najednou. 
   Poloha vkláraného armokoše v pilotě stanovená projektovou dokumentací bude 
fixována pomocí distančních prvků (poloháky z betonářské nebo ploché oceli, distanční 
kolečka z betonu/umělé hmoty). Maximální vzdálenost mezi distančními prvky je 3m.  
   Výztuž bude kontrolována ještě před uložením do pilot. Kontrolován je především 
použitý materiál, rozměry, provedení, povolené odchylky ve stykování výztuže a prvky 
zajišťující krytí výztuže. Před započetím osazování výztuže do vrtů budou rovněž 
zkontrolovány vázací prostředky. 
   Při vkládání armokošů do pilot bude kontrolována poloha. Dovolená odchylka osazení 
ve vodorovném směru činí +30mm. 
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   Kontrolu bude provádět mistr, o výsledcích kontrol provede zápis do stavebního 
deníku a do protokolu o výrobě piloty. 
 
7. Úprava a odbourání hlav pilot 
   Hlavy pilot budou ubourány po uplynutí minimálně 7 denní technologické přestávky, 
během které beton dostatečně zatvrdne. Během odbourávání se musí zajistit úplné 
odstranění znečištěného nebo nekvalitního betonu z hlav pilot. Odbourání bude 
provedeno po úroveň PD. V případě, že po odbourání hlav pilot na úroveň stanovenou 
PD nebude v celém průřezu piloty kvalitní beton, je zapotřebí situaci konzultovat 
s projektantem a stanovit další postup. 
   Odbourávání hlav pomocí mechanických zařízení je zapotřebí provádět s mimořádnou 
opatrností. Při volbě mechanických prostředku pro odbourávání je zapotřebí přihlédnout 
k jejich typu a velikosti, aby bylo zabráněno tvorbě trhlin a případnému poškození 
vyčnívající části výztuže pilot. 
   Mezní odchylky úrovně betonu při úpravě hlavy piloty (při jejím odbourání) činí 
+0,04m/ -0,07m, 
   Kontrolu odbourávání hlav pilot bude průběžně vykonávat mistr stavby. Kontrola 
bude prováděna vizuálně a o průběhu budou prováděny průběžně záznamy do 
stavebního deníků a protokolu o výrobě piloty.  
 
8. Protokoly o výrobě pilot 
   O vyhotovení každé piloty bude proveden záznam dle zásad uvedených v ČSN EN 
1536. Záznamy budou na formulářích zhotovitele k tomu určených. Jejich příklady a 
požadavky na jejich obsah pro jednotlivé druhy pilot a podzemních stěn jsou uvedeny v 
dodatku  ČSN EN 1536. Záznamy jsou nedílnou součástí podkladů pro odsouhlasení 
jednotlivých pilot a podzemních stěn investorem. V případě jakýchkoliv následných 
sporů a nejasností jsou tyto záznamy prvopodkladem o příslušném prvku speciálního 
zakládání staveb a údaje v nich obsažené se považují za závazné. 
   O průběhu výroby pilot jsou prováděny rovněž záznamy do SD. Záznamy do SD 
provádí mistr stavby. Záznamy a protokoly o výrobě pilot potvrzuje stavbyvedoucí a 
technický dozor investora.  
 
9. Zaměření skutečného provedení pilot 
   Po dokončení prací bude provedeno geodetické zaměření skutečného provedení pilot. 
Zaměření provede stený geodet, který prováděl vytyčení pilot před započetím prací.  
   O zaměření provede mistr záznam do stavebního deníku s číslem příslušného 
geodetického protokolu vztaženého ke skutečnému zaměření pilot. 
 
10. Kontrolní zkoušky pilot 
   Po dokončení prací budou provedeny kontrolní zkoušky pilot. Namátkově bude 
provedena zkouška integrity pilot metodou PIT (pile integrity test) využívající akustické 
vlny, vyvolané malým rázem speciálního kladívka. Tato akustická vlna se následně šíří 
od hlavy k patě piloty, načež při změně tvaru a kvality mateirálu vyvolává akustické 
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odezvy, které jsou následně zaznamenávány. Zkouška bude provedena na 1/10 pilot (tzn 
na 8 pilotách) a o výsledku zkoušky bude vyhotoven protokol o zkoušce integrity pilot.   
   V případě pochybností o kvalitě piloty bude na dané pilotě provedena statická a 
dynamická zkouška únosnosti piloty. V případě těchto zkoušek je nutno vzít v úvahu, že 
maximální zatížení nemsí překročit zatížení návrhové. 
   O výsledcích zkoušek budou vyhotoveny protokoly a zápisy do SD. 
   Zkoušku vykoná ceritifikovaná laboratoř. 
 

8.4.2. ŽB Sloupy mola 
 
1. Montáž bednění 
   Kontrola provedení správnosti sestavení bednění zahrnuje kontrolu správnosti 
montáže, shody s PD, rovinnosti bedněné plochy, tuhosti, stability a těsnosti bednění. 
   Kontrolováno je rozmístění jednotlivých vzpěr, spoje jednotlivýc dílců, čistota 
bednění a provedení odbedňovacího nátěru. Při kontrole je dbáno především na stabilitu 
a prostorovou tuhost bedněni, aby při betonáži nedošlo k usmyknutí bednění a jehoi 
vychýlení ze svislého směru. Rovněž je kontrolována těsnost spojů, aby nedošlo 
k únikům směsi s bednění. 
   Svislost bednění je kontrolována přiložením vodováky ve dvou vzájemně kolmých 
směrech. Povolená odchylka činí pro sloupy do délky 2,5m +4mm. 
   Tyto kontroly vykoná vizálně, pomocí metru a vodováhy mistr stavby. 
 
2. Uložení výztuže 
   Pro výztuž sloupů lze použít jen betonářskou ocel s příslušnými atesty, shodnou s PD, 
jiná výztuž nesmí být pro armokoše použita. 
   Tvar výztuže, její poloha, průměry a typ jsou stanoveny projektovou dokumentací 
   Vyvazování armokošů bude probíhat ve vyhrazeném prostoru, armokoše budou 
následně osazeny do bednění pomocí jeřábu. 
   Při ukládání výztuže do bednění a jejím vyvazování se průběžně kontroluje její čistota 
a případné známky koroze či prohnutí vlivem skladování. 
   Po uložení se kontroluje správnost umístění v bednění dle PD, krytí výztuže, kotevní 
délky, vzájemné přesahy prutů a přesahy prutů pro navázání na výztuž mola, vyvázání 
či svary prutů, umístění distančních prvků pro zajíštění dostatečného krytís tanovehého 
dle PD a zajištění proti posunutí výztuže během betonáže. 
   Povolená odchylka os prutů v čelech svařovaných armokošů je +5mm, odchylka 
polohy podélkných styků a svarů prutů výztuže je +30mm. 
   Kontrolu vykoná vizuálně a pomocí metru mistr stavby. 
 
3. Ukládání betonové směsi 
   Při ukládání směsi je nutné dbát, aby nedošlo k posunu výztuže a aby betonáž 
neprobíhala z výšky větší, než 1,5m. Při ukládání je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby 
vlivem rázů od ukládaného betonu nedošlo k odklonu bednění od svislého směru. 
Během betonáže bude průběžně probíhat kontrola polohy bednění. Svislou polohu bude 
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mistr stavby kontrolovat přikládáním vodováhy ve dvou vzájemně kolmých směrech, 
budou se sledovat případné odchylky od hodnot před započetím betonáže. V případě 
nadmerných odchylek je zapotřebí betonáž pozastavit a polohu bednění dodatečně 
poupravit. V případě velkých odchylek je nutno celou situaci konzultovat 
s projektantem. Během betonáže je nutné věnovat zvýšenou pozornost hustě 
armovaným okrajům sloupů a patě sloupu, kam beton hůře proniká. 
   Kontroly bude vykonávat mistr stavby vizuálně, pomocí metru a vodováhy. 
 
4. Hutnění betonu 
   Hutnění betonu bude probíhat pomocí ponorného vibrátoru. Vzhledem k účinnému 
rádiusu vibrátoru bude proveden pouze jeden vpich ve středu sloupu. Hutnění bude 
probíhat po vybetonování každého 0,5m sloupu jedním ponorem. Při hutnění následující 
vrstvy musí být vibrátor zasunut cca 200mm do vrstvy předchozí, aby došlo 
k dokonalému propojení vrstev. Doba hutnění bude 5-15vteřin (stanoví stavbyvedoucí). 
Dostatečné zhutnění betonu bude signalizováno změnou zvuku vibrátoru. Beton nesmí 
být přehutněn, aby nedošlo ke zbytečnému oddělování pevné a tekuté frakce betonu. 
   Kontrolu průběhu hutnění vykoná vizuálně mistr stavby. 
 
5. Kontrola ošetřování betonu 
   Proces ošetřování betonu bude zahájen přibližně 12 hodin po ukončení betonáže (v 
okamžiku, kdy beton dosáhne počáteční pevnosti a nebude již vyplavovat cementová 
zrna – tzn. bude pevný a ne tekutý). Nejkratší doba ošetřování betonu bude v závislosti 
na teplotách 2,5-5dnů (viz tabulka níže). Beton bude v závislosti na klimatických 
podmínkách ošetřován v případě teplot nad 25°C kropením vodou, v případě silného 
větru a deště zakrytím plachtou. Bližší specifikace postupu ošetřování betonu viz. 
technologický postup pro spodní stavbu. 
   Kontrolu ošetřování bude vizuálně provádět průběžně mistr stavby. 

 
Tabulka 8.4.2.1 – Minimální doba ošetřování čerstvého betonu 
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6. Kontrola odbednění 
   Odbednění bude provedeno současně s odbedňováním konstrukce mola. Pevnost je 
možno orientačně ověřit pomocí Schmidtova tvrdoměru. 
   Po odbědnění se kontroluje čistota a stav bednících dílců.  
   Kontrolu provede mistr stavby vizuálně, v případě potřeby schmidtovým tvrdoměrem. 
 
7. Povrch, rozměry a svislost sloupů 
   Po odbednění dojde ke kontrole povrchu, svislosti a rozměrů sloupů. Maximální 
odchylky rozměrů činí +5mm na 2m délky, odchylka svislosti činí +4mm na 2,5m 
sloupu. V případě kontroly povrchů je dbánona celistvost sloupů. Povrch by neměl být 
nikde rozrušený a neměla by nikde být obnažená výztuž. Povrch by měl být celistvý, 
bez štěrkových hnízd, prasklin, dutin, kvalita povrchu nemusí vzhledem k charakteru 
kostrukce odpovídat pohledovému standartu. 
   Kontrolu provede stavbyvedoucí vizuálně, pomocí metru a vodováhy. 
 

8.4.3. Molo 
 
1. Montáž bednění 
   Kontrola provedení správnosti sestavení bednění zahrnuje kontrolu správnosti 
montáže, shody s PD, rovinnosti bedněné plochy, tuhosti, stability a těsnosti bednění. 
   Kontrolováno je rozmístění stojek, stabilita jejich osazení na dřevěných podlážkách, 
umístění desek zabraňující případným únikům směsi, čistota bednění a provedení 
odbedňovacího nátěru. Současně bude provedena kontrola rozměrové správnosti 
sestaveného bednění. Tyto kontroly vykoná vizálně a pomocí metru mistr stavby. 
Přípustná odchylka pro rozměry bednění oproti PD je +25mm. 
   Kontrolu správné polohy provede geodet pomocí geodetického zaměření. Kontrola 
může být vykonána v rámci zaměřování skutečného stavu provedení pilot. 
   O provedených kontrolách bude vyhotoven zápis do stavebního deníku a vyhotoven 
protokol o geodetickém zaměření. Geodetický protokol bude v případě zaměřování 
současně se skutečným provedením pilot bdue samostatný, sloučený protokol může být 
vyhovoten až v závěru provádění spodní stavby v rámci protokolu skutečného 
provedení všech prací.  
 
2. Uložení výztuže 
   Pro výztuž mola lze použít jen betonářskou ocel s příslušnými atesty, shodnou s PD, 
jiná výztuž nesmí být pro armokoše použita. 
   Tvar výztuže, její poloha, průměry a typ jsou stanoveny projektovou dokumentací 
   Vyvazování armokošů bude probíhat ve vyhrazeném prostoru, armokoše budou 
následně osazeny do bednění pomocí jeřábu. Následné navazování jednotlivých 
armokošů a prutů bude probíhat přímo na místě budoucí konstrukce. 
   Při ukládání výztuže do bednění a jejím vyvazování se průběžně kontroluje její čistota 
a případné známky koroze či prohnutí vlivem skladování. 
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   Po uložení se kontroluje správnost umístění v bednění dle PD, krytí výztuže, kotevní 
délky, vzájemné přesahy prutů, vyvázání či svary prutů, umístění distančních prvků pro 
zajíštění dostatečného krytís tanovehého dle PD a zajištění proti posunutí výztuže 
během betonáže. 
   Povolená odchylka os prutů v čelech svařovaných armokošů je +5mm., odchylka 
polohy podélkných styků a svarů prutů výztuže je +30mm. 
   Kontrolu vykoná vizuálně a pomocí metru mistr stavby. 
 
3. Ukládání betonové směsi 
    Je kontrolována správnost ukládání směsi. Směs bude ukládána směrem od konce 
mola směrem k břehu. 
   Při ukládání směsi je nutné dbát, aby nedošlo k posunu výztuže a aby betonáž 
neprobíhala z výšky větší, než 1,5m. 
   Ukládání betonu musí být dostatečně rychlé, aby došlo k dostatečnému propojení 
vrstev a současně opatrné, aby nedošlo k posunům, ši průhybům bednění vlivem rázů 
z rychle ukládané směs. Zvýšenou pozornost při ukládání je pak nutné věnovat rohům a 
hustě armovaným místům. 
   Kontrolu uložení provede vizuálně mistr stavby. 
  
4. Hutnění betonu 
   Hutnění betonu bude probíhat pomocí ponorného vibrátoru. Vzdálenost jednotlivých 
vpichů bude 1,5 násobku účinného rádiusu vibrátoru (400*1,5 = 600mm), v případě 
vpichů u krajů bednění bude vzdálenost činit 300mm. Vibrátor bude vytahován svisle, 
hutnění bude probíhat po dobu 5-15 vteřin (přesný čas stanoví stavbyvedoucí na místě. 
Čas se bude stanovovat podle doby, po kterou budou z betonu během hutnění unikat 
vzduchové bubliny. Dostatečné zhutnění bude rovněž doprovázeno změnou zvuku 
vibrátoru) Je nutno dbát, aby nebyl beton přehutněn a nedošlo tím pádem k oddělení 
tuhých částí betonu od tekuté části betonu. Bližší informace o postupu hutnění jsou 
uvedeny v technologickém postupu pro provádění spodní stavby. 
   Kontrolu provede vizuálně mistr stavby. 
 
5. Kontrola ošetřování betonu 
   Platí stejné podmínky jako pro ošetřování betonu sloupů mola a technologický postup 
pro spodní stavbu. 
   Kontrolu ošetřování bude vizuálně provádět průběžně mistr stavby. 
 
6. Kontrola odbednění 
   Odbednění bdue provedeno po ukončení technologické pauzy, na jejímž konci by měl 
beton dosahovat přibližně 70% pevnosti v tlaku. Pevnost je možno orientačně ověřit 
pomocí Schmidtova tvrdoměru. 
   Po odbědnění se kontroluje čistota a stav bednících dílců.  
   Kontrolu provede mistr stavby vizuálně, v případě potřeby schmidtovým tvrdoměrem. 
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7. Povrch a rozměrová správnost konstukce 
   Po odbednění konstrukce bude zkontrolována celistvost povrchu a rozměrová přesnost 
provedené konstrukce. Z konstrukce by nikde neměla vyčnít výztuž ani jiné konstrukční 
prvky, povrch by měl být celistvý, neotlučený, bez štěrkových hnízd a prasklin, mírná 
pórovitost je přípustná. V případě kontroly rozměrů konstrukce bdue ověřována 
rovinnost horní a spodní hrany mola, kdy v obou případech je přípustná tolerance 
+5mm na 2m délky konstrukce. 
   Kontrolu provede mistr stavby vizuálně, pomocí metru a vodováhy. 
 

8.4.4. Výtahové šachty 
 
1. Ověření rozměrů jam 
   Před započetím prací budou ověřeny rozměry výkopu pro provedení výtahových 
šachet. Povolená odchylka je +50mm v případě půdorysných rozměrů. V případě 
hloubky je povolená odchylka +50mm až -30mm.Vzhledem k vnitřním rozměrům kce 
menším než 4m2 a charakteru konstrukce není možné dodržení rovinnosti dna v rozsahu 
odchylky 50mm na 3m lati. Vzhledem k charakteru výsledné KCE nebude proto 
aplikován požadavek na rovinnost podkladu pro základovou desku v místě výtahových 
šachet. 
   Kontrolu provede mistr za přítomnosti technického dozoru investora o výsledku 
kontroly provede zápis do stavebního deníku. 
 
2. Kontrola základové spáry 
   Při kontrole bude dbáno na čistotu základové spáry, zarovnání zeminy a připadná 
mechanická poškození zahrnující rozmáčenou, rozbřednutou, promrzlou či jinak 
mechanicky rozrušenou zeminu. V případě nedostatků je zapotřebí znehodnocenou 
vrstvu zeminy odstranit. 
   Kontrolu provede mistr za přítomnosti technického dozoru investora.  
 
3. Kontrola osazení tepelné izolace 
   Vzhledem k charakteru konstrukce nebude sestavováno bednění, betonáž bude 
probíhat přímo do jámy, rozměry budou ohraničeny zajištěnými deskami z XPS. Je 
nutné dbát na přesné osazení těchto desek pro zachování rozměrů základových desek 
výtahových šachet. 
   Kontrolu provede mistr pomocí metru. Povolená odchylka je vzhledem k povaze XPS 
+5mm na m délky. 
 
4. Výztuž základových desek 
   Výztuž bude uložena dle specifikací v PD, bude kontrolována správnost osazení, 
dodržení minimálního krytí výztuže a případné přesahy ok karisítí. Vzhledem 
k charakteru konstrukce nejsou kladeny vyšší nároky na orzměrovou přesnost. 
   Kontrolu uložení provede mistr stavby vizuálně a pomocí metru. 
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5. Ukládání betonové směsi 
   Při ukládání směsi je nutné dbát, aby nedošlo k posunu výztuže a aby betonáž 
neprobíhala z výšky větší, než 1,5m. 
   Ukládání betonu musí být dostatečně rychlé, aby došlo k dostatečnému propojení 
vrstev. Zvýšenou pozornost při ukládání je pak nutné věnovat rohům a hustě 
armovaným místům. 
   Kontrolu uložení provede vizuálně mistr stavby. 
 
6. Hutnění betonu 
   Hutnění betonu bude probíhat pomocí ponorného vibrátoru. Vzdálenost jednotlivých 
vpichů bude 1,5 násobku účinného rádiusu vibrátoru (400*1,5 = 600mm), v případě 
vpichů u krajů bednění bude vzdálenost činit 300mm. Vibrátor bude vytahován svisle, 
hutnění bude probíhat po dobu 5-15 vteřin (přesný čas stanoví stavbyvedoucí na místě. 
Čas se bude stanovovat podle doby, po kterou budou z betonu během hutnění unikat 
vzduchové bubliny. Dostatečné zhutnění bude rovněž doprovázeno změnou zvuku 
vibrátoru) Je nutno dbát, aby nebyl beton přehutněn a nedošlo tím pádem k oddělení 
tuhých částí betonu od tekuté části betonu. Bližší informace o postupu hutnění jsou 
uvedeny v technologickém postupu pro provádění spodní stavby. 
   Kontrolu provede vizuálně mistr stavby. 
 
7. Ošetřování čerstvého betonu 
   Během ukládání, hutnění a procesu tuhnutí a tvrdnutí je nutné chránit beton rpoti 
nepříznivým povětrnostním vlivům. Vzhledem k rozměrům KCE bude jáma po dobu 
technologické přestavky zakryta PE fólií, čímž bude beton dostatečně chráněn proti 
nepříznivým povětrnoswtním vlivům 
   Kontrolu zakrytí provede vizuálně mistr. 
 
8. Ložná spára 
   Před založením první řady tvárnic ztraceného bednění bude provedena kontrola ložné 
spáry. Minimální vrstva malty pro ložnou spáru činí 6mm, maximální pro vyrovnání 
případných nerovností 20mm. 
   Kontrolu provede pomocí metru mistr stavby. 
 
 
9. Výztuž stěn 
   Bude kontrolována správnost napojení výztuže základové desky na zdivo výtahové 
šachty. Kontrolováno bude umístění vyčuhující výztuže základové desky do tvárnic 
ztraceného bednění a následné vložení  výztužných prutů po zalití tvárnic betonem. U 
těchto vložených prutů bude dbáno na počet a dostatečný přesah pro jejich napojení na 
budoucí výztuž základové desky s tolerancí +30mm. 
   Kontrolu provede vizuálně mistr stavby. 
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10. Rozměry a svislost výtahových šachet 
   Po dokončení konstrukcí bude zkontrolována celistvost a rovinnost vybudovaných 
stěn s požadavkem dle ČSN EN 1996-2 na dodržení max odchylky +10mm na 1m délky 
mezi jakýmikoliv dvěmi body. Rovinnost základové desky bude +5mm na 2m lati. 
   Kontrolu provede mistr pomocí metrové latě a měřícího klínu. 
  

8.5. Základová deska 
 
1. Kontrola vytyčení bednění 
   Před započetím sestavování bednění bude provedena kontrola správnosti vytyčení 
bednění. Namátkově bude přeměřena poloha jednotlivých vytyčovacích kolíků a laviček 
určujících budoucí polohu bednění pro podkladní beton a základovou desku. Přípustná 
odchylka činí +15mm. 
   Kontrolu provede vizuálně, pomocí metru a provázku mistr stavby. 
 
2. Montáž bednění 
   Kontrola probíhá dle normy ČSN EN 13 670 – provádení betonových konstrukcí. 
   Kontroluje se rozměrová správnost sestavení bednění a polohová přesnost. Přípustné 
odchylky ve vodorovném směru činí +25mm, ve svislém směru +15mm. Ověřována je 
rovněž polohová správnost umístění prostupů. Půdorysná tolerance odchylek činí 
+25mm, svislá +10mm. 
   U sestaveného bednění je dále kontrolována prostorová tuhost, stabilita, nepropustnost 
a celistvost. Kontrolována je kvalita spojů bednění a vzájemná poloha jednotlivých dílů. 
   Bednění musí být natřeno odbedňovacím nátěrem. 
   Kontrolu provede vizuálně a pomocí metru mistr stavby. 
 

 
Tabulka 8.5.1 – Tolerance půdorysných odchylek 

 
3. Podkladní beton 
   V případě podkladního beotnu je kontrolována celistvost povrchu betonu, jeho 
tloušťka, která by měla odpovídat alespoň 150mm a rovinnost povrchu. Rovinnost bude 
ověřována 3m latí s povolenou odchylkou + 5mm. 
   Kontrolu provede vizuálně, pomocí metru a měřícího klínu mistr stavby. 
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4. Uzemnění 
   Během kontroly je ověřována správnost osazení zemnícího pásku a svorek, jejich 
počet, poloha a poloha umístění vývodů zemnění oproti projektové dokumentaci.  
   Součástí kontroly je i revize zemnění, kterou vykoná revizní technik s příslušným 
oprávněním. O výsledku revizní kontroly je následně vypracována revizní zpráva. 
   Kontrolu provede vizuálně mistr stavby, revizi provede a revizní zprávu zpracuje 
revizní technik. 
 
5. Uložení výztuže 
   Pro výztuž základové desky lze použít jen betonářskou ocel s příslušnými atesty, 
shodnou s PD, jiná výztuž nesmí být pro armokoše použita. 
   Tvar výztuže, její poloha, průměry a typ jsou stanoveny projektovou dokumentací 
   Vyvazování armokošů a spojování výztužných prutů a karisítí bude probíhat přímo 
v bednění. 
   Při ukládání výztuže do bednění a jejím vyvazování se průběžně kontroluje její čistota 
a případné známky koroze či prohnutí vlivem skladování. 
   Po uložení se kontroluje správnost umístění v bednění dle PD, krytí výztuže, kotevní 
délky, vzájemné přesahy prutů, vyvázání či svary prutů, umístění distančních prvků pro 
zajíštění dostatečného krytí stanovehého dle PD a zajištění proti posunutí výztuže 
během betonáže. Nutno rovněž zkontrolovat napojení výztuže základové desky na 
výztuž stěn výtahových šatech. 
   Povolená odchylka os prutů v čelech svařovaných armokošů je +5mm., odchylka 
polohy podélkných styků a svarů prutů výztuže je +30mm. 
   Kontrolu vykoná vizuálně a pomocí metru mistr stavby. 
 
6. Ukládání betonové směsi 
   Betonová směs bude ukládána směrem od východu k západu (tzn. ve stejném směru, 
ve kterém byly prováděny piloty).  
   Při ukládání směsi je nutné dbát, aby nedošlo k posunu výztuže a aby betonáž 
neprobíhala z výšky větší, než 1,5m. 
   Ukládání betonu musí být dostatečně rychlé, aby došlo k dostatečnému propojení 
vrstev a současně opatrné, aby nedošlo k posunům, ši průhybům bednění vlivem rázů 
z rychle ukládané směs. Zvýšenou pozornost při ukládání je pak nutné věnovat rohům a 
hustě armovaným místům. 
   Kontrolu uložení provede vizuálně mistr stavby. 
 
7. Hutnění betonu 
   Hutnění betonu bude probíhat pomocí ponorného vibrátoru. Vzdálenost jednotlivých 
vpichů bude 1,5 násobku účinného rádiusu vibrátoru (400*1,5 = 600mm), v případě 
vpichů u krajů bednění bude vzdálenost činit 300mm. Vibrátor bude vytahován svisle, 
hutnění bude probíhat po dobu 5-15 vteřin (přesný čas stanoví stavbyvedoucí na místě. 
Čas se bude stanovovat podle doby, po kterou budou z betonu během hutnění unikat 
vzduchové bubliny. Dostatečné zhutnění bude rovněž doprovázeno změnou zvuku 
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vibrátoru) Je nutno dbát, aby nebyl beton přehutněn a nedošlo tím pádem k oddělení 
tuhých částí betonu od tekuté části betonu. Bližší informace o postupu hutnění jsou 
uvedeny v technologickém postupu pro provádění spodní stavby. 
   Kontrolu provede vizuálně mistr stavby. 
 
8. Ošetřování čerstvého betonu 
   Během ukládání, hutnění a procesu tuhnutí a tvrdnutí je nutné chránit beton proti 
nepříznivým povětrnostním vlivům. Vzhledem k velkým rozměrům KCE bude před 
započetím betonáže ověřena předpověď počasí a v případě nepříznivých vyhlídek (silné 
deště, mráz, vítr) bude termín betonáže odložen na vhodnější období, aby alespoň 
během prvních hodin po uložení mohly probíhat hydratační procesy betonu bez narušení 
vlivem nepříznivého počasí. 
   Po nabytí počáteční tuhosti a celistvosti KCE (jakmile beton ztuhne a není již tekutý – 
přibližně 24h) bude konstrukce v případě nevhodného počasí zakryta PE fólií. 
   Kontrolu procesu tuhnutí a tvrdnutí a zakrytí konstrukce provede vizuálně mistr. 
 
9. Demontáž bednění 
   Odbednění bude provedeno po ukončení technologické přestávky, na jejímž konci by 
měl beton dosahovat přibližně 70% pevnosti v tlaku. Pevnost je možno orientačně ověřit 
pomocí Schmidtova tvrdoměru. 
   Po odbědnění se kontroluje čistota a stav bednících dílců.  
   Kontrolu provede mistr stavby vizuálně, v případě potřeby schmidtovým tvrdoměrem. 
 
10.  Rozměrová správnost a pevnost základové desky 
   Po odbednění bude provedena kontrola rozměrové přesnosti a vodorovnosti hotové 
základové desky. Přípustné odchylky jsou stejné, jako odchylky pro sestavení bednění, 
tzn. půdorysně +25mm, svisle +15mm. Rovinnost základové desky bude měřena 2m latí 
s přípustnou odchylkou +3mm na lati, celková odchylka výšky desky od projektu může 
činit 5mm na celé ploše konstrukce. Namátkově bude provedena orientační kontrola 
tvrdosti desky schmidtovým tvrdoměrem. 
   Kontrolu provede mistr stavby vizuálně, metrem a schmidtovým tvrdoměrem. 
 
 

8.6. Výstupní kontrola 
 
1. Polohové a výškové zaměření skutečného provedení 
   Po dokončení všech prací proběhne geodetické zaměření skutečného provedení 
konstrukcí. Geodetické zaměření provede stejný geodet, který již dříve dané konstrukce 
vytyčoval. O výsledku zaměření bude vyhotoven souhrnný protokol o skutečném 
provedení spodní stavby. 
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   Rozměrové tolerance jednotlivých konstrukcí jsou závislé na délce konstrukce (+4mm 
na 1m, +6mm na 1-4m, +12mm na 4-10m, +15mm na 10-16m, +20mm u délek větších 
než 16m). Pro rovinnost povrchu je povolená odchylka +5mm na 2m. 
   Tolerance pro polohovou přesnost KCE viz tabulka níže. 
 

 
Tabulka 8.6.1 – Tolerance půdorysných odchylek 

 
2. Výsledky zkoušek 
   Po dokončení prací budou vyhodnoceny výsledky z odebíraných vzorků betonu. 
Výstupem bude protokol obsahující údaje o zkušebním zařízení (zkoušku může 
vykonávat pouze akreditované zkušební zařízení), zkušební postupy, údaje o vzorku 
(místo, stáří, velikost) a výsledky zkoušek s výpisem získaných hodnot. 
   O výsledcích zkoušek vyhotoví akreditovaná zkušebna protokoly, stavbyvedoucí 
provede kontrolu protokolů a zápis do SD s uvedením označení příslušných protokolů a 
výsledků zkoušek. 
 

3. Průvodně technická dokumentace a dokumentace skutečného provedení 
   Vyhotovení průvodně technické dokumentace zahrnující technologické postupy, plány 
kontrol a zkoušek, certifikáty, osvědčení, atesty materiálů, doklady a zkoušky o profesní 
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způsobilosti provádějících pracovníků, geodetická zaměření, zkoušky materiálů, 
dokumentace vztažená k předání staveniště, vyjádření správců sítí, návody na užívání a 
postupy oprav zařízení.  
   Vyhotovení dokumentace skutečného provedení zahrnuje výkresovou dokumentaci se 
zanesenými změnami a úpravami, které byly v průběhu výstavby provedeny 
   Dokumentaci vypracovává stavbyvedoucí a kontroluje investor. 
 

4. Závěrečná prohlídka 
   Během závěrečné prohlíky jsou kontrolovány jednotlivé konstrukce, jejich provedení 
a funkčnost. V případě nesouladu s projektovými požadavky bude vyhotoven protokol o 
vadách a nedodělcích, které bdue ve smluveném termínu a rozsahu nezbytné odstranit 
   Kontrolu vykoná stavbyvedoucí a investor, o výsledku kontroly bude vyhotoven 
protokol 
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9.1. Obecné informace o stavbě 
 
9.1.1. Obecné informace o stavbě 

 
Stavba 
Název akce: Yacht Club Hlučín 
Místo stavby: Obec Kozmice, Hlučínské jezero, , parcela č. 1303/3 
Kraj:  Moravskoslezský 
Katastrální území:  k.ú. Kozmice 
Charakter stavby: Novostavba 
Účel stavby: Rekreace a turistika 
 
Investor Sportovně rekreační areál Hlučín, příspěvková org. 
 Celní 12a, 748 01 Hlučín 
 
Projektant Ing. Radim Kučera 
 
Generální dodavatel Metrostav, a.s. 
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
 
   Objekt YachtClubu Hlučín je navržen s ohledem na maximální využití dřevěných 
konstrukčních prvků při zachování dostatečné požární odolnosti. Vzhledem k tomuto 
faktu je část konstrukcí  navržena z nehořlavých mateirálů, převážně z pohledového 
železobetonu. Celý objekt je založen na navážce jílu, tudíž byly pro založení navženy 
plovoucí piloty podpírající železobetonovou desku včetně mola, které je vysunuto nad 
vodní hladinu. Střecha objektu je tvořena dřevěnými vazníky v kombinaci 
s železobetonovými panely. 
   Navržené plovoucí piloty budou mít délku 13m. Dle projektu jsou navrženy piloty 
průměru 300mm, nicméně vzhledem ke zvolené technologii provádění vrtaných pilot 
budou použity piloty průměru 400mm. Piloty budou umístěny v osových vzdálenostech 
2 – 3m (viz. výkres 01.12 základy). Piloty budou tvořeny z betonu C25/30 třídy 
odolnosti vůči prostředí XA1, výztuž bude tvořena ocelí B500. Hlava piloty bude 
přesahovat nad základovou spáru o 800mm, tudíž celková délka pilot bude 13,8m. 
 
9.1.2. Obecné informace o území 
   Objekt je umístěn v rozsáhlém malebném rekreačním areálu města Hlučín, který 
velmi pozvolna prochází postupnou rekonstrukcí. Stávající areál je možné z větší části 
využívat jen v letním období. Skládá se z několika starších objektů, které již přestávají 
plnit požadavky dnešní doby. Stavba tohoto objektu by velmi zatraktivnila zdejší 
lokalitu a umožnila by areál plně využívat po celý rok. 
   Objekt je umístěn na parcele č. 1303/3 obce Kozmice. Pozemek je mírně svahovitého 
charakteru svažujícího se k vodní ploše. Převýšení na celém pozemku je přibližně tři 
metry. Objekt je umístěn na břehu jezerní zátoky, ze které plynule navazuje na okolní 
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terén. Stavba má evokovat loď kotvící v přístavu. S touto myšlenkou nijak nenarušuje 
okolí stavby. 
   V místě stavby byly provedeny geologické vrty za účelem stanovení hladiny 
podzemní vody. Celkem byly provedeny 3 vrtané sondy. Vrty byly provedeny do 
hloubky 10,0 m. Závěr ze sond uvádí skladbu podloží 0,0 – 7,6 m – navážku hlíny z 
výkopu, 7,6 – 8,0 m – šedomodrý štěrkopísek středozrnitý s valouny do 8 cm, 8,0 – 10,0 
m. jílovitá hlína tmavě šedá tuhá. Naražená hladina podzemní vody 1,7 m a ustálená 
hladina podzemní vody 7,6 m.  Na základě těchto zjištění byla provedena konstrukční 
úprava řešení objektu ve formě zesílených izolací základů objektu, samotné založení 
hladina podzemní vody neovlivní. V projektové dokumentaci je rovněž zohledněn fakt, 
že se objekt nachází na okraji aktivní záplavové zóny 
   Na základě mapy radonového rizika se předpokládá na pozemku přechodné radonové 
riziko. Koncentrace radonu v lokalitě stavby se pohybuje v hodnotách 80-100nGy/h, 
což je těsně u limitu 100nGy/h platícího pro novostavby. I přesto, že se jedná o mezní 
hodnoty byly do projektu zapracovány konstrukční řešení v podobě zesílených izolací 
pro ochranu objektu vůči působení volného radonu. 
   V místě výstavby je zemina tvořena navážkou jílu třidy G5 s únosností Rdt = 200kPa. 
Tuto hodnotu je vzhledem k faktu, že se jedná o navážku zeminy před započetím 
výstavby ověřit pomocí statické zkoušky a v případě nižších hodnot projednat další 
postup s projektantem a investorem. 
   Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a nenachází se v chráněném 
území. Stavba se nenachází ani nezasahuje do památkově chráněné zóny. Objekt se 
nachází dle územního plánu v prostoru určeném pro rekreaci a těsně u hranice 
záplavového území a aktivní záplavové oblasti. Projekt s touto skutečností počítá a je na 
to navržen. 
 
9.1.3. Obecné informace o použité technologii provádění 
   Vrtané piloty budou praváděny technologií CFA. Tato technologie umožňuje vrtání 
pilot hloubky až 20m speciálního průběžného vrtáku CFA bez nutnosti dalšího pažení 
stěn výkopu. Principem technologie je zavrtání spirálového vrtáku na celou délku 
piloty, načež betonáž probíhá dříkem vrtáku za současného vynášení odtěžné zeminy. 
Během zhotovování piloty je průběžně sledováno množství a tlak čerpané betonové 
směsi ve vztahu k rychlosti vytahování spirálového vrtáku z vrtu. Výztuž je následně do 
piloty vsazována po ukončení betonáže a začištění zhlaví Tato technologie umožňuje 
rychlé a bezpečné provádění základových konstrukcí bez zbytečných ztrát času vlivem 
provádění pažení či nebezpečí ztráty únosnosti zeminy vlivem beranění pilot. 
Nevýhodou technologie je vyšší cena oproti technologii FRANKI či oproti raženým 
pilotám. 
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9.2. Připravenost staveniště, převzetí a připravenost stavby 
 
9.2.1. Převzetí staveniště 
   Staveniště bude převzato od investora za přítomnosti tecnického dozoru stavebníka a 
stavbyvedoucího. 
   Staveniště bdue předáno se stavebním povolením, příslušnou platnou dokumentací pro 
provedění stavby a potvrzením o vedení sití na území staveniště. S předáním staveniště 
budou rovněž předána odběrná místa vody a elektrické energie. Stejně tak budou 
předány přístupové cesty ke staveništi. Při převzetí již budou vyznačena vedení všech 
sítí, kabelových rozvodů a potrubí procházejících staveništěm. Součástí převzetí je také 
stanovení pracovní doby a hygienických požadavků na hlučnost a prašnost staveniště, 
čistotu a bezprašnost a ostatních ekologických požadavků investora nad rámec zákona a 
interních předpisů generálního dodavatele. O převzetí staveniště bdue proveden řádný 
zápis do stavebního deníku stvrzený podpisy všech zůčastněných stran s uvedením 
všech domluvených podmínek provádění stavby a protokol o převzetí staveniště. 
   Přístupová cesta, která součástí převzetí staveniště vede ze silnice číslo 56 spojující 
město Hlučín s obcí Kozmice. Jedná se o přístupovou cestu vedoucí po silnici III. třídy 
bez bližšího názvu ulice. Tato přístupová komunikace bude uvažována jako hlavní, 
kterou bude navážen materiál na stavbu. Druhá přístupová cesta povede z města Hlučín, 
ulice celní po silnici III. třídy bez bližsího označení ulice a bude vedena jako vedlejší 
přístupová cesta na stavbu sloužící primárně pro odjezd nákladních vozidel ze stavby, 
pro usnadnění koordinace dopravy na stavbě. 
   Staveniště bude v době předání řádně oploceno neprůhledným plotem výšky 1,8m 
s příslušným značením stavby, zákazu vstupu a dalších omezení v okolí stavby. Obě 
přístupové cesty budou opatřeny uzamykatelnými branami. V areálu stavby se bude 
nacházet vnitrostaveništní komunikace tvořená betonovými panely položenými na 
souvrství budoucí komunikace tvořené hutněným pískovým a štěrkovým podkladem. 
Na staveništi se dále budou nacházet stavební buňky, plochy vymezené pro skladování 
materiálu, uzamykatelný sklad materiálu a nářadí, hygienické zázemí stavby, skládka 
odpadu a prosto určený pro mezideponii zeminy vytěžené během provádění 
základových konstrukcí, oddělený od mezideponie ornice. 
 
9.2.2. Připravenost staveniště 
   Pracoviště bude převzato po dokončení zemních prací zahrnujících odstranění ornice a 
vyhloubení výkopů. Převzetí provede stavbyvedoucí. Budou zkontrolovány rozměry 
předaných výkopů a rovinnosti terénu. Kontrola rovinnosti bude provedena pomocí 
nivelačního přístroje na rastru 3x3m s přesností +-3cm od požadované výškové úrovně. 
Kontrola vytyčení výkopů a rovinnosti podkladu bude provedena geodetem.  
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9.3. Materiály a doprava 
 
9.3.1. Materiál 
   Železobetonové piloty a základová deska budou zhotoveny z betonu C25/30 s třídou 
odolnosti vůči vnějším vlivům XA1 a z oceli B500. Pro vyhotovení hlav pilot 
přesahujících základovou spáru bude rovněž zapotřebí kruhového bednění. Bude 
použito kruhové ocelové bednění z pleců o tloušťce 2mm a s vnitřním průměrem 
400mm. Pro provedení základové desky bude využito tradičního bednění ze smrkového 
dřeva. 
 
Beton: 
   Základy objektu budou tvořeny 82 pilotami. Z toho bude 74 pilot průměru 400mm a 8 
pilot sloužících pro molo o průměru 250mm. Základové pásy budou mít celkovou délku 
14m, výšku 0,8m a tloušťku 0,2m. Základová deska bude na celé ploše objektu zaujímat 
plochu 531,4m2 a bude tvořena betonem tloušťky 0,35m. V šachtách zaujímajících 
plochu 7,6m2 bude tloušťka základové desky snížěna na 0,25m. Deska, pásy i piloty 
budou shodně tvořeny betonem C25/30 třídy odolnosti vůči vlivu vnějšího prostředí 
XA1. Pro přehlednost bude uvedeno potřebné množství betonu a oceli uvedeno pro 
jednotlivé konstrukce zvlášť. Beton pro konstrukci mola je již započten v položce 
„základová deska“. 
 

Položka Výpočet [m] Množství [m3] 
Piloty 74x13x(3,14x0,2x0,2) 120,8 
Piloty pod vodou 8 x13 x (3,14 x 0,125 

x 0,125) 
5,1 

Základová deska + 
podklad 

531,4m2 x 0,45m 239,13 

Výtahové šachty 14 x 1,125 x 0,3 4,725 
Celkem  369,755 m3 

Tabulka 9.3.1 – Potřebné množství betonové směsi 
 

Ocel: 
   Všechny konstukce budou vyztuženy ocelí B500 s vroubkováním.  Množství potřebné 
oceli bude upřesněno po dodání statických výkresů, v současné době bude uvažováno 
150kg oceli na m3 betonu, pouze v případě obezdívky výtahových šachet bude 
uvažována nižší úroveň vyztužení (50kg/m3 oceli). Jako pomocná výztuž pro vytváření 
armokošů a svazování prutů bude použita ocel S235. Přesné množství oceli užité pro 
spojování prutů výztuže nelze určit, bude tedy bráno jako 20% celkového množství 
hlavní nosné výztuže.  Pro uložení armatur do požadovaných poloh budou užity 
plastové distančníky. Množství distančníků bude stanoveno jako 1ks na každý 1kg 
hmotnosti. Tento odhad vychází z předpokladu uložení výztuže o průměru 20mm, kdy 
každý metr váží 2,47kg s distančníky v osových vzdálenostech 50-75cm. Ocel pro 
výztuž mola je již započtena v položce „základová deska“. 
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Položka Výpočet [m3] Množství [t] 
Piloty 120,8 x 0,15 18,12 
Piloty pod vodou 5,1 x 0,15 0,765 
Základová deska 185,99 x 0,15 27,9 
Základové pásy 4,725 x 0,05 0,23625 
Pomocná výztuž 0,2 x ∑p+ppv+zd+zp 9,4 
Celkem  56,42 t 

Tabulka 9.3.2 – Potřebné množství oceli 
 

Bednění: 
   Pro vytvoření zhlaví pilot bude použito bednění z ocelových plechů o tloušťce 2mm a 
vnitřním průměru 400mm. Průměr zhlavní bude stejný pro piloty „nad vodou“ i „pod 
úrovní vody“. Zhlaví pilot bude činit 0,2m. Toto zhlaví bude následně po dostatečném 
zatuhnutí betonu odbouráno. 
   Pro vytvoření železobetonových základových pásů a desky bude vytvořeno bednění ze 
smrkových desek. Svlaky tohoto bednění budou tvořeny prkny o rozměru 100x25mm, 
stahovací trámy budou mít rozměr 100x100mm. Jako rádlovací drat bude použit 
vazačský drát průměru 2,2mm. Jednotlivé dřevěné prvky bednění budou spojovaný 
pomocí ocelových hřebíků potřebné délky. Celkový obvod základové desky, kterou je 
nutno obednit činí 104,76m a to do výšky 0,45m (0,35m základová deska + 0,1m 
podkladní beton pro základovou desku). Na základě těchto hodnot lze tedy říci, že 
celková plocha bednění pro základovou desku bude tvořit 47,14m2. 
   V objědu se budou dále nacházet dvě výtahové šachty, pro něž bude zapotřebí vytvořit 
základové desky v odlišných výškových úrovních a obezdívku pod úrovní terénu. Tato 
obezdívka bude tvořena z tvarnic ztraceného bednění vylitých stejnou betonovou směsí, 
jako základová deska (C20/25 XA1). Celková délka zdiva bude 14m a výška 1,125m. 
Vzhledem ke standartně dodávaným výškám tvárnic 200 a 250mm bude zapotřebí jendu 
řadu tvárnic seříznout. Pro zachování co nejvyšší možné přesnosti se bude jednat o 
spodní řadu, která bude uložena do potěru z MC a vyrovnána. Celkové množství tvárnic 
ztraceného bednění tloušťky 250mm bude 15,75m2. 
   Pro provedení mola bude využito tradičního stojkového bednění stropu o ploše 
51,24m2. Plocha pod stojkami bednění bude tvořena dřevěnými podlážkami za účelem 
lepšího rozložení tlaku z konstrukce, aby nedošlo po uložení betonové směsi do bednění 
k sednutí stojek do zavlhlé půdy. Plocha podlážek bude shodná, jako plocha bednění. 
   Papírové bednění bude před použitím uloženo v uzamykatelném skladu a chráněno 
před působením vnějších vlivů. 
   Vzhledem k nemožnosti přesného výpočtu množství pomocného materiálu bude 
uveden pouze odhad, předpokládající využití nejčastěji zastoupených pomocných 
materiálů pro tvorbu tradičního bednění – rádlovacího drátu a hřebíků. Výpočet bude 
uvažovat se spotřebou 1m drátu a 10 hřebíků na 1m2 tradičního bednění. 
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Položka Výpočet [m] Množství  
Ocelové bednění 
pilot  

82 x 0,2 16,4 m 

Celkem – ocelové bednění  16,4 m 
Základová deska  104,76 x 0,35 47,14 m2 
Celkem – tradiční bednění 47,14 m2 
Ztracené bednění 14 x 1,125 15,75 m 
Ztracené bednění celkem 15,75 m 
Bednění mola 4,2 x 12,2 51,24 m2 
Podlážky pod molem 5,2 x 13,2 68,64 m2 
Rádlovací drát 46,5*1 46,5m 
Hřebíky 46,5*10 465ks 

Tabulka 9.3.3 – Potřebné množství bednících prvků 
 
9.3.2. Primární a sekundární doprava 
 
Primární doprava: 
   Primární doprava materiálu na staveniště bude realizována v případě ocelové výztuže 
pomocí tahače. Typ tahače nebude blíže specifikován. Zajištění dopravy materiálu bude 
smluvně ponecháno na dodavateli ocelové výztuže. Pro účely návrhu bude uvažován 
běžný tahač s návěsem celkové délky cca 16,5m.  

 
Obrázek 9.3.2.1 – Rozměry tahače s návěsem [5] 

   Papírové, tradiční a systémové bednění, včetně podlážek bude navezeno podle 
dodavatele a množství materiálu, který bude dovážet buď rovněž tahačem s návěsem, 
popř. běžnou dodávkou. 
   Betonová směs bude dopravována autodomíchávači z nedaleké betonárny 
Českomoravský beton, vzdálené 18,5km od stavby. Velká část cesty z betonárny na 
stavbu je tvořena silnicemi I. třídy a dálnicemi, tzn. celková doba dopravy je 
odhadována na 20-25 minut. Vzhledem k době dopravy není zapotřebí užití žádných 
speciálních příměsí pro úpravu vlastností betonové směsi. 
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   Doprava vrtné soupravy pro vrtání pilot bude realizována tahačem s podvalníkem. 
Celkové rozměry vrtné soupravy ve složeném stavu činí 15,87m. Celková délka tahače 
s podvalníkem by v tomto případě měla činit přibližně 18,5m. Dopravu vrtné soupravy 
si bude zajišťovat sjednaný dodavatel zemních prací, tudíž přesná dopravní trasa nebude 
dále řešena.  
   Vrtná souprava HUTTE pro provádění vrtů průměru 250mm může být vzhledem 
k rozměrům dopravena nákladním vozidlem stavby Tatra 815. 
 
Sekundární doprava: 
   Vodorovná doprava materiálu po staveništi bude realizována v závislosti na typu 
materiálu a hmotnosti pomocí dopravního automobilu Tatra 815, smykem řízeného 
nakladače Caterpillar nebo stavebním kolečkem. 
   Svislá doprava materiálu bude realizována pomocí stavebního jeřábu Demag. 
 
9.3.3. Skladování 
   Dřevěné a systémové bednění bude uskladněno na venkovním skladišti mateirálu, 
jendotlivé části budou uložen na paletách a proloženy podkladky. Maximální výška 
skladování bendících dílců je 1,5m. Veškeré části bednění budou zakryty plachtou, 
chránící jej před působením vnějších vlivů. Drobný materiál bude skladován 
v uzamykatelném skladu. 
   Papírové bednění bude vzhledem ke své náchylnosti na povětrnostrní vlivy 
uskladněno v uzamykatelném skladišti, kde nehrozí jeho poškození vlivem zhoršených 
klimatických podmínek. 
   Ocelová výztuž bude podle typu skladována jak v uzamykatelných skladech, tak 
v kójích pro skladování ocelové výztuže určených. Výztuž bude uložena na dřevěných 
podkladcích min 300mm nad zemí. Je nutné dbát, aby se výztuž vlivem vlastní 
hmotnosti neohýbala či jinak nedeformovala. Rovná výztuž bude skladována venku 
v kójích k tomu určených a bude kryta fólií, zamezující znečištění a znehodnocení 
výztuže vlivem povětrnostních podmínek, či okolních nečistot. 
   Betonová směs na stavbě skladována nebude, bude dovážena autodomíchávači 
z nedaleké betonárky během výstavby. 
 

9.4. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
 
9.4.1. Stroje 
   Pro vnitrostaveništní dopravu bude používána Tatra 815, smykem řízený nakladač 
Caterpillar a jeřáb Demag. Pro vrtání pilot budou použity vrtné soupravy Cagagrande 
B180 HD a Hutte Bohrtechnik 203D 
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- Autojeřáb Demag AC35 
   Teleskopický jeřáb na terénním podvozku s maximálním vyložením 30,4m, 
s teleskopickým ramenem pak 37,4m. 
    Dosahy jeřábu s jednotlivými břemeny jsou součástí přílohy 6.2 a 6.3. Jeřáb bude 
během stavby vystřídá celkem 3 stanoviště. První stanoviště se bude nacházet v ploše 
základové spáry. Z tohoto stanoviště bude probíhat vytvoření sypané hráze. Z druhého 
stanoviště nacházejícího se vedle staveništní komunikace (viz. příloha 6.1) bude 
probíhat většina stavebních prací. Třetí stanoviště nacházející se vedle objektu (viz. 
příloha 6.1) bude probíhat pouze odstranění sypané hráze. 
 
  

Maximální nosnost při 
vyložení 

3m/35t 

Delka výložníku  
37,4m 

Celková délka jeřábu 10,68m 
Délka podvozku 8,36m 
Patkovací základna 5,95x6,25m 

Tabulka 9.4.1.1 – Autojeřáb Demag AC35 
 
Diagram únosnoti stavebního jeřábu Demag AC 35 

Obrázek 9.4.1.1 – Autojeřáb Demag AC35 [6] 

Obrázek 9.4.1.2  - Graf únosnosti autojeřábu DEMAG AC35 [6] 
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- Nákladní vozidlo Tatra T815 S3 6x6 
   Nákladní automobil s třístrannou sklopnou korbou umožňující přepravu až 10 700kg 
různorodého materiálu. Navíc je možné připojit přívěs o maximální hmotnosti 
18 000kg. Vozidlo ma podvozek s výkyvnými polonápravami umožňující pohyb po 
zpevněných komunikacích i v terénu a jedná se tedy o ideální, léty proveřený nakladní 
automobil pro univerzální využití na stavbě. 
 

Pohotovostní hmotnost 11 300kg 
Užitná hmotnost 10 700kg 
Celková hmotnost vozidla 22 000kg 
Maximální hmotnost 
přívěsu 

18 000kg 

Výkon motoru 208 kW 
Základní spotřeba paliva 32,5/63 

l/km 
Maximální rychlost 80 km/h 

 Tabulka 9.4.1.2 – Tatra T815 S3 6x6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrázek 9.4.1.3  - Graf únosnosti autojeřábu DEMAG AC35 [6] 

Obrázek 9.4.1.4  - Tatra T815 S3 6x6 [7] 

Obrázek 9.4.1.5 - Rozměry Tatra T815 S3 6x6 [7] 
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- Smykem řízený nakladač Caterpillar 242D s výměnnou lžící 
   Smykem řízený nakladač Caterpillar 242D bude na stavbě sloužit k přesunům 
materiálu. Na stavbě se bude k nakladač k dispozici s příslušenstvím v podobě 
univerzální lžíce a paletové vidlice. Pro specifické části výstavby bude dodána rovněž 
planýrovací lžíce a vibrační válec pro dokončovací práce.  
 
 

Objem lopaty 0,4m3 
Statický klopný moment 1950kg 
Hmotnost 3166kg 
Jmenovitá nostnost 975kg 
Výkon motoru 55,4kW 

Tabulka 9.4.1.3 – Caterpillar 242D 

 
 
 

 
- Pásové rypadlo Caterpillar 301.4C 
Kompaktní pásové rypadlo Caterpillar bude během stavby sloužit k výkopu rýh pro 
základové pásy. 

Šířka 0,98m 
Délka 1,46m 
Výkon motoru 13,2kW 
Maximální 
hloubka/dosah 

2,24/3,7m 

Hmotnost 1,5t 
Objem lopaty 0,03-0,06m3 

 Tabulka  9.4.1.4 – Caterpillar 301.4C 

Obrázek 9.4.1.6 – Caterpillar 242D [8] 

Obrázek 9.4.1.7 – Schéma Caterpillar 242D [8] 

Obrázek  9.4.1.8 – Caterpillar 301.4C 
[8] 
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Obrázek  9.4.1.9 – Schéma Caterpillar 301.4C [8] 

 
- Pumpa na beton Putzmeister P 718 + 50m hadicové rozvody 
   Pumpa Putzmeister P 718 je stabilní pumpa na betos s parametry srovnatelnými 
s velkými pumpami. Je určena pro čerpání betonu v místech nepřístupných pro 
autopumpy, vylévání základových pásů, základových desek, sloupů, obvodových zdí a 
stropů. Nabízí možnost čerpat kamenivo frakce až 24mm. Vzhledem k povaze stavby a 
možné délce hadic až 100m bude použita pouze tato pumpa na beton, autopumpa 
nebude použita.  

Přepravené množství materiálu  4 – 17 
m3/hod 

Maximální velikosti kameniva 16-24 mm 
Přepravní vzdálenost vertikálně až 30 m 
Přepravní vzdálenost 
horizontálně 

až 120 m 

Průměr válce čerpadla 150 mm 
Maximální tlak 70 bar 
Hmotnost 2.400 kg 
Objem násypky 290 l 

 Tabulka  9.4.1.5 – Putzmeister P718 
Obrázek  9.4.1.10 – Putzmeister P718[11] 
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- Vrtná souprava Casagrande B180 HD 
   Vrtná souprava Casagrande bude sloužit k vrtání pilot průměru  400mm. Stroj byl 
zvolen s ohledem na celkové rozměry, váhu a výkon. Uvedená hmotnost je nejvyšší 
pracovní, rozměry jsou rovněž uvedeny v rozloženém, pracovním stavu. 
 

Šířka 3,9m 
Výška 21-26m 
Délka 7,5m 
Kroutící moment 180kNm 
Hmotnost 60,5t 

Tabulka 9.4.1.6– Casagrande B180HD 

 
 
 
 
 

- Vrtná souprava Hutte Bohrtechnik 203D 
   Vrtná souprava Hutte bude sloužit k vyvrtání pilot průměru 250mm. Souprava byla 
zvolena především pro kompaktní rozměry a relativně nízkou hmotnost. Souprava bude 
sloužit pro vyvrtání 8 pilot menšího průměru, které není možné z důvodu vysokého 
rizika zapadnutí vyvrtat plošinou Casagrande. Celá vrtná souprava sestává z vrtné 
plošiny a připojeného kompresoru. 
 

Šířka 3,9m 
Výška 21-26m 
Délka 7,5m 
Kroutící moment 60kNm 
Hmotnost 6t 

      Tabulka 9.4.1.7– Hutte Bohrtechnik 203D 
 

 

Obrázek  9.4.1.11 – Casagrande 
B180HD [9] 

Obrázek  9.4.1.12 – Schéma Casagrande B180HD [9] 

Obrázek 9.4.1.13– Hutte Bohrtechnik 203D 
[9] 
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Obrázek 9.4.1.14– Schéma Hutte Bohrtechnik 203D [9] 

 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor M5-AFP 
   Ponorný vibrátor M5 bude sloužit k hutnění základové desky a mola objektu. Použitý 
vibrátor má vyšší výkon opraoti vibrátorům klasickým a měnič frekvence, což 
umožňuje rychlejší a kvalitnější zhutnění směsi. Vibrátor má také vzhledem k průměru 
hlavice 50mm akční rádius 400-600mm.  
 

Průměr vibrační hlavice 50mm 
Délka vibrační hlavice 400mm 
Akční rádius 400-600mm 
Frekvence 42Hz 
Vibrační výkon 30m3/h 
Délka hadice 5m 
Odstředivá síla 375 kp 

 Tabulka 9.4.1.8 – ponorný vibrátor 
 
 
- Kalové čerpadlo HERON EMPH 80 W 
   Kalové čerpadlo s benzínovým motorem, masivní konstrukcí a vysokým podvozmek 
pro přečerpání vody z prostoru vytvořené hráze. Čerpadlo je určeno pro čerpání 
znečištěných vod s průměrem částic do 25mm. Množství čerpané vody se bude 
pohybovat v okolo 400m3. Toto množství vody bude díky výkonu čerpadla možno 
přečerpat během přibližně 5-6 hodin.  
 

Hmotnost 42kg 
Výkon motoru 4,8kW 
Průtok 1 300l/min 
Výtlak 26m 
Sací hloubka 8m 
Spotřeba benzínu 1,2-1,5kg/h 

  Tabulka 9.4.1.9 – kalové čerpadlo 
 
  
 
 
 
 

Obrázek 9.4.1.15 – ponorný vibrátor [13] 

Obrázek 9.4.1.16 – kalové 
čerpadlo [12] 
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9.4.2. Nářadí a pomůcky 
   Pro sestavení bednění, vázání výztuže a betonáž bude zapotřebí pouze základní ruční 
a  elektrické nářadí. 
 
- Ruční nářadí – kladivo, pilka, sekera, štípací kleště, kombinované kleště, metr, 
úhelník, provázek, tužka 
 
- Elektrické nářadí – úhlová pila, elektrická bruska, prodlužovací kabely, 
elektrické bourací kladivo  
 
9.4.3. Pomůcky BOZP 
   Pro práce není zapotřebí žádných speciálních osobních ochranných pracovních 
pomůcek. Každý pracovník bude mít pracovní oděv sestávající z pracovní blůzy a 
pracovních kalhot s dlouhými nohavicemi, ochranné helmy, bot s vyztuženou špičkou a 
pracovní rukavice. V případě práce s elektrickou bruskou budou pracovníci užívat ještě 
navíc ochranné brýle. 
 
9.5. Personální obsazení 
   Hlavní zodpovědnou osobou u této etapy, stejně jako u všech ostatních bude 
stavbyvedoucí. Ten bude mít k dispozici dva mistry, kteří budou na příslušné práce 
dohlížet. Veškerý personál musí mít příslušnou kvalitikaci pro jim svěřené pracovní 
úkoly (tzn. vazač musí mít vazačský průkaz, jeřábník musí mít jeřábnický průkaz,...) a 
všichni pracovníci musí před započetím prací projít školením, na kterém budou 
seznámeni s bezpečností práce, platnými předpisy a normami a specifiky stavby. Svou 
účast stvrdí každý pracovník svým podpisem do jmenného seznamu, kam uvede rovněž 
datum podpisu (školení). Tento seznam bude k dispozici v buňce u stavbyvedoucího. 
 
Návrh personálního obsazení pro provádění spodní stavby: 
- 2 x Mistr – na pozici mistra se předpokládá, že dané osoby budou mít vzdělání 
v oboru, či alespoň dostatečně dlouhou a prokazatelnou praxi. Mistři jsou zodpovědní 
za veškeré práce spojené s prováděním spodní stavby. 
- 2 x Betonář – pracovník s příslušným vzděláním (alespoň vyučený zedník) 
- 2 x Ocelář – pracovník s příslušným vzděláním (zámečník) 
- 2 x Tesař – pracovník s příslušným vzděláním (tesař, či truhlář) 
- 1 x Jeřábník – pracovník s jeřábnickým průkazem 
- 1 x Vazač – pracovník s vazačským průkazem 
- 4 x Pomocný pracovník – pomocní pracovníci nemusejí mít žádné prokazatelné 
vzdělání, provádějí pomocné práce podle pokynů stavbyvedoucího či mistrů 
- 2 x Obsluha vrtné soupravy Casagrande – řádně proškolená obsluha vrtací 
soupravy se zkušenostmi s prováděním vrtaných pilot 
- 2 x Obsluha vrtné soupravy Hutte – řádně proškolená obsluha vrtací soupravy se 
zkušenostmi s prováděním vrtaných pilot 
- 2 x Obsluha vibrátoru – pracovník vyškolený pro obsluhu ponorného vibrátoru 
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9.6. Jakost a kontrola kvality 
   Jakost a kontrola kvality je dopodrobna rozebrána v části práce zabívající se 
kontrolním a zkušebním plánem pro spodní stavbu. Zde je uveden pouze zkrácený 
přehled kontrol nutných pro správné provedení díla. O provedení všech kontrol bude 
proveden zápis do stavebního deníku a plánu kontrol a zkoušek včetně uvedení 
příslušných výskledků kontrol. 
 
9.6.1. Vstupní kontrola 
   Vstupní kontrola, probíhající ještě před začátkem provádění prací bude zahrnovat 
především kontrolu připravenosti staveniště, výkopů, násypu, vytvořeného pro 
usnadnění vrtání pilot pro molo a odčerpání vody z daného prostoru. 
 
9.6.2. Mezioperační kontrola 
   Průběžná kontrola provádění bude zahrnovat především kontrolu tuhosti, stability a 
nepropustnosti bednění, stupně zhutnění zásypu, kontrolu polohy vytyčení a rozměrů 
vrtaných pilot, zkoušky betonové směsi dovezené na stavbu (hlavně zkouška sednutí 
kužele), dodacích listů betonu a oceli, doby dodání betonu z betonárky, kontrola 
vyvázání výztuže, čerpání směsi, polohy výztuže při vkládání do vyhloubené piloty, 
kontrola polohy výztuže v základové desce a pásech. Rovněž dojde po ukončení 
betonáže pilot a před zahájením betonáže základové desky k zaměření skutečného 
provedení pilot. 
 
9.6.3. Výstupní kontrola 
   Během výstupní kontroly bude hlavní pozornost věnována kontrole správnosti 
provedení, tzn. dojde k zaměření skutečného stavu spodní stavby, kontrole vodorovnosti 
a svislosti a kontrole povrchu betonových konstrukcí pilot, pásů, mola a základové 
desky v součinnosti s investorem či jím pověřenou osobou. 
   Behěm kontroly betonových konstrukcí budou u všech kontrolovány doklady jakosti 
veškerého zabudovaného materiálu, rozměrová a polohová správnost provedení 
konstrukcí. U pilot pak budou navíc provedeny zkoušky integrity pilot a statické a 
dynamické zkoušky únosnosti pilot. 
 
9.7. Pracovní postup 
 
9.7.1. Příprava pracovišť 
   Ještě před zahájením prací je zapotřebí připravit pracoviště. Příprava pracoviště bude 
sestávat ze dvou kroků, tkeré mohou probíhat souběžně. První krok zahrnuje přípravu 
výkopu pro práci  vrtné plošiny Casagrande. Krok druhý zahrnuje přípravu pracoviště 
pro vrtnou soupravu Hutte. 
 
A) Příprava pracoviště pro vrtnou soupravu Casagrande: 
   Pro vrtnou plošinu s pracovní hmotností až 60,5t je nutné připravit pracovní plochu 
tak, aby nedocházelo k boření plošiny a byl umožněn bezrpoblémový pojezd vrtné 
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soupravy po ploše výkopu. Za tímto účelem je nutné provést výpočet tlaku vyvozeného 
plošinou na zeminu a v případě nedostatečné únosnosti zeminy provést její zhutnění na 
potřebnou úroveň.  
   Pro výpočet tlaku vyvozeného vrtnou soupravou budeme brát plochu pásů vypočtenou 
z údajů udávaných výrobcem (v případě délky pásů je uvažována střední hodnota) 
 

Položka Hodnota 
Délka pásů 2,5-3,9 m  
Šířka pásů 0,7 m 
Plocha pásů 4,48m2 

Tabulka 9.4.1.10 – Rozměry pásů vrtné soupravy Casagrande 

   Únosnost základové zeminy bude brána z hodnot uvedených v projektu, tzn. třída 
zeminy G5, viz tabulka níže. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Tabulka 9.4.1.11 – Výpočtová únosnost zeminy 

   Vzhledem k tomu, že uvedené hodnoty se vztahují k hodnotám šířek základových 
pásů, budeme šířku pásu vrtné soupravy uvažovat jako šířku základového pásu 0,7m, 
kterou získáme výpočtem z hodnot pro šířku základového pásu 0,5m a 1m uvedených 
v tabulce na základě jednoduché úvahy, kdy rozdíl únosností pro šířku 0,5m a 1m činí 
50kPa, tudíž za každého 0,1m připočteme k únosnosti 10kPa. Výsledná uvažovaná 
únosnost bude tedy 170kPa. 
   Hmotnost pracovní plošiny je nutné pro následující kroky výpočtu převést na N: 
 

60,5t = 60 500kg => m*g = F >60 500*9,81 = 616 717,6N 
 
   Z této hodnoty jsme schopni dosazením do záklandí rovnice pro tlak vypočíst tlak 
vyvozený na m2 zeminy 
 

Pa = N/m2 => 616 717,6/4,48 = 137 660,18Pa = 137,66kPa 
 
   Uvažovaná únosnost zeminy ve výkopu činí tedy 170kPa a tlak vyvozený vrtnou 
soupravou při roztažení pásů na délku 3,2m činí cca 138kPa. Únosnost zeminy tedy 
vyhoví, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o navážku, jejíž vlastnosti mohou být 
proměnlivé, bude provedeno kontrolní měření únosnosti zeminy pomocí statické 
zkoušky únosnosti základové zeminy. Pokud zkouška vyhoví, pak není zapotřebí 

Třída Symbol 
Tabulková výpočtová únosnost Rdt kPa 

šířka základu b m 
0,5 1 3 6 

G 1 GW 500 800 1000 800 
G 2 GP 400 650 850 650 
G 3 G-F 300 450 700 500 
G 4 GM 250 300 400 300 
G 5 GC 150 200 250 200 
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žádných úprav zeminy, v opačném případě bude zapotřebí zeminu zhutnit několika 
pojezdy vibrační desky. 
 
B) Příprava pracoviště pro vrtnou soupravu Hutte: 
   V případě pracoviště pro vrtnou soupravu Hutte je situace komplikovanější. V rámci 
provádění základových konstukcí je zapotřebí provést celkem 8 pilot pod úrovní vody, 
které budou sloužit jako základy pro molo. Hloubka vody dosahuje až 2m a je tedy 
nutné připravit pracoviště a upravit pracovní postup tak, aby bylo umožněno bezpečné a 
rychlé provedení těchto pilot. Nabízí se několik variant řešení, které zde budou ve 
stručnosti uvedeny, bližší popisy jednotlivých variant včetně sumarizace nákladů pro 
provedení prací danými metodami jsou součástí samostatné kapitoly. Na základě těchto 
vyhodnocení bude následně vybrána nejlevnější varianta. I přesto, že časová náročnost 
samotného provedení těchto 8 pilot bude značně nižší ve srovnání se zbytkem objektu, 
je vhodné z logistických důvodů provést tyto piloty co nejdříve, jelikož na provádění 
pilot navazuje betonáš sloupů mola a samotného mola. Tyto navazující práce je možné 
provlést i později, po vybudování zbytku pilot, nicméně již za značně ztížených 
podmínek. 
   Kontrola únosnosti půdy jako v případě vrtné plošiny není vzhledem k maximální 
pracovní hmotnosti soupravy Hutte, činící 2t nutná. 
 
- Varianta první – vytvoření násypu 
   První varianta zahrnuje možnost vytvoření „suchého pracoviště“. Vymezený prostor 
kolem budoucího mola bude obehnán hrází tvořenou z násypu vyhloubené zeminy, 
která by byla jinak odvezena na mezideponii zemin a voda bude odčerpána, takže 
vznikne pracovní plocha, ve které bude miožno piloty provádět klasicky „na sucho“. Po 
provedení pilot a mola bude následně hráz rozbourána. Zemina bude ponechána na 
místě a použita k vytvoření nového povrchu přístupu do jezera.  
   Hráz bude vyhotovena ze zeminy, která byla vytěžena v předešlém kroku – skrývce 
„ornice“. V místě stavby je zemina tvořena navážkou jílu, tudíž svrchní vrstva není 
považována za úrodnou vegetační vrstvu, tudíž může být použita k tomuto účelu. 
Během skrývky této svrchní vrstvy dojde k sejmutí zeminy z plochy budoucího objektu, 
což činí 531,4m2 v tloušťce 0,35m, což činí přibližně 186m3 zeminy. Zeminu z pilot 
není možno z logistických důvodů použít (Přeprava vytěžené zeminy z pilot by byla 
logisticky velice náročná). 
   Násyp bude muset mít dostatečné rozměry pro zadržení vody. Pro účely výpočtu 
potřebného množství zeminy je uvažována výška násypu 2,5m, svahování 1:1 a šířka 
horní vrstvy cca 0,75m. Horní hrana násypu bude vytvářet obdélník o rozměru 15x10m. 
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Položka Výpočet Množství [m3] 
Násyp – délka 2 x 15 x 2,5*0,75 75 
Násyp – šířka 10 x 2,5*0,75 35 
Násyp – svahování 
délka 

2x((15x2,5)/2)*2 75 
 

Násyp – svahování 
šířka 

((10x2,5)/2)*2 35 

Celkem [m3] 175 
Tabulka 9.4.1.12 – Množství potřebné zeminy na sypanou hráz 

   Výhodou tohoto řešení je využití lokálních surovin (vytěžená zemina) a nízká finanční 
náročnost. Množství zeminy získané skrývkou svrchni vrstvy 0,35m bude dostačující, 
pro vytvoření celého násypu. Provedení násypu stejně jako jeho následné rozboření 
zajistí jeřáb se speciálním drapákem. Při rozbourávání navíc část zeminy zůstane na 
místě pro úpravy dna jezera, zbylá část bude použita pro ostatní terénní úpravy. Navíc 
toto řešení umožňuje následné provedení mola jako monolitického ŽB stropu s použitím 
klasických stojek. 
   Nevýhodou je velké množství zeminy a zvýšená časová náročnost pro provádění 
hráze a její následné rozbourání.  
 
- Varianta druhá – vytvoření štětových stěn  
  Druhé řešení, které se nabízí jsou štětové stěny, které by splňovaly stejný účel jako 
násyp. Tyto stěny by byly provedeny pomocí pažícího mechanismu na pontonu.  
   Výhodou tohoto řešení je vyšší bezpečnost. 
   Nevýhodou je vyšší finanční náročnost a nutnost použití těžké mechanizace pro ražbu 
štětovnic, s čímž jsou spojeny logistické problémy pro dopravu této mechanizace a 
hlavně pontonu, který by měl dostatečnou nosnost pro tuto mechanizaci. Nevýhodou je 
rovněž vyšší časová náročnost spojená se zarážením štětovnic. 
 
- Varianta třetí – provádění pilot z pontonu 
   Třetí variantou je provádění samotných pilot rovnou z pontonu. Vrný mechanismus 
Hutte 203 D má celkový dosah až 22m, hmotnost pouhé 2t a délku včetně kompresoru 
7m a šířku 1,3m. Rozměry a hmotnost vrtné soupravy by umožnily použití malého 
pontonu, jediný problém by mohl nastat při zarážení ocelových trub nutných pro vrtání 
a následnou betonáž, jelikož tyto ocelové trouby průměru 350mm je nutné zarazit do 
hloubky přibližně 1,5m a následně vyčerpat vodu. Tento problém by mělo být možné 
vyřešit použitím jeřábu Demag, na který se uchytí hydraulická souprava a následně 
zarazí ocelové trubky do země 
   Výhodou tohoto řešení je relativní jednoduchost a rychlost provedení. 
   Nevýhodou je nutnost zapůjčení pontonu a možná nestabilita malého pontonu při 
vrtání pilot (při zapůjčení velkého pontonu by se negoval benefit jednoduchosti této 
metody). Jako další nevýhodu lze vidět rovněž nutnost předrazit ocelové trouby ještě 
před započetím prací do země, k čemuž by bylo nutné použít jeřáb (pokud by práce 
prováděl speciální razící mechanismus, tak by se opět negoval benefit jednoduchosti 
provádění). 
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   Pro přehlednost bude následující část postupu provádění prací dělena na dvě 
samostatné části zabývající se prováděním pilot „na sucho“ vrtnou soupravou 
CasaGrande a následnou betonáž základové desky a pro část prováděnou „pod úrovní 
vody“ prováděnou vrtnou soupavou Hutte a následné provedení konstrukce mola. 
Provedení konstrukční části „na sucho“ zabere nezměrně více času, než provedení pilot 
a mola, nicméně vzhledem k následné dostupnosti a možnostem provádění je žádoucí 
dokončit konstrukci mola ještě před započetím prací na základové desce.  
  U opakujících se činností společných pro více bodů jsou v jednotlivých krocích 
popsány pouze nejdůležitější části postupu, podrobější rozpisy jsou na konci 
technologického postupu (jendá se především o práce spojené s vytvářením bednění, 
odbedňováním, vázáním výztuže, betonáží a ošetřováním betonu). 
 
9.7.2. Provádění pilot „na sucho“ 
 
1. Příprava pracovní plochy – před započetím prací bude provedena statická 
zkouška únosnosti zeminy v síti 5x5m za účelem ověření únosnosti zeminy. Pokud 
zkouška vyhoví a prokáže, že předpokládaná únosnost zeminy 170kPa pro šířku pásu 
0,7m odpovídá skutečnosti, či je vyšší, pak nebude zapotřebí žádných dalších úprav 
terénu a je možné rovnou přejít k započetí prací. Pokud zkouška nevyhoví a prokáže 
hodnoty nižší, bude zapotřebí podkladní zeminu zhutnit několika pojezdy vibrační 
desky na požadovanou hodnotu (tzn. hodnotu vyšší než 140kPa). 
 
2. Vytyčení pilot – Poloha jednotlivých pilot bude vztažena k modulovým osám 
budoucího objektu a výchozím podkladem pro jejich vytyčení je realizační projektová 
dokumentace. Vytyčení základních vytyčovacích bodů (bodové pole stavby) provede 
geodet objednatele. Z těchto bodů, které si fyzicky a předávacím protokolem převezme 
geodet zhotovitele (pro stavbu bude určen jeden geodet, který se nebude v průběhu 
stavby měnit), budou vytyčeny jednotlivé piloty a zajišťovací body. Během provádění 
prací se musí dbát na zachování vytyčovacích a zajišťovacích bodů pro možnost dalšího 
vyměřování pilot, osazování kotevní výztuže, provádění základové desky a provádění 
zpětné kontroly. Výšková úroveň hlav pilot a jejich vzdálenosti jsou rovněž určeny 
projektovou dokumentací. 
 
3. Příprava armokošů – Před započetím vrtání je nutné připravit v předstihu 
armokoše pro budoucí piloty. Vždy bude vyvázáno několik armokošů dopředu, aby 
nedošlo k pozastavení prací vlivem chybějícího armokoše. Výztuž pilot bude provedena 
dle projektové dokumentace. Součástí dodávky materiálu budou hutní atesty použité 
oceli. Průměry distančních  kroužků jsou dle PD a jsou navrženy tak, aby byla 
zachována požadovaná minimální krycí vrstva výztuže a aby bylo možné koše snadno 
osadit ve vrtech. Podélná výztuž pilot z oceli příslušného průměru má délku dle 
armovacího výkresu realizační projektové dokumentace. Tam, kde je nutné tuto 
podélnou výztuž spojovat nebo nastavit, bude provedeno stykování přesahy v délce min. 
50 profilů. V jedné výškové úrovni může být stykováno max. 50% výztužných prutů. 
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   Armokoše pilot budou opatřeny smykovou výztuží o průměru a se stoupáním dle PD. 
Vyrobené typy armokošů budou před zahájením prací zkontrolovány statikem stavby a 
zhotovitelem převzaty. 
 
4. Vrtání pilot – Vrtání pilot bude probíhat od západu směrem k východu, tzn. 
prvně se bude začínat na straně vzdálenější od mola, aby nedocházelo ke kolizím při 
provádění pilot „na sucho“ a pilot „pod úrovní vody“. Vzhledem k charakteru použité 
technologie není před započetím vrtání provádět žádné pažení, jelikož technologie 
vrtání pomocí průběžného šneku využívá efektu ponechání zeminy na závitech vrtného 
šneku a je tedy možné začít rovnou vrtat. Během vrtání je nutné sledovat, zda 
geotechnické podmínky odpovídají předpokládaným podmínkám (tzn. zda skutečný 
profil zeminy odpovídá předpokládanému profilu zeminy) a provádí záznam do 
protokolu dané piloty. Pokud by byly předpokládané poměry jiné (horší) je zapotřebí 
informovat projektanta a projednat další postup prací.mní  
   Návrt je zapotřebí provádět opatrně, aby nedolšo ke zbytečnému nakypření základové 
půdy v podloží a aby dno vrtu bylo vodorovné (použití speciálního vrtného hrnce). 
Hloubení vrtu bude plynulé, bez zbytečného přerušování. 
 
5. Betonáž pilot – po dosažení vrtáku do dosažené hloubky proběhne betonáž 
piloty. Při technologii provádění pilot pomocí průběžného šneku probíhá betonáž pilot 
pomocí otvoru ve špici vrtného šneku za současného vytahování šneku se zeminou 
z vrtu. Beton bude vrtná souprava čerpat z přistaveného autodomíchávače. Pilota bude 
ukončena zhlavím, které bude ukončeno na úrovni terénu. 
   Betonovou směs pro stavbu dodává schválená betonárna transportbetonu pomocí 
autodomíchávačů (mixů), která vlastní příslušné certifikáty pro výrobu, dopravu a 
kontrolu jakosti betonu. 
Betonová směs musí být zpracována od doby namíchání nejpozději do 90-ti minut,  
stejně tak přerušení betonáže nesmí  překročit dobu 90 minut. Pokud je doba delší, musí 
být zpracována  receptura s přidáním přísad oddalujících dobu tuhnutí betonu.  
U betonové směsi musí být před zabudováním ověřena shoda s PD kontrolou dodacích 
listů, (třída betonu, množství, čas odjezdu z betonárny), vizuální kontrolou, odebráním 
zkušebních těles a zkouškou sednutí kužele na místě. 
Po zabetonování piloty je překontrolována kvalita betonu a výšková úroveň hlavy piloty 
s údaji v PD. Pokud leží projektovaná hlava piloty projektovanou úrovní, je zapotřebí 
čerstvý beton v hlavě piloty chránit před znečištěním. Za tímto účelem dojde 
k přebetonování projektované úrovně pilot o 0,2m. Betonáž bude provedena do 
papírového bednění. Po dostatečném  zatvrdnutí a odkopání  se  tato  méně  kvalitní  
vrstva  betonu rozbourá. 
   Čerstvý beton v hlavách pilot je dále nutno chránit v případě potřeby a v závislosti na 
klimatických podmínkách před zavalením zeminou, před přívalovým deštěm, před 
nadměrným vysýcháním, v zimním období pak před promrzáním. Rovněž je třeba dbát, 
aby vlivem probíhajících prací nedošlo ke kolizi pracovních strojů a zařízení s nově 
vybudovanými pilotami. 
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6. Vložení armokoše – bezprostředně po dokončení betonáže pilot bude budou do 
nově zabetonovaného vrtu vloženy předpřipravené armokoše. Armokoš se do vrtu 
zapustí jeřábovým lanem vrtné soupravy (koše o malé váze možno uložit ručně) a osadí 
se tak, aby byla zajištěna jeho správná a stálá poloha ve vrtu a po obvodě byla splněna 
podmínka minimálního krytí nosné výztuže betonovou směsí (pilotová opěrná stěna – 
100 mm, piloty objektů A-D 83 mm). Toto je zajištěno pomocí distančních prvků 
z oceli (případně z plastu) umístěných na armokoších. Distanční prvky budou 
v minimálním zastoupení 3 ks po obvodě armokoše vždy v jeho horní a dolní části 
(případně středové části), popřípadě dle PD.  
   Výztuž nesmí být poohýbaná nebo jinak poškozená, nadměrně zrezivělá, znečištěná 
zeminou nebo zmrazky apod.  
   Osazení spojovací výztuže pro nadpilotové prvky může proběhnout dvěmi způsoby: 
- Osazením výztuže a prvků do hlav pilot při betonáži 
- Dodatečným vlepením prvků do vyvrtaných otvorů ve zhlaví pilot 
   Preferovaný je první způsob, druhý bude použit pouze v případě krajní nouze. 
Podmínky pro vlepování výztuže (průměry vrtů a kotevní délky) budou stanoveny 
v případě provádění osazování spojovací výztuže technologií dodatečného vlepování 
upřesněny projektantem dodatečně. 
 
7. Posloupnost kroků - kroky 5-7 na sebe musí bezprostředně navazovat a nesmí 
dojít k přerušení prací během provádění na dobu delší než 6 hodin. V případě prodlevy 
v provádění delší než 6 hodin je nutné pilotu prohloubit o 1,5m. 
 
8. Kontrola výškového a směrového provedení pilot - Po dokončení betonáže 
pilot bude provedno výškové a směrové zaměření skutečného provedení pilot. 
Projektované a naměřené hodnoty budou uvedeny v geodetickém protokolu o zaměření 
skutečného provedení prací s vyhodnocením odchylek od projektovaných souřadnic. 
   Pokud naměřené odchylky překročí povolené meze, je nutná konzultace 
s projektantem a dodavatelem navazujících konstrukcí. Pokud není ohrožena statická 
funkce konstrukce, je odchylka se souhlasem dotčených stran dobetonována nebo 
ubourána.  
 
9. Vytyčení a výkopy výtahových šachet– během provádění druhé poloviny pilot 
bude v první polovině objektu vytyčena a vyhloubena výtahová šachta. 
   Poloha budoucí šachty bude vytyčena geodetem a zaznačena pomocí dřevěných 
kolíků a vápna (kolíky budou sloužit k zaznačení rohů).    
Vyhlouhení bude provedeno pomocí rypadla Catterpilar 301.4C. Jedná se o malé 
rypadlo, tudíž nebude mít problém s projížděním mezi již vyhotovenými pilotami. Po 
dokončení pilot v druhé polovině stavby proběhne vyhloubení šachty i v této části 
stavby. 
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10. Vyvázání výztuže dna výtahové šachty – neprodleně po dokončení hloubení 
bude provedeno vyvázání výztuže dna výtahové šachty, provedené z karisíťe 
100x100x8mm. Vzhledem k ukládání betonu přímo na terén je nutné dodržet minimální 
krytí výztuže 70mm. Výztuž bude vyvázána tak, aby měla přesahy alespoň 300mm nad 
úroveň budoucí desky. Tento přesah bude sloužit pro následné napojení výztuže stěn 
výtahových šachet. 
 
11. Betonáž dna základové šachty – Co nejdříve po dokončení vyvázání výztuže 
dna základových šachet proběhne betonáž. Betonáž bude probíhat pomocí čerpadla na 
beton. Beton bude ukládán a hutněn postupně po 300mm vrstvách, hutnění bude 
prováděno pomocí ponorného vibrátoru. Hlava ponorného vibrátoru má průměr 50mm, 
z toho lze usuzovat, že akční rádius vibrátoru bude 400mm. Jednotlivé vpichy musí být 
ve vzdálenosti přibližně 1,5 násobku akčního rádiusu vibrátoru, tzn. v tomto případě 
600mm. Jednotlivé vpichy budou vytvářek síť 600x600mm se vzdáleností 300mm od 
okrajů bednění. Hutnění bude probíhat tak dlouho, dokud budou z betonu unikat 
vzduchové bubliny a povrch okolo vibrační hlavy bude zářící a kompaktní, nicméně je 
nutno dbát, aby nedošlo k přehutnění betonu a zbytečnému sednutí pevných částí na dno 
směsi a vystoupení cementového mléka na povrch. Přesnou dobu hutnění určí dle 
konkrétních podmínek stavbyvedoucí, orientačně se bude jednat o čas 5 – 15 sekund. 
Během hutnění jednotlivých vrstev je zapotřebí zasunout ponorný vibrátor 50-100 mm 
do nižší vrstvy, aby došlo k řádnému prohutnění a propojení vrstev  
   Nutno dbát na maximální výšku ukládání betonové směsi 1,5m. 
   Před zahájením betonáže je nutné umístit do výkopu první řadu TI desek z XPS 
tloušťky 80mm. 
 
12. Technologická přestávka – po ukončení betonáže poslední piloty a dna 
základových šachet bude ponechána 7 denní technologická přestávka pro zatuhnutí a 
zatvrdnutí betonu. Během této doby bude věnována zvýšená pozornost ošetřování 
betonu při zhoršených klimatických podmínkách. Vzhledem k poloze a ročnímu období 
se nepředpokládá nebezpečí ohrožení betonu vlivem nepříznivých teplot, nicméně je 
nutno věnovat zvýšenou pozornost možnému ohrožení vlivem deště a větru, kdy 
v prvním případě hrozí odplavování cementu vlivem dešťové vody dopadající na beton 
a v druhém případě naopak ztráta vody vlivem proudícího vzduchu. Ochrana konstrukce 
v případě deštivého počasí řešena zakrytím konstrukce PE fólií, či vytvořením jiné 
konstrukce umožňující zakrytí betonu. Nutno dbát, aby voda na PE fólii nestála a 
neovlivnila tak výsledný tvar ztvrdlého betonu. V případě větru stačí konstrukci skrápět 
vodou (ideálně vodním mlžením). V obou případech je možné použít speciální, vodu 
nepropouštějící nástřik. Tento nástřik je nutné aplikovat na směs co nejdříve po 
ukončení betonáže. Zvýšená pozornost ošetřování betonu bude věnována prvních 24 
hodin po ukončení betonáže. Ošetřování betonu bude probíhat ovšem i po uplynutí 
prvních 24 hodin a to po celou dobu technologické přestávky, tzn 7 dní. Po uplynutí této 
doby bude beton již dostatečně zavrtdlý a nemělo by dojít k ovlivnění jeho výsledných 
vlasntostí vlivem nepříznivého počasí. 
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   Technologická přestávka bude také využita k vytvoření bednění základové desky a 
následně vyvázána výztuž základové desky. V tuto chvíli by již měla být dokončena i 
betonáž základových pásů. Základové pásy budou následn odbedněny až těsně před 
zahájemním betonáže základové desky. 
 
13. Odbourání hlav pilot – Během technologické přestavky dojde k odbourání 
přebetonovaných hlav pilot na projektovanou úroveň. Ubourání pilot smí být provedeno 
až po dostatečném zatvrdnutí betonu, musí zajistit úplné odstranění nekvalitního betonu 
z hlavy piloty a musí se provést tak hluboko, aby byl v celém průřezu kvalitní beton. 
Tyto práce je nutné provádět s velkou opatrností. 
   Odsekání hlav pilot bude provedeno pomocí elektrického bouracího kladiva. Po 
dokončení odbourávání je nutné hlavy pilot zarovnat a očistit stlačeným vzduchem či 
vodou. 
 

14. Vybetonování stěn výtahových šachet – po dostatečném zatuhnutí a zatvrdnutí 
betonu základové desky v místě budoucích výtahových šachet dojde k uložení tepelné 
izolace základů tvořené deskami z XPS desek tloušťky 80mm, tvárnic ztraceného 
bednění a uložení výztužných prutů do tvárnic ztraceného bednění.  
   Následně bude provedena betonáž vlitím betonu do tvárnic. 
   Tvárnice svým přesahem nad úroveň terénu budou vytvářen současně bednění pro 
základovou desku. 
  
15. Vytvoření hutněného podsypu základové desky -  Po celé ploše budoucí 
základové desky bude před sestavením bednění základové desky zhutněna podkladní 
zemina dvěmi pojezdy vibrační desky. 
 
16. Sestavení bednění základové desky – Bednění základové desky bude stejně 
jako bednění základových rýh tvořeno ze smrkových desek. Bednění se bude skládat 
z bočnic tvořených smrkovými prkny, které se vyskládají „na kant“ vedle sebe a zpevní 
se svlaky. Stabilitu bednění zajistí příčné vzpěry umístěné kolem bednění. Bednění bude 
po dokončení přeměřeno, případné rozměrové odchylky budou odstraněny. 
   Prostupy v základové desce budou tvořeny ztraceným bedněním tvořeným z předem 
připravených chrániček KOPOFLEX a plastového PVC KG potrubí potřebného 
průměru pro přivod instalací do objektu. Poloha prostupů je značena v projektu. 
 
17. Vytvoření podkladní vrstvy základové desky – po sestavení bednění bude 
vytvořena podkaldní vrstva základové desky tvořená 100mm monolitickou deskou 
z prostého betonu uloženého přímo na terén. Bude použit stejný beton jako pro 
základovou desku (C20/25 XA1) 
 
18. Vyvázání výztuže základové desky – výztuž základové desky tvořená 
karisítěmi 8x100x100mm bude vyvazována na stavbě přímo v bednění základové 
desky. Přesahy jednotlivých ok karisítí budou činit minimálně 300mm (tzn o tři oka 
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karisítě). Při osazování výztuže do bědnění je nutné dbát na správné osazení distančních 
lišt, zajišťujících dostatečné krytí výztuže. 25mm od vnějšího líce základové desky a 
70mm od spodní hrany základové desky. 
 
19. Betonáž základové desky - Beton bude na staveniště dopravován pomocí 
autodomíchávačů, samotná doprava betonu do výkopu bude realizována pomocí 
čerpadla betonové směsi. Betonáž nesmí být po dopravení betonu na svateniště 
zbytečně odkládána. Směs bude ukládána tak, aby nedošlo ke změně polohy výztuže, 
tzn. k betonáž bude probíhat pouze za nezbytného tlaku čerpadla pro samotné čerpání, 
tlak nebude zvyšován nad nezbytnou mez za účelem urychlení betonáže a nebude 
betonováno z výšky vyšší než 1,5m. Pokládaný beton bude postupně hutněn pomocí 
ponorného vibrátoru. Směs nebude ponorným vibrátorem přemisťována. Beton bude 
ukládán ve dvou vrstvách (200mm spodní vrstva, 150mm horní vrstva). Objekt bude 
proveden bez pracovní spáry. 
   Hutnění betonové směsi bude prováděno pomocí ponorného vibrátoru. Nutno brát 
v potaz akční rádius vibrátoru přibližně 0,4m, tzn. vdálenost mezi jednotlivými vpichy 
bude 0,6m (1,5 násobek akčního rádiusu). Během hutnění jednotlivých vrstev je 
zapotřebí zasunout ponorný vibrátor 50-100 mm do nižší vrstvy, aby došlo k řádnému 
prohutnění a propojení vrstev. Více o hutnění směsi viz předchozí bod č. 11) Betonáž 
základových pásů  
 
20. Technologická přestávka – Po dokončení betonáže bude následovat 7 denní 
technologická přestávka. Během této doby bude beton řádně ošetřován, aby nedošlo ke 
vzniku prasklin vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Ošetřování betonu bude 
probíhat stejně, jako v předešlém bodě č. 12) Technologická přestávka, tzn. ochrana 
konstrukce v případě deštivého počasí bude řešena zakrytím konstrukce PE fólií, či 
vytvořením jiné konstrukce umožňující zakrytí betonu, v případ větru stačí konstrukci 
skrápět vodou (ideálně vodním mlžením). 
 
21. Odbednění základové desky – Po uplynutí 7 dnů od ukončení betonáže bude 
možné začít s rozebíráním bednění. Bednění je zapotřebí nejprve uvolnit z fixované 
polohy a poté jej je možné rozebrat, jednotlivé dílce budou očištěny a zpětně 
uskladněny pro další použití během provádění stavby. 
 
22. Geodetické zaměření skutečného provedení – Po ukončení prací a odbednění 
proběhne závěrečné zaměření skutečného provedení základové desky. O měření bude 
vyhotoven příslušný geodetický protokol, do kterého budou zaneseny výsledky (včetně 
výsledků předchozích kontrolních měření skutečného provedení pilot). 
   Pokud by naměřené hodnoty překročily povolené odchylky, pak je nutno celou situaci 
řešit buď u menších odchylek dodatečným vytvořením bednění a dobetonováním na 
požadovaný rozměr či odbouráním, v případě větších odchylek je pak nutno danou 
situaci konzultovat s projektantem. 
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9.7.3. Provádění pilot „pod úrovní vody“ 
 
   Body vztahující se k provádění armokošů, betonáži a vkládání výztuže jsou v tomto 
bodě již zestručněny, jelikož postup prací bude stejný. 
 
1. Odčerpání vody - V tomto kroku je již předpokládáno provedení násypu ze 
zeminy, obklopujícího budoucí plochu pracoviště. Po vyhotovení tohoto násypu je 
ovšem ještě zapotřebí odčerpat vodu za nově vzniklou hráz. Vzhledem k charakteru 
čerpané vody je doporučeno použít kalová čerpadla. Rovněž je doporučeno vzhledem 
k množství vody použít dieselové čerpadlo, které je odolnější a výkonnější, tudíž je 
nižší riziko jeho poruchy v průběhu čerpání. 
 
2. Příprava pracovní plochy – po odčerpání vody je nutné nechat zeminu 
vyschnout, aby byl umožněn bezproblémový přístup do nové vzniklého pracovního 
prostoru. Tento krok bude značně ovlivněn klimatickými podmínkami v době 
prováděni. V krajním případě je možno plochu vysypat recyklátem, nicméně je nutno 
brát v potaz, že se recyklát vlivem provádění prací smíchá se zeminou a z ekologických 
důvodů je tento recyklát po dokončení práci ještě před zpětným zatopením odstranit. 
 
3. Vytyčení pilot – Poloha jednotlivých pilot bude vztažena k modulovým osám 
budoucího objektu a výchozím podkladem pro jejich vytyčení je realizační projektová 
dokumentace. Vytyčení základních vytyčovacích bodů (bodové pole stavby) provede 
geodet objednatele. Z těchto bodů, které si fyzicky a předávacím protokolem převezme 
geodet zhotovitele (pro stavbu bude určen jeden geodet, který se nebude v průběhu 
stavby měnit), budou vytyčeny jednotlivé piloty a zajišťovací body. Během provádění 
prací se musí dbát na zachování vytyčovacích a zajišťovacích bodů pro možnost dalšího 
vyměřování pilot, osazování kotevní výztuže, provádění základové desky a provádění 
zpětné kontroly. Výšková úroveň hlav pilot a jejich vzdálenosti jsou rovněž určeny 
projektovou dokumentací.  

4. Příprava armokošů – viz bod č. 4) Příprava armokošů pro piloty „na sucho“ 
 
5. Vrtání pilot –  viz bod č. 5) Vrtání pilot pro piloty „na sucho“ 
 
6. Betonáž pilot – viz bod č. 6) Betonáž pilot pro piloty „na sucho“ 
 
7. Vložení armokoše – viz bod č. 7) Vložení armokoše pro piloty „na sucho“ 
 
8. Posloupnost kroků – viz bod č. 8) Posloupnost kroků pro piloty „na sucho“ 
 
9. Technologická přestávka – Po dokončení betonáže bude ponecháno 48 hodin 
pro zatuhnutí betonu piloty před provedením dalšího kroku 
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10. Osazení výztuže sloupů – 48 hodin po betonáži piloty bude osazena na 
předpřipravené trny výstuž sloupů plynule navazující na zhlaví piloty. Sloupy budou 
mít stejný průměr jako pilota. Po osazení výztuže sloupů bude osazeno i bednění 
budoucího sloupu. 
   Bednění bude do budoucí polohy fixováno pomocí stojek zapřených o dřevěné klíny, 
aby bylo zamezeno možnému naklonění bednění během betonáže. 
 
11. Betonáž sloupů – Směs dovezená na stavbu bude zpracována v co nejkratší 
možné době. Betonáž bude probíhat pomocí čerpadla na beton naléváním betonu shora 
do předpřipraveného bednění s osazeným armokošem. Betonáž bude probíhat směrem 
od sloupů blíže k hrázi dopředu k břehu jezera. 
   Výztuž ve sloupech bude mít dostatečný přesah pro následné napojení na konstrukci 
železobetonové desky mola. 
 
12. Technologická přestávka – Po dobetonování posledního sloupu se nechá 
betonová směs 14 dnů tuhnout. Po 7 dnech je možno odstranit stojky a začít ukládat do 
plochy mezi nově vybudovuané sloupy dřevěné podlážky a začít stavět konstrukci 
bednění pro následné provedení monolitického železobetonového mola.  
 
13. Bednění mola – Bednění konstrukce mola bude provedeno ze systémového 
bednění DOKA pro stropní konstrukce sestávajícího ze stojek, hlavních a pomocných 
nosných trámů a bednících desek. Celá konstukce bednění bude uložena na podlážkách 
zabraňujících zaboření bednění vlivem přenášené váhy do zeminy. Bednění bude 
sestaveno skupinou proškolených pracovníků a bude řádně otestována jeho prostorová 
tuhost a stabilita. Bednící dílce budou natřeny odbedňovacím nátěrem. Rozměrová 
správnost sestaveného bednění bude kontrolována geodetem. 
 
14. Vyvázání výztuže mola – Výztuž železobetonové desky mola bude vyvázána na 
místě po provedení bednění stropní konstrukce. Výztuž bude navázána na přesahující 
výztuž sloupů mola. 
   Vytvoření bednění a vyvázání výztuže bude provedeno v takovém čase, aby 14 dnů od 
ukončení betonáže sloupů mohla být zahájena betonáž železobetonové desky. Betonáži 
bude předcházet kontrola konstukce statikem. 
 
15. Příprava bednění před betonáží – Před zahájením betonáže bude bednění 
vyčištěno a zkontrolována jeho prostorová tuhost, bezpečnost a těsnost. 
 
16. Betonáž mola – Betonáž  mola bude zahájena nejdříve 14 dnů po ukončení 
betonáže železobetonových sloupů mola. Směr betonáže bude od hráze k břehu. Směs 
bude ukládána tak, aby nedošlo ke změně polohy výztuže, tzn. k betonáž bude probíhat 
pouze za nezbytného tlaku čerpadla pro samotné čerpání, tlak nebude zvyšován nad 
nezbytnou mez za účelem urychlení betonáže a nebude betonováno z výšky vyšší než 
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1,5m. Pokládaný beton bude postupně hutněn pomocí ponorného vibrátoru. Směs 
nebude ponorným vibrátorem přemisťována. 
   Betonáž bude provedena bez pracovní spáry. V případě nepředvidatelného přerušení 
betonáže ústícího ve vytvoření pracovní spáry je nutné o této skutečnosti provést 
záznam. 
 
17. Technologická přestávka – opět bude následovat 14 denní technologická 
přestávka, během které nabude konstrukce mola cca 50-70% požadované tuhosti. 
 
18. Odbednění – 14 dnů po ukončení betonáže mola je možné již celou konstrukci 
bednění včetně bednění sloupů a zhlaví pilot odstranit. Po odbednění budou jednotlivé 
dílce papírového bednění ekologicky zlikvidovány, dílce systémového bednění 
použitého pro betonáž mola očištěny a uskladněny/vráceny. 
 
19. Odstrojení pracovního prostoru – pracovní prostor bude po odbednění všech 
konstrukcí vyklizen, hráz bude ponechána do dosažení plné tuhosti KCE, tzn. 28 dnů po 
ukončení betonáže mola. Poté může být hráz rozbourána kdykoliv v závistlosti na 
vytíženosti kapacit a rozhodnutí stavbyvedoucího. 
 
9.7.4. Společná ustanovení pro bednění, vrtání pilot, vyvazování a ukádání 
výztuže, betonáž a odbedňování. 
   Pro přehlednost jsou v této kapitole shrnuty důležité body týkající se bednění, 
betonáže a oceli vztažené na práce spojené s prováděním spodní stavby (tzn. pro 
provádění pilot „na sucho“, „pod úrovní vody“, pro tvorbu mola, sloupů i základové 
desky) 
 
A) Bednění – Bednění musí být spolehlivé, schopné odolávat účinkům zatížení během 
betonáže i během tuhnutí a tvrdnutí betonu až do dosažení dostatečné tuhosti a 
únostnosti směsi. Musí odolávat účinkům všech svislých a vodorovných sil, rázových 
účinků od okolní dopravy a zpracovávání směsi. 
   Jednotlivé prvky bednění budou dopravovány na místo určení buď ručně, nebo 
jeřábem. Montáž bednění budou provádět proškolení pracovníci, jejichž jmenný seznam 
včetně protokolu o školení bude k dispozici u stavbyvedoucího. 
   Před montáží bude provedeno zaměření skutečné polohy bednění. Během následné 
montáže bednění je nutno dbát na těsnost spojů, aby nedošcházelo při betonáži 
k únikům jemné cementové směsi. Jistící a kotevní prvky musí být rovněž zabezpečeny 
proti posunutí, uvolnění či zborcení. 
   Části bednění, které budou v přímém styku s budoucí konstrukcí musí být před 
betonáží řádně očištěny a zbaveny veškerých něčistot. Po očištění je nutné celý povrch 
bednění zbaveného prachu a nečistot ošetřit pomocí separačního oleje. 
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B) Vrtání pilot 
- Pro vrtání pilot bude použita předepsaná technologie, v případě nutnosti změny 
technologie je zapotřebí tuto změnu projednat s projektantem, statikem a investorem. 
- Návrt každé nové piloty je zapořebí provádět opatrně, aby nedošlo ke 
zbytečnému nakypření základové půdy v podloží a aby bylo dno vrtu vodorovné. 
Tohoto docílíme použitím sleciálního vrtného hrnce, kterým budou návrty prováděny. 
- Pořadí hloubení pilot určuje stavbyvedoucí (není-li uvedeno jinak). 
- Hloubení vrtu musí být plynulé, bez zbytečného přerušování. 
- Během vrtání je nutné sledovat, zda geotechnické podmínky odpovídají 
předpokládaným podmínkám (tzn. zda skutečný profil zeminy odpovídá 
předpokládanému profilu zeminy) a provádí záznam do protokolu dané piloty. Pokud by 
byly předpokládané poměry jiné (horší) je zapotřebí informovat projektanta a projednat 
další postup prací. 
- V průběhu prací je zapotřebí kontrolovat míru opotřebení vrtného nástroje, aby 
nedošlo ke změně předepsaného průměru vrtu. 
- Hloubení vrtů bude ukončeno v hloubce stanovené projektovou dokumentací, 
v případě značně odlišných geotechnických podmínek je zapotřebí ihned uvědomit 
projektanta a projednat další postup. 
- Piloty budou provedeny vždy během jednoho dne (vyvrtání, betonáž a osazení 
výztuže). Pokud z nějakého důvodu dojde k řeprušení prací na dobu delší než 6 hodin, 
je nutné pilotu o 1,5m prohloubit. 
- Vrty budou betonovány v co nejkratším možném čase po vyvrtání. 
 
C) Vázání a osazování výztuže 
 - výztuž mohou vázat a osazovat pouze proškolení pracovníci, jejichž jmenný 
seznam včetně data školení bude u stavbyvedoucího 
- výztuž bude natříhána a naohýbána mimo stavbu, na stavbě bude pouze 
provedeno její svázání do armokošů a osazení 
- výztuž nebude svařována 
- bude dodrženo minimální krytí navržené statikem. Poloha výztuže v konstrukci 
bude fixována pomocnou výztuží a distančními tělísky, tvar výztuže bude fixován 
pomocí vázacího drátu. 
 
D) Betonáž  
- Betonáž budou provádět pouze proškolení pracovníci, jejichž jmenný seznam 
včetně data školení bude u stavbyvedoucího. 
- Doprava směsi na staveniště bude zajištěna pomocí autodomíchávačů. Po 
dovezení směsi bude co nejdříve směs uložena do bednění, aby nedocházelo k tuhnutí 
směsi. 
- Dodávaná směs bude kontrolovaná přibližně každých 100m3 (každý 10. 
autodomíchávač) a to metodou sednutí kužele. V případě, že směs nevyhoví, rozhodne o 
betonáži stavbyvedoucí a o dané skutečnosti se provede zápis do stavebního deníku 
(směs může být použita na jiné účely/vrácena). 
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- Směs nesmí být nikdy ředěna vodou. 
- Destruktivní zkoušky směsi bude provádět dodavatel směsi po každých 100m3 

dodávek, nedestruktivní zkoušky  sednutí kužele a schmidtovým kladívkem budou 
prováděny stavbyvedoucím na stavbě. 
- Betonáž mola proběhne v jednom záběru a jedné vrstvě, betonáž základové 
desky bude probíhat ve dvou záběrech a dvou vrstvách, spodní vrstva bude mít 200mm, 
horní 150mm. Místo pracovní spáry určí statik. 
- Směs bude ukládána tak, aby nedošlo ke změně polohy bednění či výztuže. 
Ukládání směsi musí být rovnoměrné a nesmí docházet k přesunům směsi pomocí 
ponorného vibrátoru. Směs nesmí být ukádána z výšky větší, než 1,5m. Nová vrstva 
nebude nikdy ukládána na nedohutněnou vrstvu. 
- Jednotlivé části betonáže proběhnou najednou (tzn. nebudou vytvářeny zbytečné 
pracovní spáry). V případě, že dojde k neočekávanému přerušení betonáže a vytvoření 
pracovní spáry, je nutné provést záznam do stavebního deníku. 
- Během hutnění směsi je nutné dbát na rovnoměrnost zhutnění. Při zhutňování  se 
vibrátor co nejrychleji zanoří co nejhloubjeji do směsi a následně je pomalu vytahován, 
při prohutňování vrstev vibrátor musí proniknout 50-100mm do vrstvy předcházející. 
Nejmenší vzdálenost ponorů by měla být méně než 1,5 násobek účinného poloměru 
vibrátoru. Směs bude vibrována tak dlouho, dokud budou viditelně unikat vzduchové 
bubliny, současně je však nutné dbát, aby nebyla směs převibrována (hrozi nebezpečí 
roztřídění směsi na kamenivo a cementové mléko). 
    
E) Ošetřování betonu 
   Během tuhnutí a tvrdnutí je hlavně z počátku nutno dbát na normální teploty a vlhkost 
v okolí betonu. V případě zhoršených klimatických podmínek (déšť, horko) je nutno 
beton ošetřovat. 
   Betonáž nebude probíhat v zimním období, nicméně může dojít k poklesu teplot a 
v tom případě je nutné přijmout opatření spojená s betonáží a ochranou betonu při 
nízkých teplotách zahrnujících v době provádění prací. Při teplotách nižších než +5°C. 
Od této teploty dochází ke zpomalení, v případě teplot pod bodem mrazu k zastavení 
procesu hydratace cementu. V případě takto nízkých teplot je prioritou zabránit 
„promrznutí“ betonu a s tím spojenému zastavení hydratace cementu. Toho lze docílit 
pomocí více různých nástrojů, které zvolí stavbyvedoucí v kooperaci s betonárnou 
dodávající směs a projektantem. Směs ještě před dodáním lze ovlivnit ohřevem 
záměsové vody a kameniva, zvýšením obsahu slínku či použitím cementu s rychlejším 
náběhem počáteční pevnosti (tyto směsi vyvíjejí vyšší hydratační teplotu). Vzhledem ke 
vzdálenosti betonárny a rozsahu prací není přípustné použití urychlovačů tuhnutí a 
tvrdnutí směsi. V případě poklesu teplot po ukončení betonáže lze beton chránit 
zakrytím plachtami a následným foukáním teplého vzduchu pod plachty. Pokud by byly 
v době betonáže teploty dosahovaly dlouhodobě nízkých hodnot, lze vzít v úvahu 
možnost použití ohřevu betonu pomocí hadic uložených do betonové směsi během 
betonáže. Tuto možnost je ovšem nutné projednat s investorem a projektantem. 
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  V případě vysokých teplot je beton nutné ošetřovat vlhčením povrchu čerstvého 
betonu, aby nedošlo ke vzniku prasklin vlivem rychlého vysušování směsi.  
V případě deštivého počasí je butné beton chránit geotextílií či PE fólií natažené na 
konstrukci umožńující odtékání vody z povrchu betonu a tím pádem zabraňující vzniku 
deformací betonu vlivem stojaté vody.  
   V případě větru stačí konstrukci skrápět vodou (ideálně vodním mlžením), čímž se 
zabrání ztrátám vody vlivem rychle proudícího vzduchu. 
   Tato opatření jsou zvlášť duležitá prvních 24 hodin po ukončení betonáže. Pozornost 
ošetřování betonu bude věnována 7 dní po ukončení betonáže každé z konstrukcí. Po 
uplynutí této doby by měla být směs již dostatečně zatuhlá, aby byla schopna sama 
odolávat účinkům klimatikcého zatížení a aby její další vlastnosti nebyly tímto 
zatížením ovlivněny. 
 
F) Odbedňování 
- V rámci technologického postupu je uvažováno odbednění 7 dnů po ukončení 
betonáže (není-li v postupu uvedeno jinak).  K odbědnění lze v krajních případech 
přistoupit nejdříve po dosažení 50-70% pevnosti betonu (tzn. přibližně 4 dny po 
ukončení betonáže). O dřívějším odbednění rozhodne stavbyvedoucí společně se 
statikem a o dané skutečnosti bdue proveden zápis do stavebního deníku. 
- V případě dřívějšího odbednění je nutno počítat se zvýšeným rizikem 
nepříznivých deformací konstrukce. 
- Odbednění nelze zbytečně odkládat, aby nedošlo k přilnutí směsi k bednícím 
prvkům. 
- Při odbedňování nesmí dojít k mechanickému poškození nových betonových 
prvků. 
- Po odbednění je bude povrch betonu začištěn ztržením větších nálitků  a otřepů 
- Bednící dílce systémového bednění je po odbednění zapotřebí očistit a omýt od 
zbytků betonu. 
 
9.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
   Tento bod je podrobněji řešen v samostatné kapitole. Zde budou uvedeny pouze 
nejdůležitější body. 
   Během provádění stavby bude dodržováno nařízení vlády č.591/2006Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále 
pak vyhláška 362/2005Sb o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon 
č.309/2006Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
   Před zahájením prací budou všichni pracovníci prokazatelně proškolení 
s technologickým postupem. Seznam zůčastněných včetně podpisů a data školení bude 
k dispozici u stavbyvedoucího. 
   Před započetím prací bude prověřena odborná způsobilost pracovníků k vykonávání 
jednotlivých úkonů a k obsluze pracovních strojů, budou zkontrolovány příslušné 
doklady a jejich kopie budou uloženy u stavbyvedoucího. 
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   Všichni dodavatelé jsou povinni se vzájemně informovat o rizicích na stavbě a 
spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti. 
    
9.9. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
   Během stavebních prací bude dbáno na dodržování zákonů a vyhlášek týkajících se 
ochrany životního prostředí, zvláštní pozornost bude věnována nakládání s odpady a 
zákonů a vyhlášek k němu vztažených: 
-  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 
- vyhlášky č. 381-384/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, 
- vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
- vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu 
- vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
   Pozornost bude věnována především likvidaci a zabránění úniku provozních kapalin 
ze strojů a zařízení, prašnosti, vlivu na ovzduší a hluku a vibracím vznikajících 
v důsledků stavebních prací. 
 
9.9.1. Likvidace a zabránění úniku provozních kapalin 
   Nebezpečí úniku provozních kapalin plyne především z užívání vozidel a pracovních 
strojů na stavbě. K minimalizaci těchto rizik je nutno dbát zvýšené pozornosti vůči 
technickému stavu jendotlivých vozidel a strojů. Vozidla budou pravidelně servisována 
a kontrolována v řádných servisních termínech odborně způsobilou osobou. Drobné 
opravy, které nemají vliv na fuknčnost vozidla mohou být prováděny způsobilou 
osobou na stavbě. 
   Pro případ, že by i přes tato opatření došlo k úniku provozních kapalin ze strojů bude 
stavba vybavena pomůckami k likvidaci ropných látek VAPEX. V případě kontaminace 
většího množství zeminy bude tato zemina přesunuta do přistaveného kontejneru a 
následně odborně zlikvidována na skládce. 
  
9.9.2. Vliv na ovzduší 
   Navržená strojní sestava vyhovuje požadavkům EU na emisní limity pracovních strojů 
a zařízení. Nejnižší třídu emisních limitů má vozidlo Tatra 815 a to třídu EURO 3, 
ostatní pracovní stroje a zařízenís padají do tříd EURO 4 a 5, nejvyšší třída emisních 
limitů je aktuálně EURO 6. 
 
9.9.3. Prašnost 
   Etapa zemních prací zahrnuje zvýšený objem manipulace se zeminou a tím pádem i 
zvýšenou prašnost. 
  Zvýšenou prašnost lze očekávat rovněž od vozidel projíždějících stavbou. Za účelem 
snížení prašnosti staveništní dopravy budou užívány v maximální možné míře 
vybudované staveništní komunikace. 
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   V případě zvýšení prašnosti nad přijatelnou úroveň bude přistoupeno ke kropení 
prašných ploch a komunikací vodou. 
 
9.9.4. Hluk a vibrace 
   V souvislosti se stavebními pracemi lze očekávat zvýšenou míru hluku v okolí stavby. 
Tato míra hluku bude různá pro různé části výstavby, ovšem nejvyšší míru hluku lze 
očekávat práve u zemních prací. 
   Veškeré činnosti budou prováděny v denních hodinách mimo noční klid. Předpokládá 
se stavební činnosti i během víkendů a svátků, nicméně během této doby budou 
prováděny pouze drobné úklidové a údržbové činnosti na staveništi, tudíž se 
nepředpokládá zvýšená míra hlučnosti. 
  Maximální míra hluku je stanovena nařízením vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, činící pro hluk ze stavební činnosti pro 
denní dobu při provádění stavební činnosti  v době mezi 7:00 – 21:00 v rozsahu 12 
hodin denně: 
 

LAeq,T = 85 dB t1= 12 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10. lg (480/t) = 40 + 10.lg (480 /12) = 86,6 dB 

 
   Z tohoto výpočtu vyplývá, že maximální hodnota přípustného hluku ze stavby činí 
86,6dB pro denní dobu. Vzhledem k poloze stavby přibližne 1km od obytné zástavby se 
nepředpokládá překročení tohoto hygienického limitu. 

 
9.9.5. Ochrana povrchových a podzemních vod 
   Vzhledem k poloze a charakteru stavby je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně 
povrchových a podzemních vod vůči zněčištění chemickými a ropnými látkami 
užívanými na stavbě.  Rovněž je zapotřebí stanovit základní postupy pro případ havárie. 
   Na staveništi se budou nacházet dvě místa, z nichž bude zapotřebí odvádět 
znečištěnou vodu. Prvním je buňoviště, odkud bude zapotřebí odvádět především 
odpadní vodu z buňky sociálního zařízení, procesu čištění bednících dílců po odbednění 
a z plochy parkoviště před buňkovištěm. Druhým místem bude výjezd ze stavby, kde 
bude docházet v případě nadměrného znečištění vozidel k jejich oplachování  a z plochy 
parkoviště pro velké pracovní stroje. 
   V případě plochy buňkoviště bude voda odváděna do čističky odpadních vod, která 
bude sloužit po dokončení stavby pro smaotný objekt Yacht Clubu. Čistička bude 
vybudována v předstihu. Vyčištěné odpadní vody z této čističky budou poté odváděny 
do jezera přes zasakovací potrubí. 
   V druhém případě bude voda z plochy parkoviště a plochy pro čištění vozidel 
odváděna do staveništního odlučovače ropných látek. Tento odlučovač bude rovněž 
vybudován v předstihu a po dokončení stavby bude opět demontován. Voda 
z odlučovače bude po vyčištění stejně jako v případě prvním pokračovat do jezera přes 
zasakovací potrubí. 
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   V případě úniku ropných látek je zapotřebí tyto látky zachytit, eliminovat dopady na 
životní prostředí a zabránit dalšímu znečišťování. V případě vzniku bude postupováno 
dle následujícího schématu: 
- Identifikace zdroje znečiětění a zamezení dalšímu úniku nebezpečných látek 
- Hlašení havárie hasičskému záchrannému sboru a předání informací o úniku 
nebezpečných látek 
- Rychlá analýza situace, analýza rizik a návrhy na řešení havárie 
- Zajištění ochrany povrchových a podzemních vod a současné zabránění dalšímu 
zvětšování znečištění 
- Po stabilizaci situace bude následovat analýza rozsahu kontaminace, zavedení 
monitoringu situace, zjištění dopadu na povrchové a podzemní vody 
- Navržení sanačních opatření 
- Zahájení sanačních prací  
 
   V případě povrchových vod jezera u Yacht Clubu Hlučín je největší riziko znečištění 
vlivem úniku ropných látek z pracovních strojů a vozidel. Přítomnost ropných 
uhlovodíků ve vodách je často patrná podle skvrn nebo olejového filmu na hladině 
vody, který se začíná tvořit při koncentraci volných olejů nad 0,1 až 0,2 mg.l-1. Na 
pokrytí 1km2 stačí cca 50l oleje v souvislé tloušťce cca 0,05m. Při koncentraci nad 
300l/km2 již lze porozovat duhové zbarvení oleje na vodní hladině. Pro senzorické 
znehodnocení vlastností vody stačí již 0,1mg.l-1, což odpovídá 1l oleje na 10 000m3 
vody.  Z tohoto důvodu je nutné věnovat ochraně povrchových a podzemních vod 
během výstavby zvýšenou pozornost. 
   Uniklé ropné látky mohou být rozděleny do tří tříd. Látky sedimentující, plovoucí na 
hladině a rozpuštěné. 
   Látky sedimentující se usazují na dně a to tím rychlejí, čím vyšší je jejich objemová 
hmotnost. Odstranění těchto látek se provádí vybragrováním a musí být provedeno tím 
rychlejí, čím vyšší je rizokou rozpuštění těchto látek ve vodě, či riziko jejich transportu 
vlivem proudění vody. 
   Látky plovoucí na hladině je zapotřebí prvně ohraničit, aby bylo zabráněno jejich 
dalšímu šíření a až následně odstranit. K ohraničení těchto látek se užívají různé 
přepážky pracující na principu norných stěn bránících proudění vody v daném místě. 
Pro zvýšení účinnosti norných stěn je možné použít další substance, na které se uniklé 

Obrázek 9.9.5.1 - Odlučovač ropných látek 
OLEOPATOR-K-NS 3 [25] 
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ropné látky vážou (z dříve užívaných např. sláma a piliny, z novějších např. 
expandovaný perlit známý spíš pod zkratkou Vapex. Po zachycení nebezpečných látek a 
jejich odstranění z vodní hladiny musí dojít rovněž k jejich zneškodnění, což může 
proběhnout dvěmi způsoby. Buď spálením, či uložením na zabezpečenou skládku.  
   Látky rozpuštěné ve vodě tvoří nejhůře odstranitelnou skupinu škodlivin. Nejčastěji se 
v tomto případě přistupuje k nadlepšování toků nebo zachytáváním havarijních vln. 
V krajních případech může být kontaminovaná voda odčerpávána do dekontaminační 
stanice a odtud po snížení stupně kontaminace zpět. 
   Podzemní vody během prací přímo ohroženy nebudou a v případě znečištění 
podzemních vod by bylo přistoupeno k tzn. sanaci in-situ, neboli k sanaci na místě 
znečištění bez nutrnosti provádění výkopových prací. Během tohoto procesu jsou do 
zeminy vpravovány bakterie a živiny, které eliminují uniklé látky a degradace probíhá 
přímo na místě, čímž vyčistíme kontaminovanou zeminu v místě úniku. Podzemní vodu 
budeme čistit v případě metody in-situ čerpáním podzemních vod a jejich čištěním na 
povrchu pomocí konvenčních metod pro úpravu kvality vody – adsorbce na aktivním 
uhlí, chemické srážení, biologická filtrace, membránová filtrace, odvětrávání se 
záchytem škodlivin, atp. Takto vyčištěná voda bude následně přečerpávána do 
kanalizační šachty na hranici pozemku.   
 
9.9.6. Nakládání s odpady 
   Stavební odpady budou řádně tříděny dle vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog odpadu a 
likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášky 381/2001 Sb. 
Stavební odpady vznikající během etapy zemních prací jsou uvedeny a roztříděny do 
katalogových skupin dle uvedené vyhlášky jsou v tabulce níže. 
 

Číslo Název Kategorie 
17 01 07 Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 
tašek a keramických 
výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06 

0 

17 02 01 Dřevo 0 
17 04 05 Železo a ocel 0 
17 05 04 Zemina a kamení 

neuvedené pod číslem 
17 05 03 

0 

17 09 04 Směsné stavební a 
demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

0 

Tabulka 9.9.6.1 – Tabulka odpadů 
Legenda: 
0 – Nejedná se o nebezpečný materiál 
N – Nebezpečný materiál 
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   Skladování odpadů na stavbě bude probíhat v přistavených ocelových kontejnerech. 
Kontejnery budou děleny dle charakteru na kontejner se stavebním odpadem a kontejner 
s ocelovým šrotem. 
   Pro likvidaci komunálního odpadu budou sloužit menší plastové kontejnery na tříděný 
odpad – papír, plast, sklo a směsný odpad. 
   Likvidaci odpadů bude zajišťovat odborně způsobilá firma. 
 
9.9.7. Nakládání s nebezpečnými látkami 
      Nebezpečné látky budou uskladněny v uzamykatelných kontejnerech v chemicky 
odolných nádobách určených pro jejich přepravu a skladování s řádným označnením 
látek včetně instrukcí pro případ zasažení osoby popř pro případ úniku daných látek. 
   Provozní kapaliny budou uskladněny rovněž v uzamykatelných skladech, či 
v přístřešku chránícím nádoby před přímým slunečním světlem. Nádoby na uskladnění 
provozních kapalin budou vyrobeny z chemicky odolného plastu či oceli. 
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Přílohy: 
 

Příloha 10.1 – Souhrnný rozpočet stavby 
Příloha 10.2 – Položkový rozpočet stavby (hrubá stavba) 
Příloha 10.3 – Srovnání rozpočtů dle RTS a THU 
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11.1. Úvod do plánu BOZP 
   Kapitola se bude zabývat stručným úvodem do problematiky bezpečnosti práce na 
stavbě a následně rozborem plánu BOZP pro stavbu Yacht Clubu Hlučín. Hlavní 
pozornost bude věnována nařízení vlády č.591/2006Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhlášce 
362/2005Sb o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákonu č.309/2006Sb. O 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
11.1.1. Účel plánu BOZP 
   Účelem plánu BOZP je stanovit technicko-organizační opatření k bezpečnému 
provedení stavby v souladu s požadavky platných předpisů v oblasti zajištění 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na stavbě. Plán BOZP je závazný pro 
všechny pracovníky. 
   Každý zhotovitel, včetně samostatně pracujících fyzických osob je individuálně 
zodpovědný za plnění platných předpisů a norem v oblasti BOZP, se kterou musí být 
vždy prokazatelně seznámen. Jelikož na mnoha stavbách funguje systém zhotovitelů a 
podzhotovitelů, kdy podzhotovitelé provádějí dílčí části prací pro zhotovitele, pak je 
nutné zajistit přenesení požadavků a veškerých informací týkajících se BOZP od 
zhotovitele na podzhotovitele.  
   V případě součinnosti více zhotovitelů a podzhotovitelů na jedné stavbě, je nutná 
přítomnost koordinátora bezpečnosti. Všichni zhotovitelé a podzhotovitelé jsou povinni 
poskytovat účinnou součinnost koordinátorovi BOZP ve smyslu požadavků ustanovení 
zákona č. 309/2006Sb. Zásadním požadavkem je účinné a včasné informování o rizicích 
na pracovišti, které by mohly ohrozit pracovníky ostatních zhotovitelů a ostatní 
samostatně pracující fyzické osoby na staveništi a účast všech na odstraňování 
zjištěných závad a nedostatků v oblasti BOZP. 
 
11.1.2. Právní předpisy 
   K bezpečnosti práce se vztahuje celá řada právních předpisů. Nejdůležitější a všem 
ostatním předpisům nadřazené jsou vždy zákony. Poté následují nařízení vlády a 
vyhlášky které jsou stejně jako zákony závazné a jako poslední jsou normy ČSN a EN 
ČSN, které již závazné nejsou, ale jsou pouze doporučené (nicméně jedná se o 
minimální doporučení, tzn. například v případě uvedených hodnot můžeme kvalitu 
provedeného díla posunou směrem nahoru snížením těchto odchylek, ale snižovat 
kvalitu zvyšováním odchylek nad rámec norem již nelze). Za nejdůležitější lze označit 
zákon č. 262/2006Sb – zákoník práce, který je nadřízený všem ostatním zákonům, 
nařízením a vyhláškám o BOZP. V Zákoníku práce se k problematice bezpečnosti práce 
vztahují zejména § 101 až § 108 uvedené v páte části – Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci. Vzhledem k tomu, že BOZP je komplexní oblast, bylo  nutné vypracovat další 
právní předpisy rozšiřující a upřesňující požadavky BOZP pro různé situace, tudíž pro 
účely BOZP existují další předpisy rozšiřující a upřesňující požadavky zákoníku práce. 
Zde jsou uvedeny základní právní předpisy vztahující se k BOZP: 
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Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o dalším zajištění podmínek BOZP 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci 
na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
   Tyto zákony a vyhlášky zahrnují převážnou část problematiky BOZP pro nejčastěji 
prováděné práce a pro nejčastější situace. V případě méně typických prací a méně 
obvyklých situací je možno využít dalších zákonů a vyhlášek vztahujících se k těmto 
konkrétním činnostem. Pro představu výběr některých zákonů a vyhlášek vztahujících 
se na práce prováděné na práce v rámci výstavby Yacht Clubu Hlučín: 
 
Nářízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací technická zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Vyhláška č. 73/2010 Sb.,  o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon) 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
 
   Bezpečnost práce je úzce spjata i s ochranou životního prostředí, tudíž pro úplnost je 
na místě uvést i základní zákony vztahující se o ochraně životního prostředí 
uplatňované v rámci výstavby: 
 
Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích 
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   V hierarchii zákonů a předpisů stojí na konci normy české státní normy ČSN a české 
státní normy sjednocené s normami evropskými ČSN EN. Tyto normy jsou pouze 
doporučené, nikoli závazné a to z důvodu rychlého vývoje ve stavebnictví, kdy nově 
užívané technologie umožňují dosahovat stále lepších výsledků a kratších časů, načež 
pro mnohé z těchto technologií v době začátku jejich užívání nejsou normy pro dané 
činnosti k dispozici.  Technické normy lze chápat jako podklad pro urychlení a 
usnadnění vytváření technologických postupů pro provádění prací stanovující základní 
požadavky pro provedení dané práce, základní odchylky, požadavky na kvalitu atp., 
ovšem pokud je k dispozici technologie, která není zapracována do norem a umožňuje 
kvalitnější provedení s menšími odchylkami, pak je možno nedodržet požadavky dané 
normou za účelem zvýšení kvality díla či zkrácení doby provádění při dodržení kvality 
dané normou. 
   To, že ČSN nejsou závazné nelze v žádném případě chápat jako příležitost ke snížení 
kvality díla. Výmluvný závěr o obecné odpovědnosti za dodržování „nezávázných“ 
českých norem je srozumitelný souhrnný závěr právní expertízy "Odpovědnost za škodu 
v případech škodné události související s provozováním a servisem výtahů" 
autorizované Právnickou fakultou Palackého university v Olomouci, která v souvislosti 
s možnou náhradou škody v případě nerespektování ustanovení českých technických 
norem, na které není odkazováno v žádném právním předpisu, uvádí:  
   „Ten, kdo trpí stav, který je v rozporu s ustanoveními českých technických norem si 
nepočíná tak, aby předcházel škodám.“ 
 
   V případě nedodržení minimálních požadavků daných českou technickou normou 
nemusí celá škodná událost skončit. Pokud dojde k poškození zdraví, pak může být celé 
nedodržení norem hodnoceno i jako trestný čin ublížení na zdraví podle §223 a §224 
trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění. 
 
   Náhradou škody však nemusí škodná událost zcela skončit v případě, že dojde k 
poškození zdraví. Podle již zmíněné právní expertizy může být hodnocena i jako trestný 
čin ublížení na zdraví podle § 223 a 224 trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném 
znění. 
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/3274-zavaznost-a-uplatnovani-ceskych-technickych-
norem-iii 
 
   Níže je uveden seznam norem vztahujících se ke stavbě YachClubu Hlučín: 
 
ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich užívání 
ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí 
ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro prozatimní elektrická 
zařízení 
ČSN EN 50110 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
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ČSN ISO 8456 Skladovací zařízení sypkých hmot, bezpečnostní předpisy 
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem, šířky a výšky cest a uliček 
Hořlavé kapaliny, prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
ČSN EN ISO 14688 Geotechnický průzkum a zkoušení 
ČSN EN 1990 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí 
ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních objektů 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost – nevýrobní objekty 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 
ČSN EN 12699 Provádění speciálních geotechnických prací – ražené piloty 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1504-2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany 
povrchu betonu 
ČSN EN 1504-7 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - 
Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 7: Ochrana výztuže 
proti korozi 
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – provádění 
ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí – terminologie třídění 
ČSN EN 13986 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, 
hodnocení shody a označení 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 
1: Vnější omítky 
ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 
2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
 
   Jak je z výše uvedeného výpisu norem patrné, množství norem vztahujících se ke 
každé stavbě je obrovské a z toho současně vyplývá právě onen fakt, že normy jsou 
„Doporučené“. Aktualizace tohoto množství norem je totiž náročný a časově zdlouhavý 
proces, načež technický pokrok je často rychlejší, takže se mnohdy setkáváme s mírně 
zastaralými normami a předpisy. 
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11.1.3. Koordinátor BOZP 
   Pro stavby, u kterých se předpokládá součinnost více zhotovitelů či podzhotovitelů je 
zapotřebí přizvat koordinátora bezpečnosti práce, který  
koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů přijímáním příslušných opatření 
k zajištění a naplnění požadavků BOZP během výstavby. 
   Požadavek na určení koordinátorů je uveden v § 14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Potřeba koordinátora stavby je závislá na třech kritériích: 
 
 • Potřeba realizace stavby více zhotoviteli 
 • stavební povolení nebo ohlášení 
 • rozsah stavby 
  
 Legislativně tato kritéria obsahuje text odstavce 1 § 14 zákona č. 309/2006 Sb.: 
„Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a 
složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 
Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 
toutéž osobou.“ 
   Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, 
o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl, a nelze je sdělovat dalším osobám, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 
 
Náplň činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby: 
 
 v dostatečném časovém předstihu před zadáním stavby dodavateli předat 
stavebníkovi přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o pracovně 
bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, a další 
podklady k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi. 
 bez zbytečného odkladu předat projektantovi, dodavateli (byl-li již určen), 
popř. jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které 
jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti. 
 
Náplň činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby: 
 
 informovat všechny dotčené dodavatele o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. 
 upozornit dodavatele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém dodavatelem a vyžadovat 
zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 
 oznámit stavebníkovi uvedené nedostatky, nebyla-li dodavatelem neprodleně 
přijata opatření ke zjednání nápravy. 
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   Vzhledem k rozsahu a typu stavby je již nyní jasné, že pro stavbu Yacht Clubu Hlučín 
bude přizvání koordinátora BOZP nutné. 
 
 

11.2. Zákon č. 309/2006 Sb. 
   Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů má celkem čtyři části. Část první 
– Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
obsahuje § 1 - § 11, kterými navazuje na příslušná ustanovení zákoníku práce. V této 
části jsou upraveny požadavky na pracoviště, na výrobní a pracovní prostředky a 
zařízení, na organizaci práce a pracovní postupy, na bezpečnostní značky, značení a 
signály. Řeší i předcházení ohrožení života a zdraví prostřednictvím rizikových faktorů 
pracovních podmínek a kontrolovaných pásem, uvádí zákaz výkonu některých prací. V 
Hlavě III. pak stanoví požadavky na odbornou způsobilost a zvláštní odbornou 
způsobilost. Nejpodstatnější je pro nás ovšem §3 zákona, který stanoví požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí na staveništi kde stojí, že „Zaměstnavatel, který provádí 
jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou 
fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 
zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno“. Zákon zde 
požaduje, aby zadavatel stavby poskytoval zhotoviteli součinnost při zajišťování dalších 
požadavků kladených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to jak při přípravě 
projektu, tak při realizaci stavby, které jsou v obsahu § 3 uvedeny, a které je povinen 
zhotovitel na dané stavbě dodržovat.  
Část druhá nazvaná Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy má pouze dva paragrafy, které v 
podstatě uvádějí, že nejen zaměstnavatelé jako právnické osoby, podnikající fyzické 
osoby, osoby samostatně výdělečně činné, ale i jejich rodinní příslušníci a zadavatelé 
staveb jsou povinni naplňovat bezpečnostní požadavky vyplývající z platných právních 
předpisů. 
Části třetí zákona č. 309/2006 Sb., se má název Další úkoly zadavatele stavby, jejího 
zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se podílí na zhotovení stavby a koordinátora 
stavby bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V této části jsou uvedeny 
hlavně základní Povinnosti zadavatelů staveb obsahují ustanovení § 14 a § 15 zákona č. 
309/2006 Sb. Ve zkratce se jedná o následující povinnosti: 
 
• určit koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby se řeší 
smlouvou o dílo mezi zadavatelem stavby a koordinátorem BOZP 
• předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně 
informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi  
• poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost 
• zavázat všechny zhotovitele stavby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace stavby 
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• zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem, pokud byl v souladu se 
zákonem určen, pokud v souladu s § 14 zákona určen nebyl, tak plán BOZP může 
vypracovat kterákoliv fyzická osoba, která má znalosti v oboru 
• podepsat oznámení o zahájení prací 
• zajistit doručení oznámení o zahájení prací 
• zajistit, aby byl stejnopis oznámení o zahájení prací vyvěšen na viditelném místě u 
vstupu na staveniště 
• provést bez zbytečného odkladu aktualizaci oznámení o zahájení prací 
• zajistit aktualizaci plánu BOZP 
• při určování koordinátora BOZP prověřit, zda má fyzická osoba doklad o úspěšně 
složené zkoušce, tj. osvědčení, které má platnost 5 let a potřebné živnostenské 
oprávnění. 
 
   Pro přehlednost jsou povinnosti zadavatele vyobrazeny v níže přiloženém schématu 

 
Obrázek 11.2.1 – Povinnosti zadavatele stavby 

 
V případě výstavby Yacht Clubu Hlučín bude zapotřebí spolupráce více zhotovitelů, 
stavba musí být provedena na stavební povolení a rozsah bude větší, než 500 osobodní, 
tudíž je nutné postupovatdle všech ustanovení uvedených v § 14 a § 15 zákona č. 
309/2006 Sb.  
   Pro naplnění požadavků zákona bude: 
 
 vybrán koordinátor stavby s příslušným dokladem o platné zkoušce a 
živnostenské oprávnění 
 Koordinátorovi budou předány veškeré potřebné podklady včetně informací o 
fyzických osobách, které se budou zdržovat na staveništi 
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 Koordinátorovi bude poskytována potřebná součinnost 
 Všichni zhotovitelé budou zavázáni ke spolupráci s koordinátorem stavby po 
celou dobu výstavby 
 Najatým koordinátorem bude vypracován plán BOZP pro stavbu 
 Bude předáno podepsané oznámení o zahájení stavby, které bude vyvěšeno u 
vstupních míst stavby 
 Bude zajišťována aktualizace dokladů stavby a aktualizace plánů BOZP 
v závislosti na prováděných pracích a změnách v projektu 
 
Splněním těchto požadavků budou naplněny požadavky zákona č. 309/2006 Sb. o 
dalším zajištění podmínek BOZP. 
 
 

11.3. Nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
   Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí 
předpis k zákonu 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). 
   V této kapitole budou uvedeny vybrané části nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a k nim 
příslušná opatření zajišťující splnění požadavků BOZP. V textu budou uvedeny pouze 
ty body zákona, které se týkají stavby. Citace ze zákona budou pro přehlednost psány 
kurzívou, samotná navrhovaná opatření normálním textem. 
 
11.3.1. Obecné požadavky 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,  
b) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány.  
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
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3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením.  
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám, musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací 
je dodržuje.  
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis5).  
7. Přístupna jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.  
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti  
 
Navrhovaná řešení: 
   Staveniště bude vzhledem k poloze hlídáno bezpečnostní službou, aby bylo zabráněno 
vniknutí  osob a  taktéž bude oploceno neprůhledným plotem výšky 1,8m. K přístupu 
budou sloužit dvě uzamykatelné vstupní brány. Staveniště bude viditelně ohraničeno a 
označeno oplocením a příslušným značením se zákazy vstupu a vjezdu nepovolaných 
osob.  
 
II. Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
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označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 
Navrhovaná řešení: 
   Staveniště bude zásobováno elektrickou energií ze sítě pomocí nově vybudované 
přípojky NN, na kterou bude napojen hlavní staveništní rozvaděč. Tento rozvaděč bude 
umístěn u buňkoviště poblíž buňky stavbyvedoucího. Tento hlavní rozvaděč bude 
dimenzován podle skutečného, předem vypočteného zatížení stavby a musí splňovat 
normové požadavky. Další staveništní rozvaděče budou rozmístěny po stavbě podle 
potřeby a aktuální fáze výstavby. Hlavní staveništní rozvaděč i podružné staveništní 
rozvaděče budou uzamykatelné zabezpečující je proti neoprávněné manipulaci. Rovněž 
budou opatřeny pojistkou a hlavním vypínačem. Veškeré eletrické rozvody na staveništi 
musí být schváleny k užívání odborně způsobilou osobou podle platné legislativy. 
Veškeří pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními opatřeními a s postupem 
v případě úrazu elektrickým proudem či v případě havárie způsobené elektrickým 
proudem. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
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nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 
postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Během výstavby Yacht Clubu Hlučín budou využívány mobilní plošiny a systémová 
lešení. Tato lešení a plošiny budou řádně revidovány a dimenzovány pro prováděné 
práce, tzn. pro předpokládaný počet lidí a zatížení. V případě špatných povětrnostních 
podmínek (vítr nad 11m/s) budou práce na lešení a plošinách zastaveny. Lešení bude 
sestavenou kvalifikovanou firmou a zavětrováno. 
   Odborné prohlídky lešení budou zajišťovány v pravidelných intervalech, v případě 
změny polohy či po mimořádných událostech, které by mohly ovlivnit polohu a stabilitu 
lešení budou provedeny odborné prohlídky bude zajištěna mimořádná prohlídka. 
   Materiál bude skladován ve vyhrazených prostorech podle typu materiálu. V případě 
nenasákavého materiálu nenáchylného na působení vnějších vlivů (štěrk, ocelová 
výztuž) bude probíhat skladování na zpevněných plochách vedle buňkoviště. Tyto 
materiály budou proti povětrnostním vlivům chráněny přikrytím plachtou. Nasákavé 
materiály, materiály, které lze snadno odcizit a materiály náchylné na povětrnostní vlivy 
budou uskladněny v uzamykatelném skladu na buňkovišti. 
   Drobné nářadí bude skladováno v uzamykatelném skladu na buňkovišti. 
   Práce budou přerušeny při nevhodných povětrnostních a klimatických podmínkách, 
tzn. při rychlosti větru nad 11m/s, silných deštích a bouřkách, popř. dle posouzení 
stavbyvedoucího. Při přerušení prací musí být vše zajištěno tak, aby nedošlo vlivem 
povětrnostních a klimatických podmínek ke škodě na zdraví a majetku. 
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11.3.2. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Obsluha strojů bude před zahájením prací seznámena s místními podmínkami. Na 
staveništi se nevyskytují žádné nebezpečné oblasti se sníženou únosností zeminy, 
přejezdy mosty atp. Zvýšené opatrnosti je nutno dbát pouze v případě projíždění 
v blízkosti břehu, nicméně tato  oblast bude označena pomocí pásky, za kterou nebude 
umožněn vjezd vozidel stavby. 
Během montážních prací budou stroje zajištěny proti samovolnému pojezdu. Při 
montáži budou stroje využívat výsuvné stabilizační botky, které budou podloženy tak, 
aby nedocházelo k jejich zaboření a ztrátě stability. Technický stav a stabilita strojů 
budou kontrolovány před započetím prací, stejně tak budou kontrolována vázací a 
závěsná zařízení. 
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   Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace budou užívány maximálně ve vzdálenosti 
1m od nosných KCÍ objektu, v případě, že by bylo zapotřebí zajet blíže k nosným 
konstrukcím bude činnost konzultována se stavbyvedoucím a bude proveden záznam o 
příslušné činnosti do stavebního deníku. 
 
II. Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 
sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a 
používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Stavební stroje se budou pohybovat převážně v oblastech se zeminou dostatečné 
únosnosti, za nebezpečnou lze označit pouze oblast kolem břehu jezera. Tato oblast 
bude označena pomocí pásky za kterou nebude umožněn vjezd vozidel stavby. 
   Všichni řidiči budou náležitě proškoleni o práci na staveništi, aby nedošlo 
k vzájemnému ohrožení během prací více strojů, nebezpečí vlivem špatné manipulace 
se stroji, špatného nakládání a vykládání materiálu, ohrožení fyzických osob, ztrátě 
stability stroje, atp. 
 
III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
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2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou 
nebo jiným ochranným prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Míchačka bude umístěna v míchacím centru, kde bude řádně ustavena a zajištěna. 
   Míchačku budou obsluhovat pouze proškolení pracovníci seznámení s podmínkami 
obsluhy a postupem řádného míchání směsí. 
   Míchačka bude vybavena ochranou proti vzpříčení a zkratu. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Autodomíchávače a pumpy na beton se budou pohybovat pouze na zpevněných 
plochách. 
   Obsluha vozidla bude prováděna proškoleným řidičem. 
   Dostupnost míst, na nichž bude betonová směs ukládána bude zajištěna v předstihu 
tak, aby mohlo docházet k bezproblémové betonáži bez zbytečného ohrožení 
bezpečnosti práce, tzn. po zpevněných plochách případně po plochách s dostatečnou 
únosností bez rizika sesuvu a bez překážek ztěžujících manipulaci či zabraňující 
vizuální kontrole. Dopravní trasy budou navrženy tak, aby byla doprava rychlá a nebylo 
zapotřebí zbytečně couvat a přejíždět. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 
stavby. 
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2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými 
osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
   Navrhovaná opatření: 
   Veškeré stavební stroje budou obsluhovány pouze proškoleným a zkušeným 
personálem, který bude seznámen se stavbou a podmínkami na stavbě. 
      Autočerpadlo se bude po stavbě pohybovat se složeným výložníkem, který nebude 
používán ke zdvíhání a přemisťování břemen. Vyústění potrubí na čerpání betonové 
směsi bude vždy spolehlivě zajištěno, aby nedošlo ke zranění osob vlivem nenadálého 
pohybu. Během betonáže není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami ani 
vstupovat na konstrukci čerpadla či do nebezpečného prostoru kolem koncovky hadice.  
   Dopravní trasy budou optimalizovány tak, aby nebylo zapotřebí zbytečného couvání a 
přejíždění vozidel, čerpadlo bude umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a 
umožňovalo bezpečnou betonáž. 
   Práce se strojními omítačkami bude provádět specializovaná firma s příslušným 
školením pro obsluhu strojních omítaček. 
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IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
   Navrhovaná opatření: 
   S vibrátory budou pracovat pouze proškolení pracovníci, kteří budou seznámeni 
s pracovními podminkami na stavbě a s podmínkami bezpečného užívání ponorných 
vibrátorů. 
 
XI. Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 
nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li 
vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě 
vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 
břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě 
stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost 
zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše 
do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě 
nejméně 3 závity lana. 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se 
závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné 
překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se 
tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických 
osob proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy 
znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném 
rozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního předpisu tím 
není dotčen. 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně 
závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto 
předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v 
prostoru ohroženém pádem břemene. 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
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b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena 
náležitá bezpečnostní opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h) pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k 
vysmeknutí lana z drážky kladky, 
i) dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích 
prostředků, 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
l) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
m) používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou 
splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do 
provozu. 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 
a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do 
chodu se chod vrátku zastaví. 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba 
určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo 
pokynů pro obsluhu. 
 
   Navrhovaná opatření: 
Elektrický vrátek budou obsluhovat pouze proškolení pracovníci, seznámení 
s podmínkami bezpečného užívání elektrického vrátku. 
   Stanoviště obsluhy elektrického vrátku bude umístěno tak, aby nebyla při přepravě 
mateirálu obsluha vrátku ohrožena a aby měla současně dobrý přehled o okolních 
podmínkách a dobrý výhled na přepravovaný materiál. Dorozumívání mezi obsluhou a 
osobou odebírající přepravovaný mateirál bude probíhat pomocí gestikulace rukama a 
zvukovými signály. 
   Vrátek bude před každým uvedením do provozu obsluhou řádně zkontrolován, stejně 
tak po ukončení činnosti.Vrátek bude užíván v souladu s pokyny výrobce a servis bude 
provádět pouze pověřená osoba (obsluha vrátku, případně jiná proškolená, zhotovitelem 
určená fyzická osoba). 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 
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2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí 
 
   Navrhovaná opatření: 
   Vždy po ukončení prací obsluha provede zběžnou kontrolu stavu vozidla a v případě 
provozních odchylek zápis. Rovněž v případě odchylek obsluha informuje 
zodpovědného pracovníka, který zařídí nápravu. V případě, že na daném zařízení 
obsluhy střídají, tak se vzájemně informují o možných problémech a nesrovnalostech 
v chování zařízení. 
   Po ukončení prácí bude stroj ustaven na vyhrazené místo na stavbě (nerozhodne li 
stavbyvedoucí jinak) do přepravní polohy, zajištěn proti samovolnému pohybu ruční 
brzdou, případně i klíny zabraňujícími samovolnému pohybu, ustaven na stabilním 
místě, zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob a odcizení. Klíče od stavebních strojů 
budou uloženy v buňce stavbyvedoucího.  
 
XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
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bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci 
s břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabržděno. 
 
.   Navrhovaná opatření: 
   V případě dopravy vozidel na stavbu na valníku bude dopravovaný stroj řádně 
zabezpeče proti samovolnému pohybu a bude dráno výše uvedených zásad pro přepravu 
pracovních strojů. Zvýšená pozornost bude věnována bezpečnosti během nakládání a 
vykládání stroje na valník. 
 
11.3.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
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klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 
hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 
sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti 
pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 
jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby 
nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů. 
13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 
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16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
.   Navrhovaná opatření: 
   Materiál bude skladován ve vymezených prostorách a buňkách podle svého 
charakteru. Mateirál nenáchylný na klimatické vlivy bude skladován venku na 
podkladcích pod plachtou, materiál náchylný na klimatické vlivy, nasákavý a snadno 
odcizitelný bude skladován v uzamykatelném skladu. Klíče od skladu budou svěřeny 
zodpovědné osobě a stavbyvedoucímu, bude vedena evidence skladovaného materiálu a 
mateirálu vydávaného. V pozdější fázi výstavby bude po uvážení stavbyvedoucího bude 
vzhledem ke snadnější manipulaci umožněno skladování vybraných typů materiálu 
umožněnos kladování uvnitř budouvaného objektu. 
   Materiály budou uloženy tak, aby nehrozila ztráta jejich stability, bezprostřední 
ohrožení bezpečnosti či poškození mateirálu vlivem pádu nebo převrhnutí materiálu. 
Materiál bude rovněž skladován tak, aby bylo umožněno jeho snadné odebírání a 
manipulace, tzn, nebude zaskladněn hromadami jiného materiálu, maximální vyška 
skladování 1,5m v případě mateirálů, u nichž je možné skládání „na hromadu“a 
následně odebíraných ručně, u materiálů pravidelných tvarů odebíraných strojně do max 
výšky 3m. U všech mateirálů je bude dbáno na snadnou dostupnost vytvářením uliček o 
dostatečné šířce pro průchod osoby přenášející daný typ mateirálu (tzn. alespoň 
1000mm pro průchod osoby přenášející materiál). 
   S odpady bude nakládáno v souladu s příslušnými předpisy, tzn. budou děleny na 
odpady stavební, komunální a nebezpečné a podle toho také odváženy a likvidovány. 
 Navíc pro likvidaci komunálního odpadu vzniklého během stavby bude dbáno na 
třídění odpadu na odpad biologicky rozložitelný, plasty, papír a kovy. 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
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těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
    Navrhovaná opatření: 
      Současné trasy technické infrastruktury nejsou v kolizi s plánovanými trasami 
výkopů, tudíž by nemělo dojít ke střetu. 
   Před zahájením zepmích prací budou vytyčeny výkopy a polohy jednotlivých pilot. 
   Před započetím prací budou všichni pracovníci proškoleni a seznámeni s pracovními 
podmínka mi na stavbě, s polohou sítí technické infrastruktury a s rozsahem a postupem 
prací. 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
 
IX.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
   Navrhovaná opatření: 
   Během betonáže bude využíváno systémového bednění, u něhož je zajištěna 
prostorová tuhos a únosnost. Bednění bude zajištěno proti pádu a proti ztrátě stability 
během montáže i demontáže. 
   Při přejímce bednění je nutno zkontrolovat všechny prvky a vylouči ty, u nichž je 
patrné poškození či deformace. 
   Montáž, demontáž a veškerou manipulaci s bedněním budou provádět pouze 
proškolení pracovníci. 
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 
jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 
 
   Navrhovaná opatření: 
      Směs bude ve většině připadů dopravována pomocí autočerpadla na základě pokynů 
betonáře. Obsluhu autočerpadla a ukládání směsi budou provádět proškolení pracovníci. 
   V případě ruční přepravy betonové směsi budou dbáno, aby byla přeprava umožněna 
po bezpečných trasách, vodorovná doprava bude řešena pomocí stavebního kolečka, 
svislá pomocí stavebního vrátku. 
   V průběhu betonáže bude kontrolován stav bednění, v případě pohybu či deformace 
bednění bude betonáž přerušena do odstranění závady. 
 
IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
  
   Navrhovaná opatření: 
      Odbedňování bude provádět proškolený personál po dosažení statické funkce dané 
části konstrukce.  
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   Po odbednění bude použité dílce očištěny a skladovány na vymezeném místě na 
staveništi, poblíž staveništních buněk. 
 
IX. 5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
   Navrhovaná opatření: 
   Výztuž bude zkrácena na požadovanou délku a naohýbána v armovně, na stavbě bude 
pouze kompletována a v případě potřeby budou prováděny drobné úpravy.  
   Manipulovat s výztuží budou pouze oceláři a proškolení pracovníci, samotné 
svazování výztuže a přípravu armatur na stavbě budou provádět již pouze oceláři. 
   V případě krácení výztuže budou užívány úhlové brusky s ochranným krytem, 
pojistkou zastavující kotouč v případě zpětného rázu a pojistkou proti automatickému 
zapnutí v případě výpadku el.proudu. 
 
XI. Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
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8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 
   Navrhovaná opatření: 
   Montážní práce budou zahájeny až po řádném převzetí pracoviště a provedení zápisu 
do stavebního deníku.  
   Montáž budou vykonávat pouze osoby seznámené s podmínkami na stavbě a 
s příslušným školením. 
   Vázání břemen na jeřáb budou provádět pouze osoby s příslušným kšolením a 
oprávněním. Před započetím prací bude pravidelně kontrolován stav vázacích 
prostředků. Během manipulace s břemeny se nebude nikdo zdržovat pod  zavěšenými 
břemeny, obsluha zvedacího zařízení se bude řídit pokyny vazače. Komunikace bude 
probíhat na základě neverbálních signálů a gestikulace či pomocí vysílačky. 
   Montáž dílců bude probíhat postupně podle stanoveného technologického postupu, 
jednotlivé dílce budou osazovány až po bezpečném osazení dílců předcházejících, 
v případě užívání montážník přípravků pro dočasné upevnění montovaných dílců budou 
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tyto montážní přípravky odstraňovány až ve chvíli, kdy bude mít konstrukce 
dostatečnou prostorovou tuhost a stabilitu. 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem. 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 
fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 
návodem na používání příslušného zařízení. 
 
   Navrhovaná opatření: 
   Natavováží živičných izolací budou provádět pouze osoby s příslušnou kvalifikací 
vybavený nehořlavými pracovními pomůckami (nehořlavý pracovní oděv, rukavice, 
kotníkové pracovní boty s ocelovou špičkou, pracovní brýle, respirátor). Natavování 
nesmí být prováděno v blízkosti hořlavých látek. 
 
XV. Malířské a natěračské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se 
považuje: 
1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 
dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a 
k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto 
prací, 
2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu, 
3. provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze 
žebříků k tomu upravených. 
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   Navrhovaná opatření: 
   Malířské a natěračské práce budou probíhat dle technologických postupů stanovených 
výrobcem nátěrových hmot. Žebříky budou užívany v souladu s požadavky na 
bezpečnost práce (tzn. nebude užíváno „kozové lešení“ na žebříku bude vždy pracovat 
jen jedna osoba, žebříkybudou ustaveny do stabilní polohy tak, aby neujely, nebudou 
podkládány žádnými předměty pro zvětšení možného dosahu,...), v případě práce 
v oblasti schodišť či v místech těžko přístupných z žebříku bude sestaveno lešení 
umožňující bezpečný průběh prací. 
 
XIX. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 
1. Zhotovitel zajišťuje ochranu proti pádu do vody podle zvláštního právního předpisu. 
2. Nelze-li výjimečně ochranu proti pádu do vody podle bodu 1. spolehlivě zajistit 
prostředky kolektivní ochrany, musí být fyzické osoby, které jsou vystaveny nebezpečí 
pádu do vody, vybaveny vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem určeným 
pro ochranu před utonutím; s ohledem na místní podmínky, zejména hloubku vody, 
rychlost proudu a výšku nad hladinou, musí tento osobní ochranný pracovní prostředek 
umožnit zachycení popřípadě vyzdvižení jeho uživatele z vody. 
3. Během provádění prací za podmínek podle předchozího bodu musí být na pracovišti 
zajištěny prostředky pro poskytnutí první pomoci při utonutí a zajištěna trvalá 
přítomnost fyzické osoby, která je v poskytování této pomoci prokazatelně vyškolena. 
4. Není-li pracoviště nad vodou dosažitelné ze břehu, zajistí zhotovitel bezpečnou 
přepravu zaměstnanců na pracoviště a z něho vhodným plavidlem v souladu s 
požadavky zvláštního právního předpisu 
 
   Navrhovaná opatření: 
   Vzhledem ke vzdálenosti YachtClubu od vody nehrozí bezprostřední nebezpečí pádu 
pracovníků do vody, tudíž břeh bude pouze ohrazen dřevěnými latěmi a signalizační 
páskou, což je dostatečné opatření pro zajištění bezpečnosti práce v případě této stavby. 
 

11.4. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
   Nářízení 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 se (jak již z názvu 
vyplývá) zabývá hlavně požadavky na bezpečnost při provádění prací, při nichž hrozí 
pád z výšky nebo do hloubky a specifikuje bližší požadavky na technická zařízení 
poskytovaná pracovníkům pro práci ve výškách ve výškách a nad volnou hladinou. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
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umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak. 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Konstrukce lešení budou ohraněny zábradlím, které je součástí dodávaného 
systémového lešení. 
   Konstrukce, z nichž hrozí pád pracovníků. případně i okenní otvory bez výplní budou 
přehrazeny pomocí zábradlí výšky 1,1m a dvěmi fošnami ve výškach 0,4 a 0,7m. 
Zábradlí na konstrukci nejvyššího podlaží se bude postupně s pokračující výstavbou 
přesouvat vždy na patro následující, nejvyšší podlaží bude vždy ohraněno po celé délce 
konstrukcí zabraňující pádu předmětů z výšky. 
   Bude dráno, aby součástí všech zábradlí byla okopová hrana zabraňující pádu nářadí a 
ostatních pomůcek používaných při práci. 
   V případě potřeby dočasného odstranění zábradlí budou instalovány výstražné cedule 
kolem daného místa a vstup do daných prostor bude ohraněn pomocí moblních zábran. 
Po ukončení těchto prací bude zábradlí vráceno do původního stavu. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
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průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 
zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 
pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 
výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby, 
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d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
 e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem 
tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 
jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Práce ve výškách za pomoci osobních ochranných prostředků proti pádu budou 
provádět pouze pracovníci školení pro dané práce a pouze v nezbytných případech, 
bude preferováno provádění prací z lešení či jiných podpůrných konstrukcí, u nichž není 
nutné používání osobních ochranných pomůcek proti pádu. 
 
III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo 
nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na 
žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 
volný prostor alespoň 0,6 m. 
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7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 
12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Žebříky budou využívány po celou dobu výstavby, a to ať už jako součást 
systémového lešení tak jako samostatné opěrné žebříky či žebříky volně stojící.  
   Na žebřících budou vykonávány pouze jednoduché, nenáročné práce, v případě 
potřeby provádění náročnějších prací budou použity mobilní plošiny či lešení. 
   Budou používány pouze hliníkové žebříky kategorie PROFI. Žebříky budou 
evidovány v knize žebříků a budou pravidelně kontrolovány. V případě 
poškození/závany na žebříku nebude žebřík opravován, ale vyměněn za nový. 
   Žebříky budou misťovány pouze na pevnou podložku, u níž nehrozí ujetí žebříku. 
Žebříky nebudou pokládány na podložku za účlem zvýšení možného dosahu (např. na 
palety).  
   V případě žebříků opěrných bude sklon alespoň 2,5:1, pokud bude žebřík určen i 
k výstupu, tak bude přesah žebříku nad výstupní plošinu alespoň 1,1m. 
   U žebříků rozkládacích budou žebříky vždy rozloženy tak, aby byl natažen jistící 
řetízek. Na žebříku je zakázáno pracovat obkročmo, „chodit na žebříku“ a pracovat na 
horní štafli. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 



 
 
 

156 
 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Všichni pracovníci budou proškoleni o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při práci ve 
výškách a nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při pokládání materiálu a pracovních 
nástrojů na lešení či na jiná místa, odkud hrozí jejich pád. 
   Všichni pracovníci pracující ve výškách budou vybaveni opasky umožňujícími upnutí 
pracovních nástrojů. 
   Součástí všech zábradlí bude okopová hrana výšky 0,2m, zabraňující pádu předmětů 
z výšky. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 
m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 
kolem celého obvodu paty objektu. 
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6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Ohrožené pásmo kolem objektu bude 2m. V této vzdálenosti je nutné dbát zvýšené 
opatnosti. Pracovníci budou s touto skutečností seznámeni, nicméně prostor nebude 
nijak vyznačen, jelikož značení prostoru (např. Páskou) by zapříčiniko komplikace při 
manipulaci a montáži. 
   Při přepravě břemene jeřábem bude hranice ohroženého prostoru zvýšena na 3m. 
 
VI. Práce na střeše 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od 
vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a 
kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením 
osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení 
vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
 
Navrhovaná opatření: 
   Střecha bude ohrazena zábradlím výšky 1,1m s okopovou hranou a dvěmi lištami ve 
výškách 0,4m a 0,7m. Přístup na střechu bude do vybudování schodiště řešen pomocí 
žebříku. Střecha je plochá, tudíž není zapotřebí výrazně odlišných bezpečnostních 
opatření oproti ostatním fázím budování jendotlivých pater objektu. 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
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c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 
strhnout z výšky. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Shazování předmětů je výslovně zakázáno. Materiál, pracovní nástroje a odpady 
budou z vyšších podlaží přenášeny ručně, pomocí vrátku či v případě potřeby jeřábem. 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Na stavbě bude umístěn měřič rychlosti větru a teploměr. V případě nepříznivých 
klimatických podmínek je stavbyvedoucí uvedené přístroje povinen zkontrolovat a 
v případě teplot nižších než -10°C či větru silnějšího než 11m/s práce přerušit. 
Stavbyvedoucí může práce přesušit i při nižších hodnotách, pokud je ohrožena 
bezpečnost (bouřka, vítr s deštěm/sněhem, krupobití,...). 
 
XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 
demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
Navrhovaná opatření: 
   Všichni zaměstnanci budou před započetím prací proškoleni. Všichni proškolení 
zaměstnanci svým podpisem potvrdí účast na školení stejně jako souhlas s dodržováním 
předepsaných zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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12.1. Varianty založení  pilot pod úrovní vody  
  Tato kapitola bude věnována nastínění tří možných variant provádění pilot mola 
objektu YachtClub Hlučín, nacházejících se pod úrovní vody. Možnosti budou 
rozebrány z hlediska technologie, ekonomiky, časové náročnosti, mechanizace a 
v závěru každé části bude uvedeno stručné shrnutí včetně kladů a záporů jednotlivých 
variant. Na závěr budou všechyn varianty vyhodnoceny na základě bodového hodnocení 
a bude vybrána nejvhodnější varianta. 
   Cílem je vytvoření pilot pro molo o rozměrech 4,2x12,2m na sloupech 2,5m nad zemí, 
cca 0,5-1m nad úrovní vody (v závislosti na aktuálním stavu vodní hladiny v jezeře) a o 
tloušťce 300mm. Železobetonové molo bude přímo navazovat na YachtClubu, ovšem 
od základové desky objektu bude odděleno dilatační sparou.  
 
12.1.1. Vytvoření hráze ze sypané zeminy 
   Vytvoření sypané hráze se jeví již na první pohled jako nejvýhodnější 
z ekonomického hlediska. Smyslem tohoto řešení je vytvoření suchého prostoru v místě, 
kde se bude nacházet molo, vybudovat celou konstrukci mola a po dokončení prací 
konstrukci hráze rozbourat. Pro vytvoření hráze je možné použít zeminu získanou při 
hloubení stavební jámy a následně zeminu z části odtěžit a z části rozprostřít po dně 
jezera. Navíc není zapotřebí žádnou speciální mechanizaci a vše se dá provést s běžnou 
stavební mechanizací, pouze pro jeřáb je zapotřebí zapůjčit drapák. Vzhledem 
k charakteru tvořené KCE navíc není zapotřebí žádný speciální drapák, bude stačit 
běžný drapák na šrot/dřevo, se kterým není problém přemístit a následně „uložit“ 
zeminu. 
 
1. Strojní sestava 
   Pro provedení násypu bude zapotřebí tří hlavních pracovních strojů a jednoho 
nástroje. Stavebního jeřábu, benzínového čerpadla a drapáku pro stavební jeřáb. Bude 
použit stavební jeřáb, který se bude na stavbě vyskytovat po celou dobu prací, čerpadlo 
a drapák budou zapůjčeny speciálně pro tyto práce. 
 
- Autojeřáb Demag AC35 
Teleskopický jeřáb na terénním podvozku s maximálním vyložením 37,4m, 
s teleskopickým ramenem pak 37,4m. Pracovní diagramy jeřábu viz. kapitola 9. 
Technologický postup pro spodní stavbu. 
 
  

Maximální nosnost při vyložení 3m/35t 
Delka hlavního výložníku  

37,4m 
Celková délka jeřábu 10,68m 
Délka podvozku 8,36m 
Patkovací základna 5,95x6,25m 

     Tabulka 12.1.1.1 – autojeřáb Demag AC35 
Obrázek 12.1.1.1 – autojeřáb Demag AC35 [6] 
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- Kalové čerpadlo HERON EMPH 80 W 
   Kalové čerpadlo s benzínovým motorem, masivní konstrukcí a vysokým podvozmek 
pro přečerpání vody z prostoru vytvořené hráze. Čerpadlo je určeno pro čerpání 
znečištěných vod s průměrem částic do 25mm. Množství čerpané vody se bude 
pohybovat v okolo 400m3. Toto množství vody bude díky výkonu čerpadla možno 
přečerpat během přibližně 5-6 hodin.  
 

Hmotnost 42kg 
Výkon motoru 4,8kW 
Průtok 1 300l/min 
Výtlak 26m 
Sací hloubka 8m 
Spotřeba benzínu 1,2-1,5kg/h 

     Tabulka 12.1.1.2 – kalové čerpadlo 

 
  [12] 
 

- Drapák 
   Bude použit jednolanovy drapák, který je možné zavěsit na běžný autojeřáb. 
Konkrétní typ drapáku bude specifikován na základě možností dodavatele stavebního 
jeřábu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Technologický postup provádění 
 
I. Přemístění zeminy a vytvoření hráze – v prvním kroku je zapotřebí vytvořit 
samotnou hráz, za kterou vznikne nový pracovní prostor umožňující vytvoření mola 
v „suchém“ prostoru. Hráz bude vysoká 2,5m, široká 0,75m a stěny budou mít 
svahování v poměru přibližně 1:1. Vnitřní rozměry budou 15x10m. Z těchto údajů jsme 
schopni dopočítat potřebné množství zeminy pro vytvoření hráze.  

Obrázek 12.1.1.2 – kalové čerpadlo 

Obrázek 12.1.1.3 – Drapák [13] 
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Položka Výpočet Množství [m3] 
Násyp – délka 2 x 15 x 2,5*0,75 75 
Násyp – šířka 10 x 2,5*0,75 35 
Násyp – svahování 
délka 

2x((15x2,5)/2)*2 75 
 

Násyp – svahování 
šířka 

((10x2,5)/2)*2 35 

Celkem [m3] 175 
Tabulka 12.1.1.1 – Množství potřebné zeminy na vybudování sypané hráze 

 
   Množství zeminy získané z výkopu stavební jámy činí: 
 

Plocha objektu * hloubka jámy 
539,6*0,35 = 188,8m3 

188,8>175 
    
   Jak je patrné z výše uvedeného výpočtu, pro vytvoření hráze bude stačit zemina 
získaná z výkopu stavební jámy. 
   Hráz bude vytvořena postupným přemisťováním zeminy směrem od břehu dále do 
prostoru jezera po vrstvách pomocí jeřábu DEMAG s drapákem. 
 
II. Přečerpání vody – Po dokončení hráze bude zahájeno přečerpávání vody 
z budoucího pracovního prostoru do prostoru jezera pomocí benzínového čerpadla 
HERON. Vzhledem k rozmerům hráze je odhadovaný objem čerpaného množství vody 
400m3.  
 

Výkon čerpadla – 1300l/min = 1,3m3/min 
Čerpané množství vody – 400m3 

400/1,3 = 307,7min = cca 5h 
 

   Dle výše uvedeného výpočtu lze odhadovat dobu čerpání na přibližně 5h (mohou 
nastat drobné odchylky v závislosti na aktuální úrovní hladiny vody v jezeře). 
   Po dokončení čerpání zůstane čerpadlo v pohotovosti pro případ přelití hráze či jiné 
nenadálé události po celou dobu výstavby až do rozbourání hráze. 
 
III. Technologická přestávka – Po přečerpání vody bude zapotřebí nechat dno nově 
vzniklého pracovního prostoru vyschnout. Za tímto účelem bude provedena třídenní 
technologická přestávka. Stavbyvedoucí může v závislosti na stavu prosychání půdy 
přestávku prodloužit či naopak zkrátit.  
 
IV. Odstranění porostu a nečistot z pracovního prostoru – Posledním krokem před 
zahájením samotných prací na konstrukci mola bude odstranění případného porostu (řas 
či křovin) v nově vzniklém pracovním prostoru. Tento krok bude proveden druhý den 
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po zahájení pracovní přestávky. Zemina bude ještě dostatečně vlhká, takže případný 
porost bude možné bez větších komplikací odstranit a naopak nebude již natolik 
zavlhlá, aby pohyb v daném prostoru činil pracovníkůpm provádějícím čistící práce 
problémy. 
 
V. Rozbourání hráze – Po dokončení všech prací na konstrukci mola a dostatečném 
zatuhnutí a zatvrdnutí betonu (po uplynutí poslední technologické přestávky) bude 
konstrukce hráze rozbourána. Rozbourávání bude zahájeno odebráním prvních několika 
drapáků zeminy z čela hráze, umožňující zpětně zatopení pracovního prostoru. Jakmile 
se pracovní prostor opět zaplní vodou, bude odebrán zbytek zeminy směrem od konce 
mola ke břehu. Přibližně polovina zeminy bude ponechána na místě a pouze rozhrnuta 
po dně pomocí drapáku. 
 
3. Finanční plán  
   Již vzhledem k použitým materiálům a charakteru prací lze předpokládat, že tato 
varianta bude oproti ostatním nejlevnější. Nejnákladnější položkou rozpočtu bude práce 
stavebního jeřábu a čerpadla, jako materiál bude použita pouze vytěžená zemina, která 
by byla jinak uložena na skládce zeminy (takže lze ještě říci, že stavba ušetří, jelikož 
není zapotřebí zeminu odvážet a skladovat mimo stavbu). 
 

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

Díl: Zemní práce       34 535,98 
1 Odstranění travin, rákosu na ploše nad 

0,1 do 1 ha 
ha   0,01500 17 

200,00 
258,00 

2 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 
1000 -2000 l 

h 5,12821 197,50 1 012,82 

3 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 
m,přítok 1000 l 

den 30,00000 65,30 1 959,00 

4 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 
2,5 m 

m3 8,64969 76,40 660,84 

5 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-
4 do 50 m 

m3 175,00000 34,00 5 950,00 

6 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-
4 do 6000 m, kapacita vozu 12 m3 

m3 134,57939 183,50 24 695,32 

Tabulka 12.1.1.2 – Finanční plán I. varianty 
 

   Jak je z rozpočtu výše patrné, největší část nákladů v tomto případě za samotné 
přemisťování zeminy 
 
4. Časový plán 
   Harmonogram vychází z předpokládaných objemů přemisťované zeminy a 
přečerpávaného množství vody uvedených výše. 
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Číslo Název Nh 
Prům. 
počet 
prac. 

Den 

1 2 3 4 5 
1 Varianta 1 20 1 

162201102R00 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-
4 do 50 m 13 1   

115101203R00 
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 
1000 -2000 l 5 1     

111101102R00 
Odstranění travin, rákosu na ploše nad 
0,1 do 1 ha 1 1     

115101302R00 
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 
m,přítok 1000 l 0 1     

161101101R00 
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 
2,5 m 3 1   

162701101R14 
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-
4 do 6000 m 1 1   

Tabulka 12.1.1.3 – Časový harmonogram I. varianty 
 

   Jak je z výše uvedeného harmonogramu patrné, přípravné práce pro tuto variantu 
provedení je schopen jeden dělník provést za 4 dny. Následná promlka do dalšího dne 
zahrnuje minimální jednodenní technologickou přestávku, během které bdue vychychat 
dno nového pracoviště. Zbylé dvě položky zahrnují rozbourání hráze a odvoz části 
zeminy na skládku, což opět jendomu dělníkovi zabere jeden pracovní den. 
   Vzhledem k výše uvedenému lze považovat toto řešení za časově úsporné. 

 
 

5. Závěrečné hodnocení 
   Hodnocení je provedeno na základě několika kritérii, jimž jsou přiřazeny hodnoty od 
1 – nejhorší do 5 – nejlepší. Na základě tohoto bodového hodnocení vznikne celkové 
hodnocení, které je průměrem bodového hodnocení jednotlivých hodnocených kritérií.  
 

Činnost Bodové hodnocení 
Mechanizace 1 
Náročnost provádění 2 
Finanční náročnost 1 
Doba provádění 3 
Průměr 1,75 

Tabulka 12.1.1.4 – Závěrečné hodnocení I. varianty 
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12.1.2. Vytvoření hráze ze štětových stěn 
   Toto řešení má v principu stejný základ jako varianta předchozí. Vytvořit suchý 
prostor, ve kterém bude možné pracovat. Rozdíl je ovšem v samotné konstrukci hráze. 
V prvním případě je využit snadno dostupný materiál na stavbě, v případě druhém se 
počítá s využitím štětových stěn.  
 
1. Strojní sestava 
   K vytvoření hráze ze štětových stěn bude zapotřebí dvou pracovních strojů a jednoho 
nástroje. Hlavním pracovním strojem bude jeřáb DEMAG, který se bude na stavbě 
nacházet po celou dobu výstavby. K přečerpání vody z nově budovaného pracovního 
prostoru bude sloužit čerpadlo HERON a k zarážení štětových stěn bude použito 
hydraulické beranidlo zavěšené na jeřábový hák. 
 
- Autojeřáb Demag AC35 
Teleskopický jeřáb na terénním podvozku s maximálním vyložením 37,4m, 
s teleskopickým ramenem pak 37,4m. Pracovní diagramy jeřábu viz. kapitola 9. 
Technologický postup pro spodní stavbu. 
 
  

Maximální nosnost při vyložení 3m/35t 
Delka hlavního výložníku  

30,4m 
Celková délka jeřábu 10,68m 
Délka podvozku 8,36m 
Patkovací základna 5,95x6,25m 

     Tabulka 12.1.2.1 – Autojeřáb DEMAG AC35 

 
- Kalové čerpadlo HERON EMPH 80 W 
   Kalové čerpadlo s benzínovým motorem, masivní konstrukcí a vysokým podvozmek 
pro přečerpání vody z prostoru vytvořené hráze. Čerpadlo je určeno pro čerpání 
znečištěných vod s průměrem částic do 25mm. Množství čerpané vody se bude 
pohybovat v okolo 400m3. Toto množství vody bude díky výkonu čerpadla možno 
přečerpat během přibližně 5-6 hodin.  
 

Hmotnost 42kg 
Výkon motoru 4,8kW 
Průtok 1 300l/min 
Výtlak 26m 
Sací hloubka 8m 
Spotřeba benzínu 1,2-1,5kg/h 

  Tabulka 12.1.2.2 – kalové čerpadlo 
 
 

Obrázek 12.1.2.1 – Autojeřáb DEMAG AC35 [6] 

Obrázek 12.1.2.2 – kalové čerpadlo 
[12] 
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- Beranidlo 
   Bude použito závěsné hydroberanidlo, umístěné na háku jeřábu. Přesný typ beranidla 
bude specifikován podle možností dodavatele jeřábu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Technologický postup 
I. Vytvoření hráze ze štětovnic – Hráz bude tvořena pomocí štětové stěny 

z ocelových zámkových štětovnic. Jednotlivé Štětovnice budou beraněny směrem od 
břehu do vzdálenosti 15 m od břehu. Šířka budované hráze bude 10m a bude se jednat o 
otevřený štětovnicový systém s kotvením pomocí vzpěr. Vzhledem k charakteru 
konstrukce budou rozměry včetně hloubky beranění stanoveny statikem. 
 

II. Čerpání vody z nově vzniklé hráze – Obdobně jako v případě sypané hráze 
dojde po dokončení hráze ze štětových stěn k přečerpání vody z nově vzniklého 
pracovního prostoru do prostoru jezera pomocí benzínového čerpadla HERON. 
Rozměry vzniklé hráze jsou stejně, tutíž bude stejný i odhadovaný objem čerpaného 
množství vody 400m3.  
 

Výkon čerpadla – 1300l/min = 1,3m3/min 
Čerpané množství vody – 400m3 

400/1,3 = 307,7min = cca 5h 
 

   Dle výše uvedeného výpočtu lze odhadovat dobu čerpání na přibližně 5h (mohou 
nastat drobné odchylky v závislosti na aktuální úrovní hladiny vody v jezeře). 
   Po dokončení čerpání zůstane čerpadlo v pohotovosti pro případ přelití hráze či jiné 
nenadálé události po celou dobu výstavby až do rozbourání hráze. 
 

III. Technologická přestávka – přestávka, jejímž účelem je nechat vyschnout 
nově vzniklý pracovní prostor – viz. technologický postup sypané hráze. 

Obrázek 12.1.2.3 – Beranidlo [13] 
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IV. Odstranění porostu a nečistot z pracovního prostoru – Odstranění 

případného porostu, řas a nečistot z nově vzniklého pracovního prostoru - viz. 
technologický postup sypané hráze.   
  

V. Opětovné rozbebrání a zatopení pracovního prostoru – Po dokončení 
konstrukce mola a jejím dostatečném zatuhnutí a zatvrdnutí (uplynutí poslendí 
technologické přestávky) lze konstrukci hráze rozebrat. Před rozebráním bude prvně 
využito čerpadla, k opětovnému zatopení pracovního prostoru. Odhadovaný čas 
potřebný k zatopení je stejný, jako byl čas potřebný k vyčerpání vody z pracovního 
prostoru, tzn. přibližně 5 hodin. Následně bude štětová stěna rozebrána pomocí jeřábu 
vytahováním jendotlivých dílců směrem od čela hráze ke břehu. Zaháknutí jendotlivých 
dílců bude prováděno zkušeným vazačem z loďky. 
 

3. Finanční plán 
   Oproti variantě předchozí se jedná o dražší možnost provedení, jelikož v tomto 
případě je zapotřebí zapůjčit samotný systém pro vytvoření hráze, což oproti zemině 
vytěžené během stavby činí z finančního hlediska velký rozdíl. Ostatní položky jsou 
obdobné, opět je zde zapotřebí dvou pracovních strojů a jednoho nástroje (jeřáb a 
čerpadlo ze strojů a jako nástroj vibroberanidlo). Za další vedlejší náklad lze považovat 
jednodenní zapůjčení loďky z nedaleké loděnice, nicméně vzhledem k ceně zapůjčení 
již není tato položka uvažována. 

Tabulka 12.1.2.1 – Finanční plán II. varianty 
 

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

Díl: Zemní práce       4 242,64 
1 Odstranění travin, rákosu na ploše nad 

0,1 do 1 ha 
ha   0,01500 17 

200,00 
258,00 

2 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 
1000 -2000 l 

h 5,12821 197,50 1 012,82 

3 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 
1000 -2000 l 

h 5,12821 197,50 1 012,82 

4 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 
m,přítok 1000 l 

den 30,00000 65,30 1 959,00 

Díl: Základy a zvláštní zakládání       543 749,79 
5 Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, 

zaber.do 4 m 
m2 115,00000 1 135,00 130 525,00 

6 Odstranění stěn ocel. štětov. nasazených 
do 1,5 m 

m2 115,00000 798,00 91 770,00 

7 Štětovnice Larsen VL 503 T 13,48950 23 
830,00 

321 454,79 
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4. Časový plán 
   Harmonogram vychází z předpokládáných rozměrů štětových stěn (pro účely výpočtu 
je uvažováno beranění do hloubky 1,5m) a přečerpávaného množství vody 400m3 z a 
poté opět do pracovního prostoru. 
 

Číslo Název Nh 
Prům. 
počet 
prac. 

 
Týden 

1 2 3 4 5 
2 varianta 2 252 1           
2 Základy a zvláštní zakládání 247 1           

231943211R00 
Stěny beran. z ocel.štět.z terénu, zaber.do 
4 m 149 1         

238941111R00 
Odstranění stěn ocel. štětov. nasazených 
do 1,5 m 98 1       

1 Zemní práce 5 1         

115101203R00 
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 
1000 -2000 l 2 1       

111101102R00 
Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 
do 1 ha 1 1       

115101302R00 
Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 
m,přítok 1000 l 0 1       

115101203R00 
Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 
1000 -2000 l 2 1           

Tabulka 12.1.2.2 – Časový harmonogram II. varianty 
 

   Harmonogram je v tomto případě zobrazen v týdnech, nikoli dnech, pro zachování 
objektivity je opět uvažován jeden dělník.  Z výše uvedeného je jasně patrné, že 
provádění bude trvat mnohem délě než v případě vytvoření umělé hráze pomocí násypu 
ze zeminy. 

 
5. Závěrečné hodnocení 
   Hodnocení je provedeno na základě několika kritérii, jimž jsou přiřazeny hodnoty od 
1 – nejhorší do 5 – nejlepší. Na základě tohoto bodového hodnocení vznikne celkové 
hodnocení, které je průměrem bodového hodnocení jednotlivých hodnocených kritérií.  
   Pro provedení této varianty není zapotřebí zbytečně velké množství mechanizace, 
ovšem náročnost provádění je o něco vyšší ve srovnání s násypem, jelikož zde již je 
zapotřebí provádět beranění jendotlivých prvků a jejich následnou demontáž, tudíž zde 
lze již říci, že se jedná o náročnější variantu. V případě finanční a časové náročnosti již 
ovšem nutno říci, ež se jedná o variantu 15x finančně náročnější a 5x časově náročnější. 
V případě finančních nároků je uvažováno zakoupení štětových stěn. Tento krok není 
nezbytný a lze jej odstranit, nicméně i po odečtení nákladů na zakoupení stěn od 
celkových nákladů dostáváme částku přibližně 6,5x vyšší, než v případě sypané hráze.  
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Činnost Bodové hodnocení 
Mechanizace 1 
Náročnost provádění 3 
Finanční náročnost 5 
Doba provádění 5 
Průměr 3,5 

Tabulka 12.1.2.3 –Závěrečné hodnocení II. varianty 
 
12.1.3. Provádění pilot z pontonu 
   V této variantě je uvažováno vrtání pilot z pontonu bez vybudování hráze či jiné 
pomocné konstrukce, která by umožňovala odčerpání vody z prostoru. Piloty budou 
vytyčeny geodetem a označena pomocí ocelových trub šířky 350mm beraněných do 
zeminy pomocí jeřábu s vibroberanidlem. Voda z těchto trub bude před započetím 
vrtání odčerpána a následně přes ně bude probíhat vrtání a betonáž až nad budoucí 
uvažovanou výšku desky mola, rozdíl výšek bude po zatuhnutí betonu ubourán. 
   Vzhledem k charakteru konstrukce je nutné provést mírné změny i v řešení samotné 
konstrukce mola. Molo v tomto případě nebude tvořeno monolitickou konstrukcí z ŽB, 
nýbrž z prefabrikovaných ŽB průvlaků a panelů.  
   Jak je patrné, u této varianty jejiž zapotřebí vyšší úroveň mechanizace (konkrétně dva 
pracovní mechanismy a dva nástroje – jeřáb a čerpadlo pro beranění potrubí, čerpadlo 
pro vyčerpání vody z potrubí a dva nástroje – ponton a vibroberanidlo). Rovněž jsou 
nutné drobné změny v provádění navazujících konstrukcí. Tyto změny ovlivní 
především dobu provádění samotného mola. 
 
1. Strojní sestava 
   Strojní sestava bude v tomto případě složena ze dvou pracovních strojů a dvou 
nástrojů. Pracovní stroje budou stejné, jako v předchozích případech – jeřáb DEMAG a 
čerpadlo HERON, mezi nástroje se bude řadit vibroberanidlo a ponton. 
 
- Autojeřáb Demag AC35 
Teleskopický jeřáb na terénním podvozku s maximálním vyložením 37,4m, 
s teleskopickým ramenem pak 37,4m. Pracovní diagramy jeřábu viz. kapitola 9. 
Technologický postup pro spodní stavbu. 
 
 
 
  

Maximální nosnost při vyložení 3m/35t 
Delka hlavního výložníku 37,4m 
Celková délka jeřábu 10,68m 
Délka podvozku 8,36m 
Patkovací základna 5,95x6,25m 

Tabulka 12.1.3.1 – Autojeřáb DEMAG AC35 

Obrázek 12.1.3.1 – Autojeřáb DEMAG AC35 
[6] 
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- Kalové čerpadlo HERON EMPH 80 W 
   Kalové čerpadlo s benzínovým motorem, masivní konstrukcí a vysokým podvozmek 
pro přečerpání vody z prostoru vytvořené hráze. Čerpadlo je určeno pro čerpání 
znečištěných vod s průměrem částic do 25mm. Množství čerpané vody se bude 
pohybovat v okolo 400m3. Toto množství vody bude díky výkonu čerpadla možno 
přečerpat během přibližně 5-6 hodin.  
 

Hmotnost 42kg 
Výkon motoru 4,8kW 
Průtok 1 300l/min 
Výtlak 26m 
Sací hloubka 8m 
Spotřeba benzínu 1,2-1,5kg/h 

Tabulka 12.1.3.2 – kalové čerpadlo 

 
 
 

- Beranidlo 
   Bude použito závěsné hydroberanidlo, umístěné na háku jeřábu. Přesný typ beranidla 
bude specifikován podle možností dodavatele jeřábu. 

 
Obrázek 12.1.3.3 – Beranidlo [18] 

- Ponton 
   Vrtání pilot pomocí vrtné soupravy Hutte bude probíhat z palubového pontonu o 
rozměrech 15x3,3x1,35m a nosností 11t. Vzhledem k rozměrům pontonu není zapotřebí 
řešit dopravu pontonu po speciálních trasách, jelikož se vejde na klasický podvalník a 
stavba se nachází v dobře dostupné lokalitě (viz. kapitola 3. Širší dopravní vztahy).  
 

Obrázek 12.1.3.2 – kalové čerpadlo 
[12] 
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Obrázek 12.1.3.4 – Ponton [17] 

 
2. Materiály  
   U tohoto řešení je již zapotřebí brát v úvahu i potřebný materiál který bude po 
dokončení konstrukce ponechán na místě. Bude se jednat o celkem 8 ocelových trubek 
průměru 350mm, délky 4m s tloušťkou stěny 6mm. Celkem bude k nákladům tedy 
nutné připočíst 32m ocelových trubek, které budou použity při vrtání k ochraně vrtu 
před vniknutím vody a následně jako ztracené bednění sloupů. Průměr trubek je o 
100mm než průměr vrtu, aby byla usnadněna manipulace s odebíranou zeminou a 
zabráněno možnému vychýlení trubky ze svislého směru. Následně provedený sloup 
bude mít oproti předchozím dvěma variantám o 100mm vyšší průměr. Tento rozdíl ceny 
je rovněž nutné započíst. Rozdíl ceny ve výztuži nebude uvažován, jelikož úroveň 
vyztužení sloupů může být vzhledem k většímu průměru sloupů a hlavně vzhledem 
k ochranné konstrukci tvořené ztraceným bedněním z ocelové trubky snížena. 
   Rozdíl ceny mezi monolitickou a prefabrikovanou konstrukci svrchní části mola 
nebude uvažován, jelikož tato varianta provedení je možná i v předchozích dvou 
případech, v tomto případě je ovšem nutná.  
 

Materiál Rozměry Množství  
Ocelová trubka 8x4 32m (Ø 350mm) 
ŽB sloup 8x((3,14*0,175*0,175*2,5)-

(3,14*0,125*0,125*2,5)) 
0,94m3 

Tabulka 12.1.3.3 – Množství potřebného materiálu 

 
3. Technologický postup 
 

I. Zaměření polohy budoucích pilot a beranění ocelových trubek – Tato část 
provádění pilot pod vodou bude nejkomplikovanější, jelikož bdue zapotřebí přesně 
osadit ocelové trubky průměru 350mm do země přes vrstvu vody. Osazení proběhne za 
spolupráce geodeta, který bude průběžně měřit polohu osahovaných pilot.  
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   Osazování začne uchycením potrubí na beranící mechanismus jeřábu, který jej 
přesune na přibližné místo budoucí polohy potrubí. Následně geodet zaměří přesnější 
polohu potrubí a jeřáb potrubí ponoří. Jakmile se dostane voda do celého potrubí 
provede geodet opětovné, tentokrát již přesné zaměření potrubí, na základě kterého 
jeřáb přesně umístí potrubí a pomocí několika rázů zafixuje jeho polohu. Následně 
z pontonu dělník pomocí čerpadla odčerpá vodu. Po odčerpání vody je možné potrubí 
již bez obav zarazit do země do hloubky 1,5m. Horní líc osazené trubky se bude 
nacházet 0,5m nad projektovanou úrovní. Tento rozdíl výšek bude srovnán po zatuhnutí 
a zatvrdnutí betonu odbouráním dané části potrubí. Tímto krokem se zabrání vzniku 
nekvalitního betonu na povrchu, nebezpečí přelití betonu při vkládání výztuže a 
možnosti vniku vody vlivem prací probíhajících kolem pilot. Geodet bude během 
provádění prací provádět průběžně kontrolní měření polohy. 
 

II. Vrtání pilot – Po dokončení osazování potrubí bude zahájeno vrtání pilot pomocí 
vrtné soupravy HUTTE přes trubky beraněné v prvním kroku. Vrt bude mít mít průměr 
250mm, tzn o 100mm menší, než beraněná trubka. Tento rozdíl rozměrů zajišťuje 
bezpečnost vrtání, možnost drobné korekce nepřesnosti osazení a rovněž slouží jako 
prevence vychálení trubky ve fázi vytáhování vývrtu. Před vrtáním bude ještě vyčerpán 
zbytek vody, který mohl do trubky vniknout během beranění. 
   Vrtání pilot bude probíhat postupně po řadách směrem k břehu, aby nebylo zapotřebí 
neustále přesouvat ponton. Během vrtání je nutné sledovat, zda geotechnické podmínky 
odpovídají předpokládaným podmínkám a množství vody ve vývrtu (tzn. zda skutečný 
profil zeminy odpovídá předpokládanému profilu zeminy a zda zemina není příliš 
rozbředlá) a provádí záznam do protokolu dané piloty. Pokud by byly předpokládané 
poměry jiné (horší) je zapotřebí informovat projektanta a projednat další postup prací.  
   Návrt je zapotřebí provádět opatrně, aby nedolšo ke zbytečnému nakypření základové 
půdy v podloží a aby dno vrtu bylo vodorovné (použití speciálního vrtného hrnce). 
Hloubení vrtu bude plynulé, bez zbytečného přerušování. 
 

III. Betonáž pilot – po dosažení vrtáku do dosažené hloubky proběhne betonáž piloty. 
Při technologii provádění pilot pomocí průběžného šneku probíhá betonáž pilot pomocí 
otvoru ve špici vrtného šneku za současného vytahování šneku se zeminou z vrtu. Beton 
bude vrtná souprava čerpat z přistaveného autodomíchávače. Pilota bude ukončena 
zhlavím, které bude ukončeno na úrovni terénu. 
   Betonovou směs pro stavbu dodává schválená betonárna transportbetonu pomocí 
autodomíchávačů (mixů), která vlastní příslušné certifikáty pro výrobu, dopravu a 
kontrolu jakosti betonu. 
   Betonová směs musí být zpracována od doby namíchání nejpozději do 90-ti minut, 
stejně tak přerušení betonáže nesmí  překročit dobu 90 minut. Pokud je doba delší, musí 
být zpracována  receptura s přidáním  přísad oddalujících dobu tuhnutí betonu.  
   U betonové směsi musí být před zabudováním ověřena shoda s PD kontrolou 
dodacích listů, (třída betonu, množství, čas odjezdu z betonárny), vizuální kontrolou, 
odebráním zkušebních těles a zkouškou sednutí kužele na místě.  
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   Během betonáže bude v jednom záběru udělána pilota i se sloupem, jehož bednění je 
tvořeno ocelovou trubkou. Potrubí bude vybetonováno přobližně 0,5m pod 
požadovanou úroveň. Následným vložením výztuže se vlivem objemové hmotnosti 
vložené betonářské výztuže úroveň betonu zvýší. Pro zabezpečení případného úniku 
betonu z potrubí v 
   Po zabetonování piloty je překontrolována kvalita betonu a výšková úroveň hlavy 
piloty s údaji v PD.  
   Čerstvý beton v hlavách pilot je dále nutno chránit v případě potřeby a v závislosti na 
klimatických podmínkách před zavalením zeminou, před přívalovým deštěm, před 
nadměrným vysýcháním, v zimním období pak před promrzáním. Rovněž je třeba dbát, 
aby vlivem probíhajících prací nedošlo ke kolizi pracovních strojů a zařízení s nově 
vybudovanými pilotami. 
 

IV. Osazení výztuže - bezprostředně po dokončení betonáže pilot bude budou do nově 
zabetonovaného vrtu vloženy předpřipravené armokoše. Tyto armokoše budou mít 
vyvázánu výztuž piloty a rovnou i na ni navazující výztuž sloupů Armokoš se do vrtu 
zapustí jeřábovým lanem vrtné soupravy (koše o malé váze možno uložit ručně) a osadí 
se tak, aby byla zajištěna jeho správná a stálá poloha ve vrtu a po obvodě byla splněna 
podmínka minimálního krytí nosné výztuže betonovou směsí (pilotová opěrná stěna – 
100 mm, piloty objektů A-D 83 mm). Toto je zajištěno pomocí distančních prvků 
z oceli (případně z plastu) umístěných na armokoších. Distanční prvky budou 
v minimálním zastoupení 3 ks po obvodě armokoše vždy v jeho horní a dolní části 
(případně středové části), popřípadě dle PD. Výztuž nesmí být poohýbaná nebo jinak 
poškozená, nadměrně zrezivělá, znečištěná zeminou nebo zmrazky apod.  
   Osazení spojovací výztuže pro nadpilotové prefabrikované prvky může proběhnout 
dvěmi způsoby: 

- Osazením výztuže a prvků do hlav pilot při betonáži 
- Dodatečným vlepením prvků do vyvrtaných otvorů ve zhlaví pilot 

 
   Preferovaný je první způsob, druhý bude použit pouze v případě krajní nouze. 
Podmínky pro vlepování výztuže (průměry vrtů a kotevní délky) budou stanoveny 
v případě provádění osazování spojovací výztuže technologií dodatečného vlepování 
upřesněny projektantem dodatečně. 
 

V. Technologická přestávka – technologická přestávka sloužící k zatuhnutí a 
zatvrdnutí betonu bude mít délku 14 dnů. Přestávka bude delší, jelikož neprodleně po 
jejím skončení dojde k osazení prefabrikovaných prvků a piloty v té době již musíá 
vykazovat dostatečné hodnoty únosnosti. 
 

VI. Ubourání hlav pilot – Po skončení technologické přestávky budou v první řadě 
odbourány hlavy pilot včetně nadměrku potrubí sloužícího jako ochrana proti přetečení 
betonu řpi betonáži a vniknutí vody z okolního jezera do potrubí. Ubourání rpovede 
proškolený pracovník pomocí rouzbrušovačky na požadovanou úroveň dle PD.  
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VII. Osazení prefabrikovaných dílců – Po ubourání hlav pilot již může proběhnout 

osazování a zafixování průvlaků. Následné osazení ŽB panelů bude následovat 7-14 
dnů po osazení průvlaků. Průvlaky budou osazeny v předstibu pro zajištění prostorové 
tuhosti celé konstrukce. 
 
4. Finanční plán 
   Tato varianta provádění zahrnuje nejvyšší úroveň mechanizace, ovšem není zapotřebí 
vytvářet a následně bourat žádné pomocné konstrukce, což stavbě ušetří nejen finance, 
ale i čas a pro provedení této varianty je tedy zapotřebí pouze osadit ocelové trubky 
sloužící jako plášť pro vrtání a následně jako bednění rpo betonáž pilot. Tento fakt bude 
zohledněn v závěrečném hodnocení. 
 

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

Díl: Základy a zvláštní zakládání       124 653,46 
1 Výplň pilot z C 25/30 XA1, bez 

suspenze 
m3 0,94200 2 595,00 2 444,49 

2 Pomocná konstrukce z oceli pro 
zvláš.zakl.-zřízení 

t 1,65641 15 
050,00 

24 928,97 

  Včetně spojovacího materiául. 
3 Trubka bezešvá hladká 11353.1  D 

324x8,0 mm 
m 32,00000 3 040,00 97 280,00 

Tabulka 12.1.3.4 – Finanční plán III. varianty 
 
   K této částce je ovšem nutné ještě připočíst půjčovné pontonu včetně nákladů na 
dopravu. Cena poptávaného pontonu pro zapůjčení na 30 dnů včetně dopravy činí 50 
000,- (20 000,- doprava a 1000,-/den půjčovné). Cena zapůjčneí byla poptána na 20 
dnů, jelikož provádění příravných prací dle harmonogramu zabere 6 dnů + 4 dny na 
přípravné práce, vrtání pilot a doprava pontonu, dalších 20 dnů je pak počítáno pro 
práce zahrnující technologickou přestávku, ubourání hlav pilot a osazení ŽB průvlaků. 
Ponton bude na stavbě až do dokončení tohoto kroku, jelikož dopravné značně 
převyšuje náklady na denní půjčovné, jehož cena je výhodnější vzhledem k delší době 
požadované vypůjčky. 
   Celkové náklady na provedení této varianty tedy činí 124 650,- + 50 000,- = 174 650,-
. Tato varianta tedy zahrnuje nejnižší finanční náklady, ovšem je nutno vzít v úvahu 
zapůjčení pontonu a jeho dopravu. Cena poptaná u dodavatele není pevnědaná ceníkem, 
tudíž se může mírně lišit v případě prodloužení/zkrácení vypůjčky a hlavně podle 
aktuální sezóny. 
 
5. Časový plán 
   Jak již bylo řečeno v předchozím bodu, varianta provádění pilot z pontonu ušetří čas 
potřebný pro vybudouvání a následné rozbourání hráze a s tím spojené práce na 
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odčerpávání vody a technologické přestávce nutné pro vyschnutí dna vybudovaného 
pracoviště. Další čas bude ušetřen i při provádění svrchní konstrukce mola použitím 
prefabrikovaných dílců, nicméně tento čas již nebude brán v úvahu, jelikož v případě 
provádění mola metodou vrtání pilot z pontonu se jedná o nutnost, v případě provádění 
pilot ze suchého prostředí hráze se jedná o možno variantu, tudíž v případě domluvy 
s investorem je i v předchozích dvou případech možná záměna technologie a následné 
ušetření času. Původní projekt ovšem počítá s prováděním mola jako monolitické ŽB 
konstrukce. 
   Z hlediska časové náročnosti budeme brát v úvaho pouze osazení samotných 
ocelových trubek, jelikož vrtání pilot bdue probíhat přibližně stejnou rychlostí a rozdíl 
v čase betonáže bude vzhledem k rozdílu objemu betonáže o 0,94m3 zanedbatelný. 
    

Číslo Název Nh 
Prům. 
počet 
prac. 

Dny 

1 2 3 4 5 6 
3 varianta 3 47 1             
2 Základy a zvláštní zakládání 47 1             

239941121R00 
Pomocná konstrukce z oceli pro 
zvláš.zakl.-zřízení 47 1             

Tabulka 12.1.3.5 – Časový harmonogram III. varianty 
 
   Jak je z výše uvedeného harmonogramu patrné, přípravné práce pro tuto variantu 
provedení je schopen jeden dělník provést za 6 dnů. Čerpání vody není započteno, 
jelikož čas potřebný k přečerpání vody je již zahrnut v osazování trubek (je počítáno 
s osazením trubky a následným odčerpáním vody) 
 
6. Závěrečné hodnocení 
   Hodnocení je provedeno na základě několika kritérii, jimž jsou přiřazeny hodnoty od 
1 – nejhorší do 5 – nejlepší. Na základě tohoto bodového hodnocení vznikne celkové 
hodnocení, které je průměrem bodového hodnocení jednotlivých hodnocených kritérií.  
   Vyšší úroveň měchanizace v tomto případě zahrnuje hlavně nutnost zapůjčení 
pontonu. S tímto krokem je spojena i vyšší náročnost provádění, u níž je brána v potaz 
nutnost provádění z pontonu. Z ekonomického hlediska je tato varianta na prnví pohled 
nejvýhodnější, nicméně (jak již bylo zmíněno dříve), cena je ovlivněna cenou zapůjčení 
pontonu, která je smluvní, nicméně stále mnohem nižší ve srovnání s druhou variantou 
provádění s využitím hráze ze štětových stěn. Doba provádění přípravných prací 
v případě této varianty je pouze o jeden den vyšší, než v případě varianty první (hráze 
tvořené násypem). 
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Činnost Bodové hodnocení 
Mechanizace 3 
Náročnost provádění 5 
Finanční náročnost 1 
Doba provádění 2 
Průměr 2,75 

Tabulka 12.1.3.6 – Závěrečné hodnocení III. varianty 
 
12.1.4. Vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty 
   Na základě výše uvedeného lze vybrat nejvhodnější variantu z hlediska obtížnosti 
provádění, úrovně mechanizace a finanční a časové náročnosti. Vybraná varianta bude 
dále zapracována do technologického postupu pro provádění dané části spodní stavby 
v kapitole 9.Technologický postup provádění sptodní stavby. 
   Níže uvedená tabulka sumarizuje průměrné hodnocení získané z jednotlivých části 
rozboru variant. 
 

Varianta Průměrné hodnocení 
Sypaná hráz 1,75 
Hráz ze štětových stěn 3,5 
Provádění z pontonu 2,75 

Tabulka 12.1.4.1 – výsledky celkového hodnocení všech variant 
 
   Z hodnocení vyplývá, že první varianta provádění pilot vytvořením suchého 
pracovního prostoru pomocí násypu ze sypané zeminy vychází jako nejvýhodnější. Tato 
varianta nabízí rychle a snadné provedení s využitím materiálu získaného z výkopů 
základové jámy a to v nejkratším čase ve srovnání s ostatními variantami. 
   Výběr varianty a bodování je v založeno na mém subjektivním hodnocení 
provedeném na základě výše uvedených informací a v případě hodnocení jinou osobou 
by mohlo dojít k jinému bodovému výsledku (hlavně v případě hodnocení bodů 
„mechanizace“ a „náročnost provádění“, které jsou hodnoceny na základě množství a 
složitosti mechanizace a obtížnosti provedení jednotlivých kroků technologického 
postupu). 
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