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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je provedení technologické etapy spodní stavby rodin-

ného domu v Drásově. Obsahem této práce je technická zpráva, technologické předpisy 

vybraných prací, návrh zařízení staveniště, návrh strojní sestavy a bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. Součástí práce je výkresová dokumentace tvořená výkresy situace a 

zařízení staveniště, časový plán, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bilance zdrojů a 

pracovní rizika.  

  

Klíčová slova 
Rodinný dům, spodní stavba, technologický předpis, technická zpráva, zemní práce, 

základové konstrukce, retenční nádrž, zařízení staveniště, strojní sestava, rozpočet, ča-

sový plán, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

  

  

  

Abstract 
The thesis deals with technological stages of the substructure of the family house in 

Drasov. The thesis includes technical report, technical regulations, design of site prepa-

ration, design of mechanical assembly and also report from safety and health protection 

during work. The thesis also includes drawings of the site preparation, schedule, finan-

cial budget, inspection and test plan, balance of resources and also occupational ha-

zards.  

  

Keywords 
Family house, bottom building, technological regulation, technical report, ground work, 

foundation construction, retention tank, site preparation, mechanical assembly, inspecti-

on and test plan, financial budget, schedule, safety and health protection during work.  
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Úvod: 

Ve své bakalářské práci se zabývám technologickou etapou spodní stavby rodinného 

domu v Drásově. Obsahem této práce jsou vybrané části stavebně-technologického pro-

jektu týkající se především zemních prací a základových konstrukcí.  

 

V práci je zpracována technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na technologic-

kou etapu spodní stavby, technologický předpis pro zemní práce a provedení základo-

vých konstrukcí, technická zpráva zařízení staveniště, kvalitativní požadavky ve formě 

kontrolních a zkušebních plánů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a návrh strojní 

sestavy. Dále je zde řešen technologický předpis pro montáž retenční nádrže nacházející 

se v blízkosti rodinného domu na pozemku investora, časový plán výstavby, rozpočet 

s výkazem výměr, bilance zdrojů a pracovní rizika. 

 

Součástí práce jsou grafické výstupy týkající se řešení organizace výstavby, postupu 

zemních prací, dopravního značení v okolí staveniště a situace stavby se širšími doprav-

ními vztahy. 
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Rodinný dům Drásov 

Místo stavby: p. č. 2596/42 Obec Drásov [582972], KÚ Drásov [632104] 

Katastrální území: Drásov 

Okres / kraj: Brno-venkov / Jihomoravský 

Charakter stavby: Novostavba 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno: Manželé Kočnarovi 

Adresa: Tábor 2340/32A, 60200 Brno 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel PD: Ing. arch. Sylva Kočnarová 

Zhotovitel: Stavební firma Vladimír Kříž s.r.o.  

Architektonické a dispoziční řešení. Ing. arch. Sylva Kočnarová 

Odpovědný projektant: Ing. Josef Pirochta, 

                                      ČKAIT 1005716 - IP00 – obor pozemní stavby 

Statika: Ing. Lukáš Loudil 

VZT, ÚT, ZTI: Ing. Lukáš Nekvinda, Ing. Šetelík 

EL: Ing. Petr Odnoha, Ing. Jiří Jecelín  

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Pavel Vogel 

1.1.4 Zastavěnost území, informace o pozemku 

Pozemek se nachází v obci Drásov na p. č. 2596/42 v KÚ Drásov. Pozemek je 

mírně svažitý od severu, tvaru přibližně obdélníka. Pozemek se nachází v nově budova-

né zástavbě v severní části obce v lokalitě určené k výstavbě rodinnými domy. 

V současné době bez sousedních objektů. Na pozemku se nenachází stávající stavby ani 

vzrostlé stromy. Pozemek je mírně zatravněný bez výskytu křovin. Pozemek není oplo-

cen. Oplocení bude provedeno před zahájením výstavby.  

 

Přistup k RD bude zajištěn na severozápadní straně pozemku z nově budované 

komunikace III. Třídy, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem, vybudováním zpevněné 

plochy navazující na nově vybudovaný chodník.  

 

Na pozemku investora se nenachází žádné stávající přípojky. Nově bude objekt 

napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod a NN, které vedou v komunikaci na parcele 

č. 2596/18.  
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Celková plocha pozemku: 1010 m² 

 

Zastavěné území: 

Rodinný dům 

Zastavěná plocha objektu: 184,3 m² 

Obestavěný prostor: 690 m³ 

 

Zpevněné plochy: 

Terasa: 32,05 m² 

Příjezdové komunikace + chodníky: 16,12 m² 

 

Jímací zařízení:  

Retenční nádrž 

Akumulační nádrž: 11,04 m² 

Vsakovací galerie: 70 m² 

 

Rodinný dům včetně veškerých zpevněných ploch se nachází na pozemku inves-

tora. Jímací zařízení nacházející se ve východní části pozemku bude sloužit ke svedení 

dešťové kanalizace z pozemku investora. 

1.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A 

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.2.1 Účel užívání stavby 

Navržený stavební objekt bude sloužit jako rodinný dům. Jedná se o trvalou 

stavbu, která svou navrženou kapacitou bude odpovídat jedné bytové jednotce určené 

pro 4 člennou rodinu. Navržený objekt bude jednopodlažní. Součástí RD je i garáž pro 

jeden osobní automobil. 

1.2.2 Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází v obci Drásov na p. č. 2596/42 v KÚ Drásov. Jedná se o po-

zemek v severní části obce nacházející se v nově budované zástavbě v lokalitě určené 

k výstavbě rodinnými domy. V současné době bez sousedních objektů.  

 

Na pozemku se nenachází stávající stavby ani vzrostlé stromy. Pozemek je mír-

ně zatravněný bez výskytu křovin. Přístup k pozemku je možný z nově budované ko-

munikace na severozápadní straně pozemku.  

 

Na pozemku staveniště se nenachází žádná ochranná pásma. Stavba nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí.  
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Povrchovou vrstvu na celé ploše pozemku tvoří ornice o mocnosti 0,3 m, která 

bude před započetím všech stavebních prací sejmuta a uložena na mezideponii 

v blízkosti pozemku investora. Ornice bude uskladněna v maximální výšce 1,5 m a po 

dokončení všech prací bude sloužit ke všem terénním a povrchovým úpravám. 

1.2.3 Architektonické řešení 

Z architektonického hlediska se jedná o přízemní stavbu tvaru L. Objekt tvoří na 

sebe dvě kolmé hmoty, kdy jedna rovnoběžná s uliční čárou je navržena s plochou stře-

chou a na ni kolmá druhá hmota se střechou pultovou se sklonem k jihozápadu.  

 

Potenciál místa a orientace ke světovým stranám je maximálně využit. Uliční fa-

sáda je zvýrazněna vstupem do objektu umístěním na rozhraní hlavních hmot objektu a 

hmotou garáže, která mírně předstupuje před vstupní fasádu. Z boku garáže budou 

umístěny niky pro umístění měřících a přípojných skříni. Dvířka k těmto skříňkám bu-

dou opatřeny stejným typem obkladu pro vytvoření kompaktního dojmu. Dvorní fasáda 

orientovaná na jihovýchod a severovýchod je prosklená více, umožňuje tak výhled 

z obytných místností směrem do zahrady a život v domě se propisuje z interiéru do ex-

teriéru a opačně.  

 

Sklon a orientace střešní roviny bude do budoucna umožnovat případné opti-

mální využití solárních panelů, umístěných na pultové střeše. Taktéž tvar a sklon pulto-

vé střechy umožnuje zvýšení hlavního obytného prostoru a jeho prosvětlení tzv. sakrál-

ním způsobem. Fasáda je navržena v hladké probarvené omítce barvy světle šedé. Fasá-

da ve dvorní části je zvýrazněna dřevěným obkladem mezi okny. Stejným způsobem 

bude obložena venkovní šikmina šikmé střechy s výrazným lemováním jejích okrajů 

Titanzinkem v barvě střešní krytiny.  

 

Střecha nebude mít přesahy přes fasádu, mimo výrazný přesah v dvorní části, 

kde bude tvořit zastřešení venkovní terasy. 

1.2.4 Dispoziční řešení 

Navržený objekt je řešen jako jednopodlažní a jednogenerační. Za vstupem do 

RD navazuje z místnosti zádveří vstup do centrální chodby, odkud je vstup do všech 

obytných místností objektu. Zároveň na konci chodby ústí přístup z garáže. Garáž je 

vybavena sekčními vraty s elektrickým pohonem.  

 

Objekt je rozdělen na klidovou a společenskou část. Ložnicový trakt je umístěn 

v části objektu s plochou střechou, kdy pokoje jsou situována okny směrem do zahrady. 

Koupelna, šatna a technická místnost je umístěna při uliční fasádě domu. Hlavní obytný 

prostor je navržen v zahradní části objektu s pultovou střechou. Hlavní prosklení včetně 
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vstupu na terasu a do zahrady je řešeno prosvětlením v rohu a koutu objektu. Hlavní 

obytný prostor je rozdělen na obývací pokoj a kuchyni s jídelnou, která je ihned u vstu-

pu z chodby. Tyto prostory jsou rozděleny opticky hmotou krbového tělesa. Ložnice 

rodičů je umístěna v západním rohu objektu s okny směřujícím na jihozápad. Ložnice 

bude mít samostatnou koupelnu bez WC.  

 

Z hlediska výškového uspořádání je úroveň podlahy 1. nadzemního podlaží rov-

na 268,15 m n. m. (±0,000 = 268,15 m n. m. Bpv) 

1.2.5 Technické řešení 

1.2.5.1 Zemní práce 

Na pozemku byl proveden hydrogeologický a geologický průzkum, jehož úče-

lem bylo stanovení geologických a základových poměrů v místě navržené stavby pro 

zjištění geotechnických vlastností základové půdy a hydrogeologických poměrů přede-

vším kvůli možnému výskytu podzemní vody. 

 

Geologickým průzkumem byl zjištěn výskyt povrchové vrstvy ornice o mocnosti 

0,3 m. Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice. Poté bude následovat výkop sta-

vební jámy do hloubky 1,01-1,26 m, který bude nahrazovat výkop rýh pro základové 

pasy. Z hlediska technologie správného provedení výkopu rýh pro základové pasy 

v závislosti na třídě zeminy má být šířka rýhy rozšířena o 0,6 m na každou stranu, což 

by v místě výkopů znamenalo ponechání jen malých ostrůvků zbylé zeminy, proto bude 

na místo rýh vykopána stavební jáma, jejíž výkop bude zjednodušením pro danou čin-

nost. Jedná se o objekt nepodsklepený. Výkopy stavební jámy pro základové konstrukce 

budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Po důkladném dočištění se provede po-

hoz z drceného kameniva frakce 16-32 mm, který se zhutní do zeminy tvořící základo-

vou spáru. Po této úpravě základové spáry lze provést její ošetření podkladní betonovou 

vrstvou tloušťky 100 mm. 

 

Základovou půdu v prostoru staveniště by měla tvořit jílovitá hlína - zemina 3. 

třídy těžitelnosti podle původní normy. Jedná se o zeminy citlivé na klimatické vlivy, 

především na změny vlhkostních poměrů. Z uvedeného důvodu je proto nutné krytí zá-

kladové spáry vrstvou zeminy minimálně 1,6 m pod výsledným upraveným terénem. Při 

provádění všech výkopových prací do hloubky 1,01-1,26 m je nutno počítat s dočasným 

svahováním výkopů pro základové konstrukce ve sklonu 1:0,25. Výkopy budou prove-

deny bez nutnosti pažení. 

 

Hladina podzemní vody se v místě staveniště nachází 3,4 m pod terénem a její 

úroveň nedosahuje hloubky základových konstrukcí. 
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Na základě doporučení vyplývajících z hydrogeologického průzkumu je nutné 

provést kolem objektu celoobvodovou drenáž v úrovni základové spáry, která by odvá-

děla srážkové vody infiltrované do terénu v okolí stavby a zrovnoměrnila tak vlhkostní 

poměry pro celou dobu provozu stavby. Celoobvodová drenáž bude provedena pomocí 

drenážních trubek o světlosti 140 mm, které budou uloženy do štěrkového lože o frakci 

16-32 mm. Mocnost štěrkového lože je po obvodu celého objektu 300×300 mm. 

 

Jako materiál pro násypy bude použita zemina z výkopů, která bude zhutněna a 

srovnána do roviny. Pod podkladní deskou z betonu je navržen štěrkopískový polštář o 

frakci 0-16 mm v celkové mocnosti 250 mm. Jeho hutnění bude provedeno po vrstvách 

max. 150-200 mm. 

1.2.5.2 Založení 

Základová spára bude před betonáží základových konstrukcí dočištěna a ošetře-

na podkladní betonovou vrstvou o mocnosti 100 mm, která bude vylita z prostého beto-

nu C 12/15, třída prostředí X0.  

 

Založení objektu je provedeno plošně na základových pasech šířky 400/600/800 

mm a výšky 500 mm. Základové pasy jsou navrženy jako stupňovité, kdy dolní stupeň 

bude z prostého betonu C 12/15, třída prostředí X0, horní stupeň je tvořen prefabriko-

vanými betonovými tvarovkami šíře 400 mm vyplněných betonem C 16/20, třída pro-

středí XC2, které jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B s krytím 10 mm. Do zákla-

dových konstrukcí bude vložen zemnící pásek FeZn 30/4 mm pro uzemnění rozvodů 

(elektro, plyn, hromosvod).  

 

Podkladní betonová základová deska z betonu C 16/20, třída prostředí XC2 

tloušťky 120 mm bude vyztužena sítí BSt 500KR 6×100×100 mm s přesahem sítí mi-

nimálně 300 mm a krytím výztuže 35 mm. 

 

Před zahájením betonáže desky je nutné ochránit prostupy základem vložením 

do chráničky v celé své délce pod základovou konstrukcí. Jedná o prostupy pro kanali-

zaci, vodovod a vedení NN. 

1.2.5.3 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramických broušených cihel š. 

440 mm. Výškový modul tvarovek 250 mm. Uvnitř dispozice jsou navrženy vnitřní 

nosné stěny z keramických cihel š. 300 a 250 mm. Dále pak dělící příčky pórobetono-

vých tvarovek š. 150 mm a 100 mm. Nad otvory jsou navrženy systémové překlady 

v kombinací s tepelnou izolací ze systému Porotherm. V koupelně a na WC bude použi-

to na vnitřní nenosné stěny SDK příček a předstěn na kovové konstrukci v šířkách dle 
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PD. Příčky a předstěny budou dvojnásobně opláštěny impregnovanými deskami do vlh-

kého prostředí tloušťky 12,5 mm.  

1.2.5.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Strop bude proveden v systému Porotherm. Půdorysný rozměr stropu je 

11,3×10,7 m. Jedná se o polomontovaný strop ze stropních nosníků a keramických vlo-

žek MIAKO výšky 150 mm pro osovou vzdálenost nosníků POT 625 mm 

s nadbetonávkou vytvořenou zmonolitněním z betonu C 20/25. Celková tloušťka stropní 

konstrukce je 210 mm. Ztužení stropní konstrukce je zabezpečeno vytvořením vyztuže-

ných betonových žeber v místě uložení stropních nosníků. V obytných místnostech bu-

de pod stropem upevněn SDK podhled. V koupelnách bude SDK podhled vytvořen 

z desek impregnovaných do vlhkého prostředí. 

1.2.5.5 Zastřešení 

Rodinný dům je zastřešen kombinací ploché a pultové střechy. Plochá střecha 

doplněná zateplenou atikou tloušťky 240 mm a výšky 500 mm s výškou nad upraveným 

terénem 3,7 m je vyspádovaná směrem do střechy. Střecha je řešena na stropní kon-

strukci pomocí zateplení ze střešních klínů z desek PPS, které zároveň tvoří minimální 

spád 2% střechy směrem od atik do střešních vpustí. Střešní krytina je z PVC pásů kot-

vených do střechy a zatížených kačírkem. Oplechování atik bude provedeno titanzin-

kem. 

Nad částí 1. NP je proveden dřevěný krov – pultová střecha se sklonem 27° a 

půdorysným rozměrem 6,5×15 m. Tato část šikmé střechy je částečně zateplená mezi 

krokvemi a z vnitřní strany opláštěná SDK deskami na zavěšeném podhledu. Střecha 

v severní části přesahuje půdorys objektu o cca 1 m díky vyložení krokví a ve východní 

části pak cca o 1,5 m díky vyložení pozednic a na nich uložených krokvích.   

 

Krov bude řešen pomocí dřevěné pozednice a v hřebeni svařovanou ocelovou 

pozednicí, krokvemi a kleštinami. Pozednice jsou tvořeny dřevěnými hranoly 140/220 

mm kotvenými do železobetonového věnce závitovými tyčemi. Dřevěná pozednice je 

v místě vyložení nahrazena dvojicí ocelových nosníků U 120 z oceli S 235. Krokve 

z dřevěných hranolů 140/220 jsou rozmístěny v osové vzdálenosti 1,0 m, v místě vylo-

žení pozednic pak po 0,65 m. Vodorovná síla vznikající v konstrukci krovu je zachyce-

na z  kleštinami dřevěných hranolů 2×HR 40/140 rozmístěných v půdorysu cca po 3,0 

m. Kleštiny jsou uchyceny na jednom konci na krokvi a na druhém jsou pak kotveny do 

železobetonového věnce. 

 

Pro dřevěné prvky krovu je použito řezivo třídy pevnosti C22. Jako ochrana pro-

ti parazitům, plísním a hmyzu musí být použit ochranný fungicidní a insekticidní nátěr. 

Spojovací materiál musí být žárově zinkovaný. 
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Střešní krytina je vzhledem k menšímu sklonu navržena falcovaná ocelová. 

1.2.5.6 Výplně otvorů 

Vnější výplně otvorů budou vyplňovat dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem 

vyhovující kritériu tepelně technického hodnocení U = 1,1 W/m²K. Vnitřní dveře budou 

ze smrkového dřeva a budou mít dřevěné obložkové zárubně. 

1.2.5.7 Úpravy povrchů 

 

Úpravy povrchů vnějších 

Obvodové stěny budou opatřeny finální úpravou z omítky Baumit – venkovní 

hladká izolační omítka barvy světle šedé, zrnitosti 2 mm. Na přání investora bude rov-

něž mezi okny na vnější fasádě zřízen dřevěný obklad. 

 

Úpravy povrchů vnitřních 

Pro zděné konstrukce v interiéru je navržena vápenná omítka štuková v min. tl. 3 

mm, v místnostech hygienického zařízení budou stěny navíc obloženy keramickým ob-

kladem v koupelně do výšky 2050 mm a na WC 1500 mm. Na stěnách a stropu technic-

ké místnosti a garáže bude použita vápenocementová omítka v min. tl. 15 mm.  

 

V obytných místnostech bude podhled obložen sádrokartonovými deskami 

tloušťky 12,5 mm. V koupelnách bude SDK podhled vytvořen z desek impregnovaných 

do vlhkého prostředí. 

 

V rozsahu celého půdorysu objektu se provede zhutněný štěrkový podsyp tl. 250 

mm a na něm se vybetonuje podkladní základová deska tl. 120 mm. Na podkladní beto-

novou desku se zhotoví navržené skladby podlah dle projektové dokumentace. Většinu 

podlah budou tvořit Vinylové podlahy, v dětských pokojích bude na přání investora 

zhotovena podlaha s nášlapnou vrstvou z Marmolea, v koupelně bude zhotovena kera-

mická dlažba a v technické místnosti s garáží bude nášlapnou vrstvu tvořit betonová 

mazanina. 

 

Jako povrch venkovní terasy jsou navrženy vápenocementové terasové desky 

tloušťky 25 mm. 

1.2.5.8 Izolace tepelné 

Konstrukce střešního pláště pultové střechy bude izolována tepelnou izolací 

z minerální vlny tloušťky 1800 mm. Plochá střecha bude zateplena klíny z pěnového 

polystyrenu.  
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Do konstrukce podlah bude vložena celoplošná tepelná izolace XPS 150 S tl. 

120 mm. Vnější strana konstrukce atik bude zateplena kontaktním zateplením MV tl. 40 

a 50 mm. Spodní stavba bude zateplena extrudovaným polystyrenem Synthos XPS 30 

tloušťky 80 mm. Konkrétní typy desek jsou zřejmé z projektové dokumentace. 

1.2.5.9 Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna vhodným typem hydroizolace 

z asfaltových modifikovaných pásů tl. 3 a 5 mm s nenasákavou vložkou vytažené 300 

mm nad úroveň terénu. Například Glastek 40 special mineral, který je zcela vyhovující i 

z hlediska naměřeného nízkého stupně rizika radonového indexu pozemku. 

1.2.5.10  Konstrukce klempířské 

Vnější oplechování střech je navrženo z titanzinku barvy tmavě šedé. 

1.2.6 Technické vybavení 

1.2.6.1 Vodovod 

Rozvod vody pro navrhovaný objekt bude zajištěn napojením objektu na veřejný 

vodovod vodovodní přípojkou PE100 SD11 40×3,7mm, dlouhou 6 m. 

 

Vedení bude uloženo ve výkopu v hloubce min. 1,2 m pod terénem. Šířka rýhy 

bude taková, aby byl dodržen požadavek zajistit min. 15 cm mezi vnějším lícem potrubí 

a stěnou výkopu pro provedení kvalitního obsypu. 

 

Potrubí bude uloženo na pískovém loži (velikost zrn do 20 mm) tl. 0,10 m ve 

spádu min. 0,3 %. Obsyp potrubí bude proveden do úrovně vrchu potrubí. Hutnění po-

stačuje v rozsahu, který zaručí úplný obsyp potrubí. Zásyp potrubí bude proveden těže-

ným pískem (velikost zrn do 20 mm) 0,3 m nad vrch potrubí, bez hutnění. Na této vrst-

vě bude uložena signalizační folie.  

1.2.6.2 Kanalizace 

Splaškové vody z RD budou napojeny na obecní kanalizační síť – tlaková kana-

lizace. Tlaková kanalizační přípojka bude napojena do stávající kanalizace vedené 

v přilehlé ulici. Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu. Po napojení na 

stoku bude na přípojce šoupě DN 40 se zemní soupravou. 

 

Přípojka končí v čerpací šachtě za hranicí soukromého pozemku. Jako revizní 

šachta slouží čerpací stanice, v čerpací šachtě bude osazeno ponorné čerpadlo s řezacím 

zařízením. Ovládání čerpací stanice bude umístěno v prostoru garáže. Šachta je plasto-

vá. Poklop šachty je pochozí. Napojení výtlaku od čerpadla na přípojku je tvarovkou 

DN 40 na potrubí PE 100 50×4,6mm. Délka přípojky 8,5m.  
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Do čerpací šachty je svedena domovní kanalizace. Svodné potrubí bude z trub 

hrdlových s gumovým těsněním v materiálovém provedení PVC-KG. Potrubí je uloženo 

ve výkopu na pískovém loži 0,10 m, v hloubce cca 1,0 m pod terénem, ve spádu min.    

2 %. Šířka rýhy min. 0,3 m. Materiál pro lože trouby – písek, bude uložen rovnoměrně 

po vrstvách po celé šířce rýhy a musí být dobře zhutněn vhodnými mechanizačními 

prostředky. Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně po obou stranách 

trouby a vždy po vrstvách 0,10-0,15 m se pečlivě zhutní. Na obsyp bude položena vý-

stražná folie. Tlaková zkouška podle ČSN 75 5911 se provede před úplným zasypáním 

rýhy. Při kolaudaci bude předložen doklad o nepropustnosti splaškové kanalizace. 

 

Dešťová kanalizace bude svedena do jímacího zařízení na pozemku investora. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch na pozemku investora v zahradní části, budou od-

vedeny přirozeně vsakem do podloží. Dešťové vody ze zpevněné plochy před hlavním 

vstupem do objektu, na pozemku investora budou odvedeny vhodným vyspádováním 

ploch chodníku a příjezdové komunikace do retenční nádrže na pozemku investora. 

Množství odváděných vod je vzhledem k malé ploše nově budovaných zpevněných 

ploch zanedbatelné. 

1.2.6.3 Elektroinstalace  

Odběr bude realizován novou kabelovou přípojkou z pojistkové skříně typu 

SS200 která je umístěna v plastovém pilíři na hranici pozemku. Osazení pojistkové 

skříně vč. provedení přívodní kabeláže do této skříně provedl E.ON ve vlastní režii na 

základě uzavření smlouvy mezi investorem a společností E.ON o odběru elektrické 

energie pro toto nové odběrné místo.  

 

Z pojistkové skříně umístěné v pilíři na hranici pozemku bude veden nový kabel 

CYKY-J 4×16 do nové skříně RE, která bude osazena v nové části pilíře na hranici po-

zemku. V RE bude osazen hlavní jistič 3×32 A/3-f., dvojtarifní elektroměr a dále zde 

bude osazen přijímač HDO (pro spínání spotřebičů v pásmu nízké sazby). Z tohoto roz-

váděče RE bude pokračovat hlavní silový přívod pro objekt novým kabelem vedeným 

zemí CYKY-J 4×16 mm2 do rozváděče R1 který je osazen v prostoru technické míst-

nosti rodinného domu. Souběžně s tímto vodičem bude veden ovládací vodič zemí 

CYKY-J 3×1,5 (pro spínání spotřebičů v pásmu nízké sazby) a uzemnění CY 

10zž/FeZn 30/4.  

 

Rozvody po objektu budou řešeny měděnými vodiči pod omítkou. Při výstavbě 

RD musí být dodržena stanoviska distribuce E.ON. 
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1.2.6.4 Hromosvod 

Před účinky atmosférické elektřiny bude objekt chráněn soustavou hřebenového 

typu doplněnou tyčovým jímačem. Konečné provedení hromosvodu musí být v souladu 

s revidovanou ČSN 34 13 90.  

1.2.6.5 Vytápění 

Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody byl navržen nástěnný elek-

trický kotel o jmenovitém výkonu 10 kW s externím zásobníkovým ohřívačem teplé 

vody. Zdroj bude sloužit pro přípravu topné vody a pro přípravu teplé vody. Kotel bude 

instalován v samostatné místnosti.  

 

V RD je uvažováno s připojením krbové vložky s výměníkem s regulovatelným 

výkonem 5-19 kW. Topení bude dřevem. Krb bude napojený na rozvod tepla po domě. 

Teplá voda bude připravována v rámci zdroje tepla a akumulována v integrovaném zá-

sobníku. 

1.2.6.6 Větrání 

Pro nucené podtlakové větrání hygienických místností jsou v daných místnos-

tech umístěny podstropní ventilátory s integrovanou zpětnou klapkou. Odvod výparů 

z varné plochy je zajištěn digestoří. 

 

V domě bude instalován systém centrálního vysavače se samočisticím cyklono-

vým filtrem a vnitřním výfukem vzduchu. Vysavačová jednotka bude umístěna v garáži. 

Rozvody budou vedeny ve stěnách a podlahách.  

1.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na životní prostře-

dí. Stavba není v rozporu s hygienickými předpisy a je navržena v souladu 

s technickými požadavky na výstavbu. Z hlediska stavebních materiálu, které budou 

použity pro výstavbu, jde jen o materiály s certifikáty platnými pro ČR.  Stavba při 

svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. Uvažují se jen při zemních 

pracích možné úniky provozních kapalin z nasazených strojů. 

1.4 NAPOJENÍ STAVBY NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V okolí stavby je zajištěna veškerá dostupnost pro dopravní i technickou in-

frastrukturu. 

 

Přistup k RD bude zajištěn na severozápadní straně pozemku z nově budované 

komunikace III. Třídy, šířky 6 m s asfaltovým povrchem, vybudováním zpevněné plo-
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chy navazující na nově vybudovaný chodník. Na hlavní komunikaci III. Třídy bude také 

napojen vjezd z garáže, integrované do RD. Sjezd na komunikaci bude rovněž sloužit 

pro druhé parkovací místo, které je realizované podélným parkovacím stáním na zpev-

něné ploše před RD. 

 

Bude provedeno napojení na vodovodní a kanalizační řad a NN. Rozvod vody 

pro navrhovaný objekt bude zajištěn napojením objektu na veřejný vodovod vodovodní 

přípojkou PE100 SD11 40×3,7mm, dlouhou 6 m.Vodovodní přípojka bude zaústěna do 

objektu, kde bude umístěn HUV a vodoměrná sestava. 

 

Splaškové vody z RD budou napojeny na obecní kanalizační síť – tlaková kana-

lizace. Tlaková kanalizační přípojka bude napojena do stávající kanalizace vedené 

v přilehlé ulici. 

 

Přípojka NN bude napojena z pojistkové skříně typu SS200 společnosti E.ON, 

která je umístěna v plastovém pilíři na hranici pozemku. Dešťové vody budou likvido-

vány v retenční nádrži a vsakem na pozemku investora. 

1.5 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba nemá nároky na bezbariérové řešení. Na vlastní stavbu se nevztahuje vy-

hláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující 

užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Veřejně přístupné 

plochy tuto vyhlášku splňují. 

1.6 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ 

V místě plánované budoucí výstavby objektu bylo provedeno geodetické měření 

– zaměření objektu, polohopis a výškopis, jehož zpracovatelem byl Ing. Ondřej Krsek 

fa. GKGEO 2007. 

 

Z důvodu nutnosti prověření možného výzkumu radonu v podloží bylo provede-

no stanovení radonového indexu pozemku. Zpracovatel – Dr. Jiří Valášek, říjen 2014 

 

Na základě smlouvy o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem byl proveden hyd-

rogeologický průzkum a geologický, jehož účelem bylo stanovení geologických a zá-

kladových poměrů v místě navržené stavby pro zjištění geotechnických vlastností zá-

kladové půdy a hydrogeologických poměrů především kvůli možnému výskytu pod-

zemní vody. Zpracovatel – Ing. Dan Balun 
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1.7 PODKLADY PRO VYTYČENÍ STAVBY 

V místě staveniště proběhlo geodetické měření - zaměření objektu, polohopis a 

výškopis, který zpracovala odborná geodetická firma.  

 

Výsledkem měření v souřadnicovém systému JTSK bylo stanovení výškové po-

lohy objektu ±0,000 = 268,15 m n. m. Bpv. 

1.8 ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A 

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  

SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Retenční nádrž 

1.9 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ OBJEKTY A POZEMKY 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, 

aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Stavebními prace-

mi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní 

prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit 

nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzem-

ních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniš-

tě. 

1.10   MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a 

užívání nemělo za následek celkové nebo částečné zřícení, větší stupeň nepřípustného 

přetvoření či poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení v důsledku větší-

ho přetvoření nosné konstrukce. Mechanická odolnost a stabilita je také zajištěna dodr-

žením všech technologických postupů pro jednotlivé činnosti během výstavby. 

1.11   HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na životní prostře-

dí. Stavba není v rozporu s hygienickými předpisy a je navržena v souladu 

s technickými požadavky na výstavbu. V okolí stavby se nevyskytují zdroje nadměrné-

ho hluku, které by mohly nově navrženou stavbu ovlivňovat. 

 

Při výstavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při 

stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především nařízení vlá-
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dy č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích.  

 

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení 

provozu v přilehlých ulicích bylo minimální a hlavně aby nebylo negativně ovlivňováno 

bydlení v sousedství. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby 

zaměřit zejména na: 

- ochranu proti hluku a vibracím 

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- ochranu proti znečišťování komunikací 

- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

- respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniš-

tě 

 

Stavba při svém provozu nebude produkovat žádný nebezpečný odpad. Uvažují 

se jen při zemních pracích možné úniky provozních kapalin z nasazených strojů. 

1.12   BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Stavba rodinného domu je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost při 

užívání staveb dle §26 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na 

výstavbu v aktuálním znění. Vzhledem k provozu a využití objektu nevznikají požadav-

ky na omezení rizik, vznik bezpečnostních pásem a únikových cest. Únik osob 

z prostoru objektu na volné prostranství je zajištěn nechráněnými únikovými cestami 

v souladu s požadavky ČSN. 

1.13   OCHRANA PROTI HLUKU 

Stavba svým charakterem a umístěním v dané lokalitě nevyvolává nadměrný 

hluk a nejsou nutná ani žádná opatření související se zvýšeným nárokem na pronikání 

hluku ze stavby do okolí. 

1.14   ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Skladba jednotlivých konstrukcí rodinného domu je navržena tak, aby splňovala 

aktuální platná kritéria tepelně technického posouzení a současně splnila požadavky na 

energetickou náročnost budov. 

 

Jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody byl navržen nástěnný elek-

trický kotel o jmenovitém výkonu 10 kW s externím zásobníkovým ohřívačem teplé 

vody. Zdroj bude sloužit pro přípravu topné vody a pro přípravu teplé vody. Kotel bude 

instalován v samostatné místnosti. V RD je uvažováno s připojením krbové vložky s 
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výměníkem s regulovatelným výkonem 5-19 kW. Topení bude dřevem. Krb bude napo-

jený na rozvod tepla po domě.  

 

Do budoucna je uvažováno s osazením a využitím solárních panelů pro ohřev 

TUV na pultové střeše objektu. 

1.15   OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Na stavbu není z důvodu jejího typu a umístění uvažována ochrana před tech-

nickou seizmicitou ani před bludnými proudy. Nejsou zde také navržena protipovodňo-

vá opatření ani se zde neuvažuje s vlivem poddolování na stavbu či se zvýšeným výsky-

tem metanu v okolí apod. 

1.16   OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba svým charakterem konstrukčního řešení a umístěním splňuje základní 

požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva a proto na tuto stavbu není uvažováno sta-

novisko z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování. 

 

Z hlediska ochrany před pronikáním radonu z podloží je zabránění výskytu vyšší 

koncentrace radonu v půdním vzduchu řešeno vhodným typem hydroizolace 

z modifikovaných asfaltových pásů tl. 3 a 5 mm s nenasákavou vložkou, které jsou vy-

tažené 300 mm nad úroveň terénu. Například Glastek 40 special mineral, který je zcela 

vyhovující i z hlediska naměřeného nízkého stupně rizika radonového indexu pozemku. 
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2.1 OBECNÉ INFORMACE 

2.1.1 Obecné informace o stavbě 

2.1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Rodinný dům Drásov 

Místo stavby: p. č. 2596/42 Obec Drásov [582972], KÚ Drásov [632104] 

Katastrální území: Drásov 

Okres / kraj: Brno-venkov / Jihomoravský 

Charakter stavby: Novostavba 

2.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno: Manželé Kočnarovi 

Adresa: Tábor 2340/32A, 60200 Brno 

2.1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel PD: Ing. arch. Sylva Kočnarová 

Zhotovitel: Stavební firma Vladimír Kříž s.r.o.  

Architektonické a dispoziční řešení. Ing. arch. Sylva Kočnarová 

Odpovědný projektant: Ing. Josef Pirochta, 

                                      ČKAIT 1005716 - IP00 – obor pozemní stavby 

Statika: Ing. Lukáš Loudil 

VZT, ÚT, ZTI: Ing. Lukáš Nekvinda, Ing. Šetelík 

EL: Ing. Petr Odnoha, Ing. Jiří Jecelín  

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Pavel Vogel 

2.1.1.4 Zastavěnost území, informace o pozemku 

Pozemek se nachází v obci Drásov na p. č. 2596/42 v KÚ Drásov. Pozemek je 

mírně svažitý od severu, tvaru přibližně obdélníka. Pozemek se nachází v nově budova-

né zástavbě v severní části obce v lokalitě určené k výstavbě rodinnými domy. 

V současné době bez sousedních objektů. Na pozemku se nenachází stávající stavby ani 

vzrostlé stromy. Pozemek je mírně zatravněný bez výskytu křovin. Pozemek není oplo-

cen. Oplocení bude provedeno před zahájením výstavby. 

 

Přistup k RD bude zajištěn na severozápadní straně pozemku z nově budované 

komunikace III. Třídy, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem, vybudováním zpevněné 

plochy navazující na nově vybudovaný chodník.  

 

Na pozemku investora se nenachází žádné stávající přípojky. Nově bude objekt 

napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod a NN, které vedou v komunikaci na parcele 

č. 2596/18.  
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Celková plocha pozemku: 1010 m² 

 

Zastavěné území: 

Rodinný dům 

Zastavěná plocha objektu: 184,3 m² 

Obestavěný prostor: 690 m³ 

 

Zpevněné plochy: 

Terasa: 32,05 m² 

Příjezdové komunikace + chodníky: 16,12 m² 

 

Jímací zařízení:  

Retenční nádrž 

Akumulační nádrž: 11,04 m² 

Vsakovací galerie: 70 m² 

 

Rodinný dům včetně veškerých zpevněných ploch se nachází na pozemku inves-

tora. Jímací zařízení nacházející se ve východní části pozemku bude sloužit ke svedení 

dešťové kanalizace z pozemku investora. 

2.1.1.5 Obecné informace o objektu 

Navržený stavební objekt bude sloužit jako rodinný dům. Jedná se o trvalou 

stavbu, která svou navrženou kapacitou bude odpovídat jedné bytové jednotce určené 

pro 4 člennou rodinu. Navržený objekt bude jednopodlažní a nepodsklepený. Součástí 

RD je i garáž pro jeden osobní automobil. 

 

Povrchovou vrstvu na celé ploše pozemku, na kterém se nachází řešený objekt, 

tvoří ornice o mocnosti 0,3 m, která bude před započetím všech stavebních prací sejmu-

ta a uložena na mezideponii v blízkosti pozemku investora. Základovou půdu v prostoru 

staveniště by měla tvořit jílovitá hlína - zemina 3. třídy těžitelnosti podle původní nor-

my. Jedná se o zeminy citlivé na klimatické vlivy, především na změny vlhkostních 

poměrů. Z uvedeného důvodu je proto nutné krytí základové spáry vrstvou zeminy mi-

nimálně 1,6 m pod výsledným upraveným terénem. Hladina podzemní vody se v místě 

staveniště nachází 3,4 m pod terénem a její úroveň nedosahuje hloubky základových 

konstrukcí. 

 

Založení objektu je provedeno plošně na základových pasech šířky 400/600/800 

mm a výšky 500 mm. Základové pasy jsou navrženy jako stupňovité, kdy dolní stupeň 

bude z prostého betonu C 12/15, třída prostředí X0, horní stupeň je tvořen prefabriko-

vanými betonovými tvarovkami šíře 400 mm vyplněných betonem C 16/20, třída pro-
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středí XC2, které jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B s krytím 10 mm. Podkladní 

betonová základová deska z betonu C 16/20, třída prostředí XC2 tloušťky 120 mm bude 

vyztužena sítí BSt 500KR 6×100×100 mm s přesahem sítí minimálně 300 mm a krytím 

výztuže 35 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramických broušených cihel š. 

440 mm. Výškový modul tvarovek 250 mm. Uvnitř dispozice jsou navrženy vnitřní 

nosné stěny z keramických cihel š. 300 a 250 mm. Dále pak dělící příčky pórobetono-

vých tvarovek š. 150 mm a 100 mm. Nad otvory jsou navrženy systémové překlady 

v kombinací s tepelnou izolací ze systému Porotherm. Strop bude proveden také 

v systému Porotherm. Půdorysný rozměr stropu je 11,3×10,7 m. Jedná se o polomonto-

vaný strop ze stropních nosníků a keramických vložek MIAKO výšky 150 mm pro oso-

vou vzdálenost nosníků POT 625 mm s nadbetonávkou vytvořenou zmonolitněním 

z betonu C 20/25. Celková tloušťka stropní konstrukce je 210 mm. Ztužení stropní kon-

strukce je zabezpečeno vytvořením vyztužených betonových žeber v místě uložení 

stropních nosníků. 

 

Rodinný dům je zastřešen kombinací ploché a pultové střechy. Plochá střecha 

doplněná zateplenou atikou tloušťky 240 mm a výšky 500 mm s výškou nad upraveným 

terénem 3,7 m je vyspádovaná směrem do střechy. Nad částí 1. NP je proveden dřevěný 

krov – pultová střecha se sklonem 27° a půdorysným rozměrem 6,5×15 m. Krov bude 

řešen pomocí dřevěné pozednice a v hřebeni svařovanou ocelovou pozednicí, krokvemi 

a kleštinami. Pozednice jsou tvořeny dřevěnými hranoly 140/220 mm kotvenými do 

železobetonového věnce závitovými tyčemi. Dřevěná pozednice je v místě vyložení 

nahrazena dvojicí ocelových nosníků U 120 z oceli S 235. 

2.1.2 Obecné informace o procesu 

Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení zemních prací. Jelikož 

je pozemek pouze mírně zatravněný, bez výskytu křovin či vzrostlých stromů, budou 

zemní práce zahájeny skrývkou ornice, jejíž mocnost 0,3 m byla stanovena na základě 

geologického průzkumu. Část sejmuté ornice bude uložena na mezideponii v blízkosti 

pozemku investora a bude použita pro závěrečnou úpravu terénu. V tomto technologic-

kém předpisu bude kromě sejmutí ornice také popsán postup vytyčení stavební jámy, 

jejího hloubení a začištění dna, které bude předcházet zahájení prací na základových 

konstrukcích. 

 

Pro provedení všech zemních prací je rozhodující druh základové půdy 

v prostoru staveniště, který je tvořen jílovitou hlínou – zemina 3. třídy těžitelnosti podle 

původní normy. Na základě vlastností základové půdy a hloubce výkopových prací bu-

de výkop stavební jámy proveden bez nutnosti pažení. Avšak při provádění výkopových 
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prací do hloubky 1,01-1,26 m je nutno počítat s dočasným svahováním výkopů pro zá-

kladové konstrukce ve sklonu 1:0,25. Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočiš-

těním. 

 

V místě plánovaném pro výstavbu objektu nejsou hydrogeologickým a geolo-

gickým průzkumem stanoveny žádné složité základové poměry. Hladina podzemní vo-

dy se v místě staveniště nachází 3,4 m pod terénem a její úroveň nedosahuje hloubky 

základových konstrukcí. Na základě doporučení vyplývajících z hydrogeologického 

průzkumu je nutné provést kolem objektu celoobvodovou drenáž v úrovni základové 

spáry. 

2.2 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

2.2.1 Převzetí staveniště 

Předání a převzetí staveniště proběhne na samém začátku výstavby před započe-

tím přípravných prací mezi investorem (objednatelem) a hlavním dodavatelem (zhotovi-

telem) stavebních prací za přítomnosti projektanta a stavebního dozoru. V rámci předání 

staveniště předává objednatel zhotoviteli platné stavební povolení, schválenou projekto-

vou dokumentaci týkající se výkopových a zemních prací, která zahrnuje především 

informace o provedených průzkumech – zejména o hydrogeologickém a geologickém 

průzkumu a o radonovém průzkumu. Dále bude předán doklad o vyznačení hranice sta-

veniště, o řešení připojených inženýrských sítí a potvrzení o vedení pod zemí na území 

staveniště, které musí být přesně zaznačeno ve výkrese situace, aby je bylo v případě 

ztráty možné opět vyznačit. Předmětem převzetí je také základní vytyčení stavby 

s hlavními výškovými a polohovými body. O převzetí staveniště bude proveden zápis 

do stavebního deníku společně s vyhotovením předávacího protokolu. 

2.2.2 Připravenost staveniště 

Celé staveniště bude po obvodu oploceno průhledným mobilním oplocením typu 

M200 výšky 2 metry. Bude určen vjezd a výjezd na staveniště zřízením uzamykatelné 

brány šířky 7 m, která bude společně s oplocením ze strany příjezdové komunikace 

označena bezpečnostními značkami typu „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. 

Bude také zřízeno dočasné dopravní značení v okolí místa staveniště. U vstupní brány 

bude umístěna značka „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL MIMO VOZIDEL 

STAVBY“ a na přilehlé komunikaci v obou jízdních pruzích bude zřízena výstražná 

značka „POZOR, VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY.“ Poloha všech dočasných do-

pravních značek je znázorněna na výkrese číslo 6 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OKOLÍ 

STAVENIŠTĚ.  

 

U výjezdu ze staveniště bude vybudovaná zpevněná plocha na čištění stavebních 

strojů pro zemní práce o rozměrech 5×6 metru (pod ní bude umístěna vana s lapačem 
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olejů, která bude přečerpávána do kanalizace), díky které bude zajištěno, aby vozidla 

vyjíždějící z prostoru staveniště neznečišťovala přilehlou komunikaci. 

2.3 MATERIÁL 

Hlavním materiálem, který se týká zemních prací, bude sejmutá ornice a vytěže-

ná zemina ze stavební jámy. Pro samotnou etapu provádění zemních prací bude nutný i 

doplňkový materiál, který bude využit při všech vyměřovacích a vytyčovacích pracích 

na pozemku. Jedná se zejména o materiál na výrobu vytyčovacích kolíků, laťových kří-

žů a stavebních laviček. Pro montáž jednotlivých vytyčovacích značek budou potřeba 

stavební hřebíky, pro vyměřování provázek a pro vyznačení polohy výkopu práškové 

vápno. 

2.3.1 Hlavní materiál – vytěžená zemina 

2.3.1.1 Ornice 

Ornice o mocnosti 0,3 m bude sejmuta na celém pozemku o ploše 1010 m².  

 

Tabulka číslo 1: Celkové množství ornice - třída těžitelnost 3 – 1770 kg/m³ 

ŘEŠENÁ OBLAST 
PLOCHA MOCNOST MNOŽSTVÍ ORNICE 

(m²) (m) (m³) 

Parcela č. 2596/42 1010 0,3 303 

SOUČ. NAKYPŘENÍ     303*1,18 

CELKEM ORNICE     357,54 

CELKOVÁ HMOTNOST     536,31 t 

 

Tabulka číslo 2: Množství ornice určené k odvozu 

ŘEŠENÁ ČÁST 
PLOCHA MOCNOST MNOŽSTVÍ ORNICE 

(m²) (m) (m³) 

RD + TERASA 236,05 0,3 70.82 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 32+16 0,3 14,4 

SOUČ. NAKYPŘENÍ   85,22*1,18 

CELKEM K ODVOZU   100,56 

CELKOVÁ HMOTNOST  
 

  150,84 t 

 

Množství ornice uložené na mezideponii: 

= CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ORNICE – MNOŽSTVÍ ORNICE URČENÉ K ODVOZU 

= 357,54 – 100,56 = 256,98 m³ = 385,47 t 
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2.3.1.2 Výkop stavební jámy – RD 

 

Tabulka číslo 3: Celkové množství vykopané zeminy – RD 

HLOUBKA 

(m)
OBJEM (m³)

(1,26+1,2

2+1,22+1,

01)/4

269,963

(1,1775/2) 16,113

286,075

286,075*1,18

337,5685CELKEM VÝKOPY PRO RD

SOUČ. NAKYPŘENÍ

CELKEM VÝKOPY 

RODINNÝ DŮM

VÝKOPY NEZAPAŽENÉ JÁMY V ZEMINĚ TŘ. 3

VÝPOČET PLOCHY (m²)
PLOCHA CELKEM 

(m²)

JÁMA POD RD

SVAHOVÁNÍ PO 

OBVODU JÁMY

(17,87*10,44)+(7,02*4,3)+(6,39

*1,5)+(1,8*1,63)
229,2678

(17,12+1,8+1,63+5,22+4,3+10,8

5+12,69+6,39+1,5+11,48)*0,375
27,3675

 

 

Tabulka číslo 4: Celkové množství vykopané zeminy použité na zásypy – po obvodu RD 

HLOUBKA 

(m)
OBJEM (m³)

0,5 20,724

1 41,448

(1,5/2) 16,147

78,3188

78,3188*1,18

92,4162

RODINNÝ DŮM

MNOŽSTVÍ ZEMINY POUŽITÉ NA ZÁSYPY - PO OBVODU RD

JEDNOTLIVÉ PLOCHY (m²) PLOCHA CELKEM (m²)

OKOLO PASŮ
(16,37+11,48+1,5+5,19+11,94+1

0,85+4,3+5,22+1,63+0,6)*0,6
41,448

OKOLO 

ZÁKLADOVÝCH 

KRČKŮ ZE 

ZTRACENÉHO 

BEDNĚNÍ

(16,37+11,48+1,5+5,19+11,94+1

0,85+4,3+5,22+1,63+0,6)*0,6
41,448

CELKEM ZÁSYPY PO OBVODU RD

PO OBVODU RD VE 

SVAHU 1:0,25

(17,12+1,8+1,63+5,22+4,3+10,8

5+12,69+6,39+1,5+11,48)*0,295
21,5291

CELKEM ZÁSYPY PO OBVODU RD

SOUČ. NAKYPŘENÍ
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Tabulka číslo 5: Celkové množství vykopané zeminy použité na zásypy – uvnitř RD 

HLOUBKA 

(m)
OBJEM (m³)

0,5 60,619

0,75 100,126

160,745

160,745*1,18

189,6791

282,0953

423,143 tCELKOVÁ HMOTNOST

CELKEM ZÁSYPY PRO RD

CELKEM ZÁSYPY UVNITŘ RD

SOUČ. NAKYPŘENÍ

CELKEM ZÁSYPY UVNITŘ RD

RODINNÝ DŮM

MNOŽSTVÍ ZEMINY POUŽITÉ NA ZÁSYPY - UVNITŘ RD

JEDNOTLIVÉ PLOCHY (m²)
PLOCHA CELKEM 

(m²)

OKOLO PASŮ

(4,37*4,32)+(4,37*2,57)+(2,01)

+(4,49*3,8)+(21,196)+(4,225*3,

32)+(2,475*3,32)+(1,8*3,32)+ 

(5,82*3,89)

121,2371

OKOLO 

ZÁKLADOVÝCH 

KRČKŮ ZE 

ZTRACENÉHO 

(4,67*4,42)+(13,24)+(4,69*3,9)

+(23,47)+(4,62*3,42)+(2,875*3,

42)+(2,17*3,42)+(5,92*4,19)

133,5015

 
 
Celkové množství zeminy určené k odvozu pro RD: 

= CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VYPOPANÉ ZEMINY PROD RD – CELKOVÉ 

MNOŽSTVÍ ZEMINY POUŽITÉ NA ZÁSYPY RD 

= 337,5685 – 282,0953 = 55, 4732 m³ 

2.3.1.3 Výkop stavební jámy pro vsakovací galerii RETENČNÍ NÁDRŽE 

 

Tabulka číslo 6: Celkové množství vykopané zeminy pro vsakovací galerii RETENČNÍ 

NÁDRŽE 

RETENČNÍ NÁDRŽ 

  
VÝPOČET PLOCHY (m²) 

PLOCHA CELKEM 
(m²) 

HLOUBKA 
(m) 

OBJEM (m³) 

VSAKOVACÍ 
GALERIE 

(10,0*7,0) 70 1,31 91,7 

SVAHOVÁNÍ PO 
OBVODU JÁMY 

(2*(7+10,655))*0,3275 11,564 1,31/2 7,574 

CELKEM VÝKOPY  99,274 

SOUČ. NAKYPŘENÍ 99,274*1,18 

CELKEM VÝKOPY PRO VSAKOVACÍ GALERII 117,1433 
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2.3.1.4 Zásyp stavební jámy pro vsakovací galerii RETENČNÍ NÁDRŽE 

 

Tabulka číslo 7: Celkové množství zeminy použité na zásypy pro vsakovací galerii 

RETENČNÍ NÁDRŽE 

RETENČNÍ NÁDRŽ - ZÁSYPY 

  
VÝPOČET PLOCHY (m²) 

PLOCHA CELKEM 
(m²) 

HLOUBKA 
(m) 

OBJEM (m³) 

VSAKOVACÍ 
GALERIE 

(10,0*7,0) 70 0,44 30,8 

SVAHOVÁNÍ PO 
OBVODU JÁMY 

(2*(7+10,655))*0,3275 11,564 0,44/2 2,544 

CELKEM ZÁSYPY 33,344 

SOUČ. NAKYPŘENÍ 33,344*1,18 

CELKEM ZÁSYPY PRO VSAKOVACÍ GALERII 39,3459 

 

Celkové množství zeminy určené k odvozu v etapě zemních prací pro vsakovací galerii 

RETENČNÍ NÁDRŽE: 

= CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VYKOPANÉ ZEMINY PRO VSAKOVACÍ GALERII 

RETENČNÍ NÁDRŽE – CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ZEMINY POUŽITÉ NA ZÁSYPY 

PRO VSAKOVACÍ GALERII RETENČNÍ NÁDRŽE 

= 117,1433 - 39,3459 = 77, 7974 m³ 

2.3.2 Doplňkový materiál 

2.3.2.1 Materiál na stavební lavičky 

 

Tabulka číslo 8: Materiál na stavební lavičky 

DRUH MATERÁLU CELKOVÉ MNOŽSTVÍ 

DŘEVĚNÝ KŮL 80×80 mm VÝŠKY 1,2 m 30 ks 

DŘEVĚNÁ LAŤ 100/25mm DÉLKY 2,0 m 20 ks 

HŘEBÍKY STAVEBNÍ BALENÍ 5 kg 

 

2.3.2.2 Kusový materiál 

Provázek délky 50 m:                                               2 kusy 

Práškové vápno (vápenný hydrát) balení 10 kg:       1 kus 

Kolíky 80x80x1000 mm:                                         15 kusů 

Značkovací sprej:                                                      1 kus 
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2.3.3 Doprava 

2.3.3.1 Primární doprava 

Primární dopravu přebytečné ornice i zeminy ze stavební jámy zajistí nákladní 

automobil TATRA T 815-231S25/340, který zeminu odveze na skládku POKROS, spol. 

s r.o. v Čebíně. Vzdálenost skládky od místa stavby je 3,8 km. Veškerou zeminu mu na 

korbu naloží rypadlo-nakladač Terex TLB890. Tatra T 815 má třístrannou sklopnou 

korbu a vzhledem k objemu korbu 9 m³ je pro naši stavbu vyhovující. 

 

Vzájemná poloha obou stojů na staveništi během a jejich technologie nakládání 

ornice je znázorněna na výkrese číslo 7 SCHÉMA SKRÝVKY ORNICE. Dále je jejich 

vzájemná poloha při výkopu stavební jámy včetně maximálního dosahu rypadlo-

nakladač Terex TLB890 znázorněna na výkrese číslo 8 SCHÉMA VÝKOPU JÁMY. 

 

Doprava veškerého stavebního materiálu na staveniště bude zajištěna pomocí 

nákladního automobilu MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 27 002, který ma-

teriál doveze ze stavebnin WOODCOTE CZ, a.s. v Brně vzdálených od místa stavby 

29,1 km s dojezdovou dobou 34 minut. V případě nutné potřeby menšího množství sta-

vebního materiálu bude dovoz zajištěn ze stavebnin v Drásově, které se nacházejí pouze 

925 m od místa stavby. 

2.3.3.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava bude na staveništi zajištěna pomocí rypadlo-nakladač Terex 

TLB890, který svou lžící nakladače o objemu 1,2 m³ přemístí zeminu na mezideponii. 

Sekundární doprava bude v případě ručního dočištění dna jámy zajištěna ručně či za 

pomoci stavebního kolečka.  

 

Materiál bude po staveništi přepravován ručně, v případě materiálu uloženého na 

paletách dopravu zajistí rypadlo-nakladač Terex TLB890 pomocí tzv. paletizačních vi-

dlí Terex. 

2.3.4 Skladování 

Část ornice a zeminy ze stavební jámy určené k opětovnému použití na závěreč-

né úpravy terénu či na zásypy bude skladována na mimostaveništní mezideponii nachá-

zející se v blízkosti pozemku investora. Na místo skládky ornice a zeminy bude zřízen 

dočasný zábor pozemku. Veškerá zemina zde bude skladována do maximální výšky 1,5 

m. Poloha a rozměry obou skládek zeminy je znázorněna na výkrese číslo 4 VÝKRES 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE a na výkrese číslo 5 VÝKRES 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ. 
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Materiál použitý na vytyčení objektu – především kusové řezivo musí být skla-

dováno na zpevněné a odvodněné ploše a musí být umístěno na dřevěných hranolech, 

které slouží jako proklady. Kusový materiál jako hřebíky, vápenný hydrát či provázek 

bude skladován v zastřešeném a uzamykatelném skladu, aby nedošlo k jeho poškození 

vlivem nepřízně klimatických podmínek. Poloha uzamykatelného skladu a skládky ře-

ziva je znázorněna na výkrese číslo 4 VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ 

PRÁCE. 

2.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

2.4.1 Obecné pracovní podmínky 

2.4.1.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Zemní práce mohou být prováděny pouze za příznivých klimatických podmínek. 

Provádění zemních prací je vhodné, pokud venkovní teplota neklesne pod 0 °C. Při po-

klesu teploty pod 0 °C je nutné ochránit základovou spáru proti promrzání. Při větším 

poklesu teploty v zimním období, kdy teplota začne klesat pod -5 °C, nepřipadají 

v úvahu žádné hloubkové výkopy ani těžení nesoudržných zeminy z důvodu ztráty roz-

pojitelnosti zeminy. Horní teplotní hranicí omezující zemní práce je 30 °C, kdy pro prá-

ce v neklimatizovaném prostoru jsou zavedeny četnější přestávky a zajištěný zvýšený 

příjem tekutin pro dělníky. Zemní práce není také možné provádět v případě dlouhotr-

vajících dešťů, kdy dochází k rozbřednutí základové spáry a terénu, díky čemuž dochází 

k zabořování stavebních strojů. V případě rozbřednutí základové spáry, kdy nebylo do-

stačující zajištění jejího odvodnění, se neprovádí výkop až na plánovanou úroveň zákla-

dové spáry, ale přibližně o 10 cm výš a zbylý rozdíl terénu se vykope a těsně před zahá-

jením dalších prací, v našem případě před prováděním podkladní betonové vrstvy. 

 

Z hlediska povětrnostních podmínek nemohou práce probíhat při zvýšené rych-

losti větru nad 15 m/s a v případě špatné viditelnosti, která klesne pod 10 m. Veškeré 

práce budou probíhat pouze v denních hodinách, proto není nutné uvažovat s užitím 

umělého osvětlení na staveništi. 

2.4.1.2 Instruktáž pracovníků BOZP 

Na stavbě budou veškeré práce prováděny osobami, které získaly kvalifikaci či 

oprávnění pracovat v daném oboru či odvětví. Všichni pracovníci na stavbě budou pro-

školení o BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pracovníci budou vybaveni ochran-

nými pracovními pomůckami, které zajistí pro své zaměstnance jednotliví dodavatelé. 

Proběhne proškolení pracovníků o nošení ochranných pracovních pomůcek. Dále budou 

všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na staveništi, od-

běrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. Pracovníci zajiš-
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ťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Během 

výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. 

 

Stavbyvedoucí provede o proškolení pracovníků zápis do stavebního deníku a 

vyhotoví protokol, na kterém každý pracovník potvrdí svým podpisem, že bych řádně 

proškolen o BOZP a seznámen se všemi možnými riziky vznikajícími při práci, na kte-

rou byl na stavbu nasazen. 

2.4.2 Obecné pracovní podmínky zemních prací 

2.4.2.1 Vybavenost staveniště 

Celé staveniště bude po obvodu oploceno průhledným mobilním oplocením typu 

M200 výšky 2 metry. Bude určen vjezd a výjezd na staveniště zřízením uzamykatelné 

brány šířky 7 m, která bude společně s oplocením ze strany příjezdové komunikace 

označena bezpečnostními značkami typu „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. 

Bude také zřízeno dočasné dopravní značení v okolí místa staveniště. U vstupní brány 

bude umístěna značka „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL MIMO VOZIDEL 

STAVBY“ a na přilehlé komunikaci v obou jízdních pruzích bude zřízena výstražná 

značka „POZOR, VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“. 

 

Po sejmutí ornice bude vybudována zpevněná staveništní komunikace 

z hutněného makadamu šířky 5 m, zpevněná plocha na čištění stavebních strojů pro 

zemní práce o rozměrech 5×6 metru (pod ní bude umístěna vana s lapačem olejů, která 

bude přečerpávána do kanalizace), zpevněná odstavná plocha pro stavební stroje (zpev-

něné plochy - zhutněný štěrk frakce 16-32 mm, mocnost 150 mm), která bude před za-

hájením zemních prací sloužit i jako zpevněná plocha pro skladování materiálu (skládka 

řeziva na stavební lavičky), uzamykatelný sklad určený ke skladování materiálu, plocha 

určená pro kontejnery na staveništní odpad (hutněný makadam), staveništní přípojky a 

hygienické zařízení pro pracovníky. Pro hygienické zařízení bude zřízena dočasná pří-

pojka vody, která bude napojena na nově budovanou vodoměrnou šachtu a přípojka 

elektrické energie napojena z nově vybudovaného staveništního rozvaděče. Během 

zemních prací dojde také k zřízení mezideponie na sousedním pozemku, která bude 

sloužit pro dočasnou skládku ornice a zeminy, které budou dále využity na konečné 

úpravy terénu.  

 

Odběr elektrické energie bude vyřešen napojením staveništního rozvaděče na stávající 

rozvod nízkého napětí 400/230 V společnosti E.ON, která zajištuje technické podmínky 

připojení pro Drásov. Jmenovitá hodnota hlavního jističe typu B je 3×32 A. Na odběr-

ném místě bude celkový instalovaný příkon 18 kW. Elektrická energie bude odebírána z 

pojistkové skříně typu SS200 která je umístěna v plastovém pilíři na hranici pozemku. 

Elektrickou energii bude možno odebírat ze staveništního rozvaděče po osazení jističem 
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3×32 A. Pro zajištění prací na staveništi nebudou potřeba žádné spotřebiče, které by 

byly napojeny na 400 V, ale pouze běžné stroje fungující na napětí 230 V. 

2.5 PRACOVNÍ POSTUP 

2.5.1 Příprava území 

Práce budou zahájeny vybudováním oplocení staveniště, které bude zároveň tvo-

řit hranici pozemku s parcelním číslem 2596/42. Vedoucí pracovní čety společně 

s pomocnými dělníky provede montáž oplocení z přenosných plotových dílců typu 

M200 výšky 2 m a šířky 3,5 m od společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s r.o., která 

zajistí jejich dopravu na staveniště. Dílce budou osazeny v betonových podstavcích a 

vzájemně k sobě pevně přišroubovány, aby nedošlo k vniknutí nepovolaných osob. 

Vniknutí nepovolaných osob bude také zabráněno vybudováním uzamykatelné brány 

šířky 7 m na severozápadní straně pozemku, která bude určovat vjezd a výjezd na sta-

veniště. Brána bude složena ze dvou dílců plotu, které budou spolu vzájemně sepnuty 

řetězem a opatřeny zámkem. Atypická pole oplocení budou provedena z drátěného plo-

tu.  

 

Jelikož je pozemek pouze mírně zatravněný, bez výskytu křovin či vzrostlých 

stromů, budou následně zahájeny samotné zemní práce skrývkou ornice. 

2.5.2 Sejmutí ornice, vybudování zařízení staveniště 

Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice o mocnosti 0,3 m, jejíž výskyt ja-

ko povrchové vrstvy zeminy v prostoru staveniště byl zjištěn na základě geologického 

průzkumu. Ornice bude sejmutá z celé plochy staveniště ohraničeného oplocením. Se-

jmutí ornice bude provedeno po jednotlivých záběrech rypadlo-nakladačem Terex 

TLB890, který část zeminy odveze na mimostaveništní mezideponii v blízkosti pozem-

ku investora k uskladnění a následnému užití k terénním úpravám pozemku. Zbylá část 

ornice bude odvezena nákladním automobilem TATRA T 815-231S25/340 na skládku 

POKROS, spol. s r.o. v Čebíně vzdálenou od místa stavby 3,8 km. Pojezd rypadlo-

nakladače Terex TLB890 při skrývce ornice je znázorněn na výkrese číslo 7 SCHÉMA 

SKRÝVKY ORNICE. 

 

Po sejmutí ornice bude vybudováno zařízení staveniště. Bude vybudována zpev-

něná staveništní komunikace z hutněného makadamu šířky 5 m, zpevněná plocha na 

čištění stavebních strojů pro zemní práce o rozměrech 5×6 metru, zpevněná odstavná 

plocha pro stavební stroje, která bude před zahájením zemních prací sloužit i jako zpev-

něná plocha pro skladování materiálu a zpevněná plocha z hutněného makadamu určená 

pro kontejnery na staveništní odpad. Dále bude zřízen uzamykatelný sklad určený ke 

skladování materiálu, staveništní přípojky a hygienické zařízení pro pracovníky. Pro 

hygienické zařízení bude zřízena dočasná přípojka vody, která bude napojena na nově 
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budovanou vodoměrnou šachtu a přípojka elektrické energie napojena z nově vybudo-

vaného staveništního rozvaděče. Staveniště bude vybudováno podle výkresu číslo 4 

VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZEMNÍ PRÁCE, na kterém je znázorněna i po-

loha všech objektů zařízení staveniště. Detailní popis zařízení staveniště je řešen 

v kapitole číslo 5 s názvem TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

2.5.3 Vytyčení a vyznačení výkopu stavební jámy 

Bezprostředně po sejmutí ornice, nezávisle na budování zařízení staveniště, bu-

dou probíhat měřičské práce, kterými se určí polohy všech bodů, které dají společně 

dohromady půdorysné obrysy budoucího objektu, včetně osových vzdáleností budou-

cích inženýrských sítí napojených k nově budovanému objektu. Měřičské práce bude 

provádět především geodet společně se svým pomocníkem za pomocí totální stanice 

TOPCON 2LS KS-102. Měřičské práce vycházejí ze základních vytyčovacích bodů, 

které jsou předmětem předání a převzetí staveniště před zahájením všech prací. Jedná se 

o hlavní výškové a polohové body, ze kterých se za pomocí totální stanice nebo teodoli-

tu měřičskými způsoby určí polohy všech výše zmíněných bodů, které dají dohromady 

půdorysné obrysy budoucího objektu. Všechny tyto body budou přesně vyznačeny a 

stabilizovány pomocí vytyčovacích kolíků o rozměrech 80×80×1000 mm, které budou 

navíc označeny značkovacím sprejem pro zvýšení jejich viditelnosti. Poté geodet zaměří 

obrys budoucí jámy podle předané schválené projektové dokumentace týkající se výko-

pových a zemních prací. Vytyčení přesných půdorysných rozměrů výkopu bude stabili-

zováno pomocí stavebních laviček, které budou zřízeny v rozích vytyčeného půdorys-

ného rozměru výkopu a budou vždy umístěny minimálně 2 m od hrany plánovaného 

výkopu, aby vlivem výkopových prací nedošlo k jejich posunutí. Stavební lavičky bu-

dou zhotovené ze dvou či třech dřevěných hranolů, které budou po zaražení do země od 

sebe vzdálené 2 m a budou spojené přibitým prknem. Hloubka zaražení dřevěných hra-

nolů by měla být minimálně 400 mm, aby pojezdem stojů v jejím okolí nedošlo k jejímu 

uvolnění. Lavičky budou zřízeny pod dohledem geodeta. Poté se na lavičkách provedou 

zajišťovací značky pomocí hřebíků, ze kterých se pomocí provázku nebo drátu přenášejí 

vytyčené body do úrovně výkopu. Zajišťovací značky svou polohou určující tvar a výš-

kovou polohu výkopu. Přenos vytyčených bodů z napnutého provázku probíhá spouště-

ním olovnice do úrovně výkopů, kdy se tak vyznačí přímky totožné s polohou napnu-

tých provázků. Tyto přímky poté pomocník geodeta pod dohledem geodeta vyznačí 

pomocí lajnovačky práškovým vápnem. Vyznačené čáry tak tvoří obrysy budoucího 

výkopu. 
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Obrázek číslo 1: Vytyčení obrysu budoucího objektu 

2.5.4 Výkop stavební jámy 

Výkop stavební jámy bude vzhledem ke své hloubce a třídě zeminy proveden 

bez nutnosti pažení. Z hlediska svahování bude dodržen sklon 1:0,25 ze všech stran 

stavební jámy. Výkop bude prováděn pomocí rypadlo-nakladače Terex TLB890 

s šířkou lžíce rypadla 900 mm, který přebytečnou zeminu naloží na korbu sklápěče 

TATRA T 815-231S25/340, který ji odveze na skládku vzdálenou od místa stavby 3,8 

m. Zemina použitá na zásypy bude převezena a uložena na mimostaveništní mezidepo-

nii v blízkosti pozemku investora. Zeminu převeze také rypadlo-nakladač Terex 

TLB890, který ji bude na mezideponii navážet pomocí své lžíce nakladače maximálně 

do výšky 1,5 m. Stavební jáma bude vykopána v hloubce -1,910 m od ±0,000 m. 

 

 Po výkopu stavební jámy pro budoucí objekt SO 01 bude vykopána i menší sta-

vební jáma, která se nachází také na pozemku investora a bude sloužit pro navrhovaný 

objekt SO 02 – Retenční nádrž. Technologických předpis pro objekt SO 02 je řešen 

v samostatné kapitole číslo 4 s názvem TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTÁŽ 

RETENČNÍ NÁDRŽE. Pojezd rypadlo-nakladače Terex TLB890 a sklápěče TATRA T 

815-231S25/340 při výkopu stavební jámy pro objekt SO 01 je znázorněn na výkrese 

číslo 8 SCHÉMA VÝKOPU JÁMY. 

2.5.5 Začištění výkopu stavební jámy 

Po provedení výkopu stavební jámy bude provedeno ruční začištění jejího dna. 

Ruční začištění budou provádět pomocní dělníci pomocí nářadí, které je upřesněno 

v kapitole Stroje a pracovní pomůcky. Z důvodu ochrany základové spáry před možný-

mi nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby bude poslední 100 mm zeminy ze 
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dna stavební jámy odkopáno ručně až těsně před zahájením dalších prací, v našem pří-

padě před prováděním podkladní betonové vrstvy. 

2.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Všechny osoby pohybující se v prostoru staveniště během provádění zemních 

prací budou seznámeny s technologickým předpisem, proškoleny o BOZP dle Nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., seznámeny se základními informace o provozu na staveništi a 

s projektovou dokumentací. Pracovníci obsluhující stroje budou mít vždy u sebe 

v případě kontroly potřebné řidičské oprávnění pro řízení daného vozidla a potřebná 

povolení či oprávnění pro výkon dané činnosti u obsluhy strojů. Pro měřičské a geode-

tické práce bude na stavbu povolán také 1 geodet, který musí mít pro výkon dané čin-

nosti odpovídající vzdělání a praxi v oboru. 

 

Osoby THP, které nejsou součástí žádné pracovní čety a nelze je tak započítávat 

do počtu lidí vykonávající danou práci, ale na stavbě budou při všech pracích přítomni a 

budou vykonávat kontrolní činnost. 

 

1 stavbyvedoucí 

- Osoba se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, která 

má minimálně 5 let praxe s daném oboru 

- Bude dohlížet na průběh prováděných prací včetně kontrol pracovníků, stro-

jů, materiálu a projektové dokumentace 

- Jeho úkolem je organizovat práci na stavbě, zajišťuje také administrativní 

činnost na stavbě, odpovídá za dodržení všech kontrol kontrolního a zkušeb-

ního plánu, za evidenci stavebního deníku, za dodržování bezpečnosti na 

stavbě apod. 

 

1 mistr 

- Osoba se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, která 

má minimálně 5 let praxe s daném oboru 

- Kontroluje a dohlíží na všechny činnosti, u kterých není přítomný stavbyve-

doucí 

- Podílí se na organizaci a řízení prací na stavbě, dohlíží na plnění časového 

plánu, zaškoluje pracovníky z hlediska BOZP, kontroluje a odpovídá za 

technický stav strojů a zařízení apod. 
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2.6.1 Přípravné práce 

 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má příslušné 

oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na přípravné práce, dohlíží na pomocné dělníky své pracovní 

čety 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Montáž oplocení z přenosných plotových dílců před zahájením zemních pra-

cí 

2.6.2 Vytyčovací práce 

 

1 geodet 

- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřičského směru společ-

ně s minimální 3 letou praxí v oboru, oprávnění pro výkon dané činnosti 

- Zaměření a vytyčení hlavních výškových a polohových bodů stavby, vytyče-

ní rozměrů výkopu 

 

 

1 pomocník geodeta 

- Minimálně středoškolské vzdělání zeměměřičského směru 

- Pomoc geodetovi s vytyčením stavby, vyznačení obrysů budoucího výkopu 

2.6.3 Sejmutí ornice 

 

1 obsluha rypadlo-nakladače Terex TLB890 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a T a průkaz strojníka stavebních stro-

jů dle příslušné vyhlášky 

- Sejmutí ornice a odvoz její části na mezideponii, naložení ornice k odvozu 

na korbu nákladního automobilu TATRA T 815-231S25/340 

 

3 řidiči nákladního automobilu TATRA T 815-231S25/340 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Odvoz přebytečné části ornice na skládku 
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2.6.4 Vybudování zařízení staveniště 

 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má příslušné 

oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při budování zařízení staveniště, přemísťování materiálu 

 

1 obsluha rypadlo-nakladače Terex TLB890 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a T a průkaz strojníka stavebních stro-

jů dle příslušné vyhlášky 

- Přemisťování materiálu pro vybudování zpevněné staveništní komunikace a 

zpevněných ploch pro skládky materiálu 

 

1 řidič nákladního automobilu MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 27002 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Doprava veškerého stavebního materiálu na staveniště na místo první stave-

ništní skládky 

 

1 obsluha Vibračního válce NTC VVV 600/12 

- Strojnický průkaz, řádně proškolen a poučen o BOZP 

- Hutnění povrchu staveništních komunikací a zpevněných ploch 

2.6.5 Výkop stavební jámy 

 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má příslušné 

oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Ruční začištění dna stavební jámy, pomocné práce 

 

1 obsluha rypadlo-nakladače Terex TLB890 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a T a průkaz strojníka stavebních stro-

jů dle příslušné vyhlášky 
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- Výkop stavební jámy, odvoz části vykopané zeminy na mezideponii, nalože-

ní zbylé části zeminy k odvozu na korbu nákladního automobilu TATRA T 

815-231S25/340 

 

2 řidiči nákladního automobilu TATRA T 815-231S25/340 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Odvoz přebytečné části zeminy ze stavební jámy na skládku 

2.7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Detailní popis strojní sestavy je řešen v kapitole číslo 6 s názvem NÁVRH 

STROJNÍ SESTAVY. 

2.7.1 Velké stroje 

2.7.1.1 Sejmutí ornice 

- Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

- Nákladní automobil Tatra T 815-231825/340 

2.7.1.2 Vybudování zařízení staveniště 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 27002 

- Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

- Nosič kontejnerů JNT 5t na podvozku MAN LE 12.220 

2.7.1.3 Výkop stavební jámy 

- Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

- Nákladní automobil Tatra T 815-231825/340 

2.7.2 Malé stroje 

- Vibrační válec NTC VVV 600/12 

- Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

- Totální stanice TOPLON 2LS KS-102 

- Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL 20 

2.7.3 Nářadí a pomůcky 

- 2×Lopata 

- 2×Krumpáč 

- 2×Rýč 

- 2×Stavební kolečko 

- 1×Ruční pila 

- 1×Tesařské kladivo 

- 1×Kladivo 
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- 1×Sekera 

- 1×Palice 5kg 

- 2×Vodováha (pracovní měřidlo s kalibrací) 

- 2×Výtyčka 

- 1×Jednoduchý hliníkový žebřík HOBBY 

- 1×Nivelační lať délky 5 m s olovnicí v příslušenství nivelačního přístroje 

- 1×Lajnovačka 

- 1×Značkovací sprej 

- 1×Pásmo 25 m 

- 2×Svinovací metr 5 m (Stanovené měřidlo) 

- 2×Provázek délky 50 m 

- 1×Prodlužovací kabel 50 m 

2.7.4 Pomůcky BOZP 

Všechny osobní ochranné pomůcky (OOPP), které vyžadují práce na stavbě i 

práce se stroji při zemních pracích: 

- Pevná pracovní obuv 

- Ochranné pracovní rukavice 

- Ochranné přilby 

- Ochranné brýle 

- Reflexní vesta 

- Pracovní oděv 

- Chrániče sluchu 

2.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Detailní popis všech kontrol týkajících se zemních prací je řešen v samostatné 

příloze s názvem KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZEMNÍ PRÁCE. 

2.8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola přístupových cest, označení cest a osvětlení 

- Kontrola projektové dokumentace, SOD a dalších dokumentů 

- Kontrola vedení inženýrských sítí na staveništi, přípojná místa 

- Kontrola hydrogeologického a geologického průzkumu 

- Kontrola ohraničení a označení staveniště 

- Kontrola shodnosti vyměřených geodetických bodů s projektovou dokumen-

tací 

- Kontrola výsledků radonových zkoušek 

2.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola vhodnosti klimatických podmínek, teplota vzduchu 
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- Kontrola technického stavu strojů  

- Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 

- Kontrola způsobilost dělníků  

- Kontrola správnosti sejmutí ornice 

- Kontrola čistoty sejmuté ornice 

- Kontrola rovinatosti a uložení ornice 

- Kontrola nakládání s odpady 

- Kontrola geologického průzkumu a výskytu podzemí vody 

- Kontrola zaměření a vytyčení stavební jámy 

- Kontrola správnosti přenesených bodů – zřízení laviček 

- Kontrola strojního a ručního výkopu, přeprava zeminy 

- Kontrola odvodnění staveniště 

- Kontrola vyplavování jemných částí při čerpání vody 

- Ochrana výkopu před přítokem vody 

- Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 

- Kontrola svahování 

2.8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola geometrických přesností  

- Kontrola svahování 

- Kontrola čistoty základové spáry 

2.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – 

BOZP 

Na stavbě budou veškeré práce prováděny osobami, které získaly kvalifikaci či 

oprávnění pracovat v daném oboru či odvětví. Všichni pracovníci na stavbě budou pro-

školení o BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pracovníci budou vybaveni ochran-

nými pracovními pomůckami, které zajistí pro své zaměstnance jednotliví dodavatelé. 

Proběhne proškolení pracovníků o nošení ochranných pracovních pomůcek. Dále budou 

všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na staveništi, od-

běrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. Pracovníci zajiš-

ťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Během 

výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Musí být viditelně 

vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, 

vodárna, PRE, Telefonica a Policie ČR). Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat 

alkoholické nápoje na staveništi. 

 

Stavbyvedoucí provede o proškolení pracovníků zápis do stavebního deníku a 

vyhotoví protokol, na kterém každý pracovník potvrdí svým podpisem, že bych řádně 
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proškolen o BOZP a seznámen se všemi možnými riziky vznikajícími při práci, na kte-

rou byl na stavbu nasazen. 

 

Požadavky na BOZP vycházejí z platných právních předpisů: 

 

- Předpis č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, jak vyplývá ze změn provedených některými dalšími nařízeními 

vlády, zejména předpisem č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlá-

dy č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích; květen 2016 (poslední Novela) 

 

 

- Předpis č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-

covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, říjen 2005 

 

- Předpis č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; leden 2003 

 

- Předpis č. 309/2006 Sb. 

Zákon, 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), jak vyplývá ze změn provedených některými 

dalšími zákony, zejména předpisem č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 

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

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

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších pod-

mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; květen 

2016 
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- Předpis č. 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; březen 

2005 

 

- Předpis č. 201/2010 Sb. 

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; leden 

2011 

 

- Předpis č. 361/2007 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; leden 2008 

Součástí této kapitoly je také příloha číslo B6 PRACOVNÍ RIZIKA, kde jsou 

konkrétně vypsány zdroje možných rizik při práci na staveništi a jejich bezpečnostní 

opatření vhodné pro zabránění vzniku těchto pracovních rizik. Pro tuto kapitolu jsou 

nejzásadnější rizika při provádění zemních pracích a to jak pro zemní práce týkající se 

výkopů pro rodinný dům, tak pro retenční nádrž.   

 

2.10   EKOLOGIE – OCHRANA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, 

aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Stavebními prace-

mi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní 

prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit 

nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzem-

ních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniš-

tě. 

 

Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č. 

100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude 

mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat 

žádný nebezpečný odpad. 

 

Veškeré práce se budou řídit ustanoveními následujících právních předpisů: 

 

- Předpis č. 93/2016 Sb. 

Vyhláška o katalogu odpadů, kterou stanoví Ministerstvo životního prostředí podle zá-

kona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona 
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č. 320/2002 Sb.: Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 

a náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadů 

podle Katalogu odpadů. 

 

- Vyhláška 383/2001 Sb.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, jak 

vyplývá ze změn provedených některými dalšími vyhláškami, zejména předpisem č. 

83/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů (poslední Novela březen 2016) 

 

- Předpis č. 272/2011 Sb. 

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby - přebytečná 

výkopová zemina, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), 

odpadní stavební a obalové dřevo.  

 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. V prostoru staveniště bude 

zřízen kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Odpady budou přednostně 

odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné 

využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci. Vzniklý odpad 

bude odvezen na skládku POKROS, spol. s r.o. v Čebíně. Jeho odvoz zajistí firma 

AUTODOPRAVA BEDNÁŘ sídlící v Drásově. 

 

Vozidla pohybující se na staveništi během zemních prací budou pravidelně udr-

žována a v místě, kde budou zaparkována po skončení pracovní směny, budou umístěny 

vany pro zabránění vsakování oleje a jiných provozních kapalin v případě jejich úniku. 

Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, musí se použit navržená havarijní soustava, která 

bude umístěna v buňce stavbyvedoucího. 

 

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání te-

rénních nerovností stávajícího pozemku. Přebytečná zemina a ornice bude odvezena na 

skládku POKROS, spol. s r.o. v Čebíně vzdálenou od místa stavby 3,8 km. 
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Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Předpisu č. 93/2016 Sb.) 

 

Tabulka číslo 9: Tabulka odpadů vzniklých na stavbě 

Klasifikace Kategorie Název odpadu Likvidace, uložení 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a 

mazací oleje 

Skládka nebezpečného 

odpadu 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Skládka nebezpečného 

odpadu 

15 01 06 O Směsné obaly Spalovna 

17 02 01 O Dřevo Spalovna, recyklace 

17 05 04 O Stavební odpad – Zemina a kamení Skládka 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka 
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3.1 OBECNÉ INFORMACE 

3.1.1 Obecné informace o stavbě 

3.1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Rodinný dům Drásov 

Místo stavby: p. č. 2596/42 Obec Drásov [582972], KÚ Drásov [632104] 

Katastrální území: Drásov 

Okres / kraj: Brno-venkov / Jihomoravský 

Charakter stavby: Novostavba 

3.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno: Manželé Kočnarovi 

Adresa: Tábor 2340/32A, 60200 Brno 

3.1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel PD: Ing. arch. Sylva Kočnarová 

Zhotovitel: Stavební firma Vladimír Kříž s.r.o.  

Architektonické a dispoziční řešení. Ing. arch. Sylva Kočnarová 

Odpovědný projektant: Ing. Josef Pirochta, 

                                      ČKAIT 1005716 - IP00 – obor pozemní stavby 

Statika: Ing. Lukáš Loudil 

VZT, ÚT, ZTI: Ing. Lukáš Nekvinda, Ing. Šetelík 

EL: Ing. Petr Odnoha, Ing. Jiří Jecelín  

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Pavel Vogel 

3.1.1.4 Zastavěnost území, informace o pozemku 

Pozemek se nachází v obci Drásov na p. č. 2596/42 v KÚ Drásov. Pozemek je 

mírně svažitý od severu, tvaru přibližně obdélníka. Pozemek se nachází v nově budova-

né zástavbě v severní části obce v lokalitě určené k výstavbě rodinnými domy. 

V současné době bez sousedních objektů. Na pozemku se nenachází stávající stavby ani 

vzrostlé stromy. Pozemek je mírně zatravněný bez výskytu křovin. Pozemek není oplo-

cen. Oplocení bude provedeno před zahájením výstavby. 

 

Přistup k RD bude zajištěn na severozápadní straně pozemku z nově budované 

komunikace III. Třídy, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem, vybudováním zpevněné 

plochy navazující na nově vybudovaný chodník.  

 

Na pozemku investora se nenachází žádné stávající přípojky. Nově bude objekt 

napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod a NN, které vedou v komunikaci na parcele 

č. 2596/18.  
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Celková plocha pozemku: 1010 m² 

 

Zastavěné území: 

Rodinný dům 

Zastavěná plocha objektu: 184,3 m² 

Obestavěný prostor: 690 m³ 

 

Zpevněné plochy: 

Terasa: 32,05 m² 

Příjezdové komunikace + chodníky: 16,12 m² 

 

Jímací zařízení:  

Retenční nádrž 

Akumulační nádrž: 11,04 m² 

Vsakovací galerie: 70 m² 

 

Rodinný dům včetně veškerých zpevněných ploch se nachází na pozemku inves-

tora. Jímací zařízení nacházející se ve východní části pozemku bude sloužit ke svedení 

dešťové kanalizace z pozemku investora. 

3.1.1.5 Obecné informace o objektu 

Navržený stavební objekt bude sloužit jako rodinný dům. Jedná se o trvalou 

stavbu, která svou navrženou kapacitou bude odpovídat jedné bytové jednotce určené 

pro 4 člennou rodinu. Navržený objekt bude jednopodlažní a nepodsklepený. Součástí 

RD je i garáž pro jeden osobní automobil. 

 

Povrchovou vrstvu na celé ploše pozemku, na kterém se nachází řešený objekt, 

tvoří ornice o mocnosti 0,3 m, která bude před započetím všech stavebních prací sejmu-

ta a uložena na mezideponii v blízkosti pozemku investora. Základovou půdu v prostoru 

staveniště by měla tvořit jílovitá hlína - zemina 3. třídy těžitelnosti podle původní nor-

my. Jedná se o zeminy citlivé na klimatické vlivy, především na změny vlhkostních 

poměrů. Z uvedeného důvodu je proto nutné krytí základové spáry vrstvou zeminy mi-

nimálně 1,6 m pod výsledným upraveným terénem. Hladina podzemní vody se v místě 

staveniště nachází 3,4 m pod terénem a její úroveň nedosahuje hloubky základových 

konstrukcí. 

 

Založení objektu je provedeno plošně na základových pasech šířky 400/600/800 

mm a výšky 500 mm. Základové pasy jsou navrženy jako stupňovité, kdy dolní stupeň 

bude z prostého betonu C 12/15, třída prostředí X0, horní stupeň je tvořen prefabriko-

vanými betonovými tvarovkami šíře 400 mm vyplněných betonem C 16/20, třída pro-
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středí XC2, které jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B s krytím 25 mm. Podkladní 

betonová základová deska z betonu C 16/20, třída prostředí XC2 tloušťky 120 mm bude 

vyztužena sítí BSt 500KR 6×100×100 mm s přesahem sítí minimálně 300 mm a krytím 

výztuže 35 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramických broušených cihel š. 

440 mm. Výškový modul tvarovek 250 mm. Uvnitř dispozice jsou navrženy vnitřní 

nosné stěny z keramických cihel š. 300 a 250 mm. Dále pak dělící příčky pórobetono-

vých tvarovek š. 150 mm a 100 mm. Nad otvory jsou navrženy systémové překlady 

v kombinací s tepelnou izolací ze systému Porotherm. Strop bude proveden také 

v systému Porotherm. Půdorysný rozměr stropu je 11,3×10,7 m. Jedná se o polomonto-

vaný strop ze stropních nosníků a keramických vložek MIAKO výšky 150 mm pro oso-

vou vzdálenost nosníků POT 625 mm s nadbetonávkou vytvořenou zmonolitněním 

z betonu C 20/25. Celková tloušťka stropní konstrukce je 210 mm. Ztužení stropní kon-

strukce je zabezpečeno vytvořením vyztužených betonových žeber v místě uložení 

stropních nosníků. 

 

Rodinný dům je zastřešen kombinací ploché a pultové střechy. Plochá střecha 

doplněná zateplenou atikou tloušťky 240 mm a výšky 500 mm s výškou nad upraveným 

terénem 3,7 m je vyspádovaná směrem do střechy. Nad částí 1. NP je proveden dřevěný 

krov – pultová střecha se sklonem 27° a půdorysným rozměrem 6,5×15 m. Krov bude 

řešen pomocí dřevěné pozednice a v hřebeni svařovanou ocelovou pozednicí, krokvemi 

a kleštinami. Pozednice jsou tvořeny dřevěnými hranoly 140/220 mm kotvenými do 

železobetonového věnce závitovými tyčemi. Dřevěná pozednice je v místě vyložení 

nahrazena dvojicí ocelových nosníků U 120 z oceli S 235. 

3.1.2 Obecné informace o procesu 

Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení základových kon-

strukcí. Práce budou probíhat bezprostředně po skončení zemních prací, kdy dojde 

nejdříve k ručnímu dočištění základové spáry pro zajištění její rovinnosti a tvarové stá-

losti. Poté zde bude popsán postup samotné betonáže podkladní betonové vrstvy 

z prostého betonu C 12/15, třída prostředí X0 o mocnosti 100 mm, postup zřízení kla-

sického dřevěného bednění pro základové pasy, betonáž základových pasů a popis 

všech prací následujících až po betonáž podkladní betonové základové desky. Na závěr 

bude na základě doporučení vyplývajících z hydrogeologického průzkumu provedena 

kolem objektu celoobvodová drenáž v úrovni základové spáry. 

 

Založení objektu je provedeno plošně na základových pasech šířky 400/600/800 

mm a výšky 500 mm. Základové pasy jsou navrženy jako stupňovité, kdy dolní stupeň 

bude z prostého betonu C 12/15, třída prostředí X0, horní stupeň je tvořen prefabriko-
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vanými betonovými tvarovkami šíře 400 mm vyplněných betonem C 16/20, třída pro-

středí XC2, které jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B s krytím 10 mm. Podkladní 

betonová základová deska z betonu C 16/20, třída prostředí XC2 tloušťky 120 mm bude 

vyztužena sítí BSt 500KR 6×100×100 mm s přesahem sítí minimálně 300 mm a krytím 

výztuže 35 mm. 

 

Veškerý dovoz čerstvé betonové směsi pro základové konstrukce bude zajištěn 

z betonárny PRESTA-MIX, spol. s r. o., která je od místa stavby vzdálená 10,7 km 

s dojezdovou dobou do 19 minut. Kvalita betonu bude po dovozu na stavbu zkontrolo-

vána zkouškou sednutí kužele. Čerstvá betonová směs bude na stavbu přivážena pomocí 

Autodomíchávačů SCHWING Stetter C3 a ukládána pomocí Autočerpadla SCHWING 

S 31 XT. 

3.2 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

3.2.1 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště probíhá mezi subdodavatelem (zhotovitelem základových 

konstrukcí) a hlavním dodavatelem stavebních prací po úspěšném předání pracoviště od 

čety provádějící zemní práce stavbyvedoucímu hlavního dodavatele stavebních prací za 

přítomnosti stavbyvedoucího základových konstrukcí a stavebního dozoru. Proběhne 

společná kontrola předchozích prací, zda byly dokončeny přesně podle projektové do-

kumentace, podle platných norem a zkontroluje se také stav základové spáry – její čisto-

ta, rovinnost a únosnost. Detailní popis kontrol je řešen v samostatné kapitole týkající se 

KZP základových konstrukcí, především se jedná o vstupní kontrolu. 

 

Součástí převzetí pracoviště bude předání schválené projektové dokumentace 

týkající se provedení základových konstrukcí, platného stavebního povolení, přístupové 

cesty ke staveništi a míst pro odběr vody a elektrického proudu. O převzetí staveniště 

bude proveden zápis do stavebního deníku společně s vyhotovením předávacího proto-

kolu. 

3.2.2 Připravenost pracoviště 

Celé staveniště je již od zahájení přípravných prací před zemními pracemi oplo-

ceno průhledným mobilním oplocením typu M200 výšky 2 metry z důvodu zabránění 

vniknutí nepovolaným osobám na staveniště. Byl také zřízen vjezd a výjezd na staveniš-

tě označený bezpečnostními značkami. 

 

Nově z důvodu nadcházející etapy betonáže základových pasů dojde ke zřízení 

zázemí pro pracovníky (kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, šatny pro dělníky), kte-

ré bude umístěno na místo zpevněné plochy na čištění stavebních strojů. Budou zřízeny 

zpevněné skladovací plochy o mocnosti 150 mm, které budou zpevněny hutněným štěr-
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kem frakce 16-32 mm. Skladovací plocha pro výztuž – 19,86 m² (vyztuž umístěna na 

dřevěných hranolech, které slouží jako proklady), pro materiál na dřevěné bednění - 20 

m² (umístěno na dřevěných hranolech, které slouží jako proklady), plocha určená pro 

čištění bednění – 20 m²  a pro sklad bednících tvarovek – 43,2 m² (umístěné na europa-

letách 1200×800×150 mm). Veškerý materiál umístěný na zpevněných skladovacích 

plochách bude zakryt plachtou z důvodu ochrany materiálu před nepříznivými klimatic-

kými podmínkami během výstavby. 

3.3 MATERIÁL 

Nejdůležitějším materiálem pro práce týkající se základových konstrukcí bude 

čerstvá betonová směs, dřevěný materiál na výrobu klasického dřevěného bednění, bed-

nící tvarovky, výztuž, materiál použitý na polštář pod podkladní základovou desku 

z betonu či materiál vhodný pro realizaci celoobvodové drenáže objektu. Během prová-

dění základových konstrukcí bude nezbytný i nějaký doplňkový materiál jako distanční 

podložky, vázací drát či hřebíky. 

3.3.1 Hlavní materiál 

3.3.1.1 Podkladní betonová vrstva 

 

Tabulka číslo 10: Množství podkladního betonu C 12/15 X0 

MOCNOST 

(m)

OBJEM 

(m³)

0,1 22,92678

22,93

x1,05

24,08

ZTRATNÉ

CELKOVÝ OBJEM SE ZAPOČTENÍM ZTRÁT

RODINNÝ DŮM

PODKLADNÍ BETON PRO ZÁKLADOVÉ PASY

JEDNOTLIVÉ PLOCHY (m²)
PLOCHA CELKEM 

(m²)

JÁMA POD RD
(17,87*10,44)+(7,02*4,3)+(6,39

*1,5)+(1,8*1,63)
229,2678

CELKEM OBJEM

 

3.3.1.2 Bednění základových pasů 

Plocha bednění 206,971×0,5 = 103,4855 m² 

 

Tabulka číslo 11: Množství materiálu na bednění základových pasů 

DRUH MATERÁLU CELKOVÉ MNOŽSTVÍ 

DŘEVĚNÁ LAŤ 100/25 mm DÉLKY 3,0 m  710 ks 

ROXOR PRŮMĚR 10 MM, DÉLKA 6 m 132 ks 

CHEMICKÁ KOTVA POLYESTER (07.52a) 25 ks 

DŘEVĚNÉ KLÍNY 1:5 560 ks 

RÁDLOVACÍ DRÁT PRŮMĚR 1,4 mm 2x balení 3 kg 

HŘEBÍKY STAVEBNÍ 3x balení 7 kg 
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3.3.1.3 Základové pasy 

 

Tabulka číslo 12: Množství betonu C 12/15 X0 použitého na základové pasy 

HLOUBKA 

(m)

ŠÍŘKA 

(m)

OBJEM 

(m³)

0,5 0,6 18,718

0,5 0,8 8,2

0,5 0,4 4,165

0,5 0,8 0,4

0,5 0,85 0,85

32,333

x1,05

33,949

VNĚJŠÍ STĚNA

VNITŘNÍ STĚNA

DÉLKY PASŮ (m)
DÉLKA  

CELKOVÁ (m)

11,35+2,1+4,59+10

,14+10,85+4,3+5,0

9+1,633+12,34

8,04+(2*3,82)+4,82

62,393

20,5

CELKOVÝ OBJEM SE ZAPOČTENÍM ZTRÁT

CELKOVÝ OBJEM

ZTRATNÉ

POD 

AKUMULAČNÍM 

ZÁSOBNÍKEM

POD TĚLESEM 

KRBU

1 1

22

VNITŘNÍ STĚNA
4,37+4,225+3,545+

4.195+4,49
20,825

 

 

3.3.1.4 Základové krčky ze ztraceného bednění 

 

Tabulka číslo 13: Počet kusů BEST - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 

ks/m²
POČET 

KUSŮ

POČET 

PALET

HMOTNOST 

1 PALETY (t)

CELKOVÁ 

HMOTNOST 

(t)

8 899 45 0,646 29,07

PLOCHY (m)
CELKOVÁ 

PLOCHA (m²)

11,35+1,9+4,59+10,14+10,8

5+4,3+5,09+1,63+12,54+8,2

4+4,67+10,47+3,42+3,42+4,

42+1,345+1+1,95+2+8,94

112,265*1,0

 

 

Tabulka číslo 14: Stanovení množství betonu C 16/20 XC2 do ztraceného bednění 

ZTRATNÉ

x1,05

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ 

BETONU (m³)

34,1850,29

 BEST 40 

(m²)

112,265

MNOŽSTVÍ BETONU 

(m³)

32,557

MNOŽSTVÍ BETONU  

(m³/m²)

 

 

Tabulka číslo 15: Stanovení množství výztuže do ztrac. bednění, vázaná ocel B 500B 

PROFIL
POČET 

KUSŮ

HMOTNOST 

(kg)

CELKOVÁ 

HMOTNOST 

(kg)

CELKOVÁ 

HMOTNOST 

(t)

R6 910 206,06

R8 460 482,91
688,97 0,689

CELKOVÁ DÉLKA 

(m)

928,2

1223,8

HMOTNOST PRUTU 

(kg/m)

0,222

0,3946  
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3.3.1.5 Podkladní betonová základová deska 

 

Tabulka číslo 16: Celkové množství podsypu pod základovou deskou (polštář ze štěrko-

písku) 

MOCNOST 

(m)

OBJEM 

(m³)

0,25 33,37538

33,375

JEDNOTLIVÉ PLOCHY (m²)
PLOCHA CELKEM 

(m²)

MNOŽSTVÍ ŠTĚRKOPÍSKU POD ZÁKLADOVOU DESKOU

OKOLO 

ZÁKLADOVÝCH 

KRČKŮ ZE 

ZTRACENÉHO 

BEDNĚNÍ

(4,67*4,42)+(13,24)+(4,69*3,9)

+(23,47)+(4,62*3,42)+(2,875*3,

42)+(2,17*3,42)+(5,92*4,19)

133,5015

CELKEM PODSYP POD ZÁKLADOVOU DESKOU (ŠTĚRKOPÍSKOVÝ POLŠTÁŘ)  

 

Tabulka číslo 17: Stanovení množství betonu C 12/15 X0 na základovou desku 

(16,34*9,04)+(4,3*5,49)+(1,

5*4,99)+(0,4*1,63)
179,4576 0,12 21,535

PLOCHA  (m²) CELKOVÁ PLOCHA (m²) TLOUŠŤKA DESKY (m) MNOŽSTVÍ BETONU (m³)

 

 

Tabulka číslo 18: Stanovení množství sítí – OCEL BSt 500KR KARI (W) 

PŘEKRYTÍ 

(m)

PLOCHA 1 SÍTĚ 

(m²)

POČET 

KUSU

min 0,3 3*2=6 39
(16,34*9,04)+(4,3*5,49)+(1,

5*4,99)+(0,4*1,63)

CELKEM(m²)

179,4576

CELKOVÁ 

PLOCHA (m²)

233,295

PLOCHA  (m²)

 

 

Tabulka číslo 19: Stanovení hmotnosti sítí – OCEL BSt 500KR KARI (W) 

CELKOVÁ HMOTNOST (t)

1,039

HNOTNOST 1ks (kg)

26,64

POČET KUSŮ

39

CELKOVÁ HMOTNOST (kg)

1038,96  

3.3.1.6 Bednění podkladní betonové základové desky 

 

Tabulka číslo 20: Množství materiálu na bednění základové desky 

DRUH MATERÁLU CELKOVÉ MNOŽSTVÍ

DŘEVĚNÝ KŮL VÝŠKY 0,9 m 66 ks

DŘEVĚNÁ PRKNA 200/25mm DÉLKY 3,0 m 22 ks

HŘEBÍKY STAVEBNÍ CCA 7 kg  
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3.3.1.7 Zateplení a celoobvodová drenáž objektu 

 

Tabulka číslo 21: Množství extrudovaného polystyrenu Synthos XPS 30 TL. 80 mm 

PLOCHA 

CELKEM (m²)

69,08

8,2896

77,3696

*1,05

81,2381

3,75 m²

22 ks

ZTRATNÉ

CELKEM

1 BALENÍ 

CELKOVÁ PLOCHA

CELKEM BALENÍ 

RODINNÝ DŮM

MNOŽSTVÍ EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU Synthos XPS 30 TL. 80 mm -            

PO OBVODU RD

JEDNOTLIVÉ DÉLKY (m)
HLOUBKA 

(m)

OKOLO 

ZÁKLADOVÝCH 

KRČKŮ ZE 

ZTRACENÉHO 

BEDNĚNÍ

(16,37+11,48+1,5+5,19+11,94+1

0,85+4,3+5,22+1,63+0,6)
1

OKOLO ZÁKLADOVÉ 

DESKY

(16,37+11,48+1,5+5,19+11,94+1

0,85+4,3+5,22+1,63+0,6)
0,12

 

 
Tabulka číslo 22: Celkové množství štěrku frakce 16-32 mm na celoobvodovou drenáž 

HLOUBKA 

(m)

OBJEM 

(m³)

0,3 6,5682

6,5682

RODINNÝ DŮM

MNOŽSTVÍ ŠTĚRKU NA CELOBVODOVOU DRENÁŽ OBJEKTU

VÝPOČET PLOCHY (m²)
PLOCHA CELKEM 

(m²)

PO OBVODU RD
(17,12+1,8+1,63+5,22+4,3+10,8

5+12,69+6,39+1,5+11,48)*0,300
21,894

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ŠTĚRKU  
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Tabulka číslo 23: Celkové množství geotextilie FILTEK o plošné hmotnosti 300 g/m² 

PLOCHA 

CELKEM 

(m²)

145,96

100

2

CELKOVÁ PLOCHA 1 BALENÍ

CELKEM POČET BALENÍ

RODINNÝ DŮM

MNOŽSTVÍ GEOTEXTILIE FILTEK O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 300 g/m²

JEDNOTLIVÉ DÉLKY (m) ŠÍŘKA (m)

OKOLO CÉLEHO 

OBVODU RD

(17,12+1,8+1,63+5,22+4,3+10,8

5+12,69+6,39+1,5+11,48)
2

 

 
Tabulka číslo 24: Celkové množství nopové drenážní fólie FASTRADE s výškou nopu    

8 mm  

DÉLKA 

CELKEM 

(m)

72,98

20

4

RODINNÝ DŮM

MNOŽSTVÍ NOPOVÉ DRENÁŽNÍ FÓLIE FASTRADE (PLOŠNÁ HMOTNOST 300 g/m²)

JEDNOTLIVÉ DÉLKY (m) ŠÍŘKA (m)

OKOLO CÉLEHO 

OBVODU RD

(17,12+1,8+1,63+5,22+4,3+10,8

5+12,69+6,39+1,5+11,48)
1

CELKOVÁ DÉLKA ROLE V 1 BALENÍ

CELKEM POČET BALENÍ  
 

Tabulka číslo 25: Celkové množství drenážní trubky FLEXI DN 130 

DÉLKA 

CELKEM 

(m)

72,98

72,98

75

CELKOVÁ DÉLKATRUBKY - PRODEJ V METRÁŽI

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ TRUBKY + REZERVA

RODINNÝ DŮM

MNOŽSTVÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY FLEXI DN 130

JEDNOTLIVÉ DÉLKY (m)

OKOLO CÉLEHO 

OBVODU RD

(17,12+1,8+1,63+5,22+4,3+10,85

+12,69+6,39+1,5+11,48)
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3.3.2 Doplňkový materiál 

- Rádlovací drát o průměru 1,4 mm, délka 50 m 

- Odbedňovací olej SIKA 5 l 

- Distanční podložky 

- Stavební hřebíky 10 kg 

- Plastová chránička DN 125, délka 5 m 

- Zemnící pásek FeZn 30/4 mm, 50 m 

3.3.2.1 Doplňkový materiál pro celoobvodovou drenáž objektu 

- Kalené hřebíky s kónickou ucpávkou nopu (ukotvení nopové drenážní fólie) 

3 kg (spotřeba min. 5 kotev na m²) 

- Oboustranně lepící butylkaučuková páska (pro utěsnění spojů) 

- Ukončovací lišta 75 m 

- Zatloukací hmoždinky 2 kg 

- Zateplovací talířové hmoždinky THP-PT 10×70 mm 

3.3.3 Doprava 

3.3.3.1 Primární doprava 

Primární doprava čerstvé betonové směsi od výrobny na staveniště bude zajiště-

na pomocí Autodomíchávačů SCHWING Stetter C3, které budou čerstvou betonovou 

směs dovážet z betonárny PRESTA-MIX, spol. s r. o. sídlící v Kuřimi. Betonárna je od 

místa stavby vzdálená 10,7 km s dojezdovou dobou do 19 minut. Z důvodu zajištění 

plynulosti betonáže je na stavbu pro betonáž podkladní vrstvy navržen autodomíchávač 

jehož jmenovitý objem bubnu je 6 m³ (typ AM 6 C) a pro dovoz čerstvého betonu zá-

kladových pasů a základové desky autodomíchávač s jmenovitým objemem bubnu 9 m³ 

(typ AM 9 C). Poloha autodomíchávače dovážejícího beton na staveniště je znázorněna 

na výkrese číslo 5 VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ. 

 

Doprava veškerého stavebního materiálu nutného pro realizaci základových 

konstrukcí na staveniště bude zajištěna pomocí nákladního automobilu MAN TGA 

33.400 s hydraulickou rukou PK 27002, který materiál doveze na první staveništní 

skládku ze stavebnin WOODCOTE CZ, a.s. v Brně vzdálených od místa stavby 29,1 

km s dojezdovou dobou 34 minut. V případě nutné potřeby menšího množství stavební-

ho materiálu bude dovoz zajištěn ze stavebnin v Drásově, které se nacházejí pouze 925 

m od místa stavby. 

3.3.3.2 Sekundární doprava 

Sekundární dopravu čerstvé betonové směsi na staveništi zajistí Autočerpadlo 

SCHWING S 31 XT přečerpáním pomocí ramene čerpadla s maximálním horizontál-

ním dosahem 26,5 m, který je pro stavbu plně vyhovující. Pro zajištění plynulosti beto-
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náže bude do čerpadla doplňován beton z Autodomíchávače SCHWING Stetter C3. Pro 

betonáž pokladní betonové vrstvy bude beton na dno stavební jámy přepravován pomo-

cí žlabu, do kterého bude vylit z Autodomíchávače SCHWING Stetter C3. Pro betonáž 

podkladní betonové vrstvy se uvažuje vystřídání čtyř autodomíchávačů, jejichž jmeno-

vitý objem bubnu je 6 m³ (typ AM 6 C). Poloha autočerpadla s domíchávačem včetně 

maximálního horizontálního dosahu čerpadla je zobrazena na výkrese číslo 5 VÝKRES 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ. 

 

Veškerý materiál potřebný k výstavbě základových konstrukcí bude z místa prv-

ní staveništní skládky, na kterou ho doveze nákladní automobil MAN TGA 33.400 

s hydraulickou rukou PK 27002, přepravován po staveništi ručně či za pomocí staveb-

ních koleček. Přepravován bude až k prostoru technologické manipulace, z něhož bude 

umístěn až do místa zabudování v dané konstrukci. 

3.3.4 Skladování 

Všechen materiál potřebný k výstavbě bude skladován na zpevněné a odvodněné 

ploše a bude umístěn na dřevěných hranolech, který slouží jako proklady. Zpevněné 

skladovací plochy budou zpevněny hutněným štěrkem frakce 16-32 mm o mocnosti 150 

mm. Bude zřízena zpevněná skladovací plocha bednících tvarovek BEST, které budou 

skladovány na dřevěných europaletách o rozměrech 1200×800×150 mm, na kterých 

byly na stavbu dodány. Dále bude zřízena skládka dřevěného bednění a zpevněná plo-

cha pro čistění bednění. Výztuž bude skladována na prokladech, které ji budou podpírat 

ve čtvrtinách jejích délky a jednotlivé kusy výztuže budou svázány do balíků a opatřena 

štítkem s popisem délky a druhu výztuže pro lepší orientaci při hledání konkrétního 

kusu. Veškerý materiál umístěný na zpevněných skladovacích plochách bude zakryt 

plachtou z důvodu ochrany materiálu před nepříznivými klimatickými podmínkami bě-

hem výstavby. Maximální výška skladování je 1 m. 

  

Veškerý doplňkový materiál bude skladován v zastřešeném a uzamykatelném 

skladu, aby nedošlo k jeho poškození vlivem nepřízně klimatických podmínek. Poloha 

všech skládek a uzamykatelného skladu je znázorněna na výkrese číslo 5 VÝKRES 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ. 

3.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

3.4.1 Obecné pracovní podmínky 

3.4.1.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Veškeré práce budou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. Při 

betonáži je rozhodující, aby během betonáže neklesla teplota pod 5 °C a ani během ná-

sledujících 7 dnů by pod tuto teplotu neměla klesnout. Horní mez maximální teploty 
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představuje teplota dosahující 30 °C. Rozhodující teplota se stanovuje měřením teploty 

během dne, kdy mistr změří teplotu ráno před začátkem pracovní směny, v poledne a 

večer kolem 18. hodiny. Výsledná hodnota je rovna průměru všech naměřených hodnot, 

kdy večerní teplota je započítána dvakrát. 

 

V případě poklesu teploty pod 5 °C je nutné beton chránit proti promrzání zakry-

tím vhodným materiálem, kterým je například geotextilie. V případě změny teploty a 

navržení opatření v podobě různých přísah je vždy nutno tyto skutečnosti konzultovat se 

statikem. V opačném případě je také nutné chránit beton před teplotami vyššími jak 30 

°C a pravidelně zajišťovat kropení betonu, aby nedošlo vlivem vysychání k popraskání 

jeho povrchu. Vzhledem k době realizace plánované stavby, která bude zahájena na 

začátku dubna, není předpokládán žádný vysoký výkyv teplot od stanovených mezí, 

kterým by byl zkomplikován či znemožněn proces betonáže základových konstrukcí. 

 

Z hlediska povětrnostních podmínek nemohou práce probíhat při zvýšené rych-

losti větru nad 10 m/s a v případě špatné viditelnosti, která klesne pod 10 m. Veškeré 

práce budou probíhat pouze v denních hodinách, proto není nutné uvažovat s užitím 

umělého osvětlení na staveništi. 

3.4.1.2 Instruktáž pracovníků BOZP 

Na stavbě budou veškeré práce prováděny osobami, které získaly kvalifikaci či 

oprávnění pracovat v daném oboru či odvětví. Všichni pracovníci na stavbě budou pro-

školení o BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pracovníci budou vybaveni ochran-

nými pracovními pomůckami, které zajistí pro své zaměstnance jednotliví dodavatelé. 

Proběhne proškolení pracovníků o nošení ochranných pracovních pomůcek. Dále budou 

všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na staveništi, od-

běrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. Pracovníci zajiš-

ťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Během 

výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. 

 

Stavbyvedoucí provede o proškolení pracovníků zápis do stavebního deníku a 

vyhotoví protokol, na kterém každý pracovník potvrdí svým podpisem, že bych řádně 

proškolen o BOZP a seznámen se všemi možnými riziky vznikajícími při práci, na kte-

rou byl na stavbu nasazen. 

3.4.2 Obecné pracovní podmínky procesu základových konstrukcí 

3.4.2.1 Vybavenost staveniště 

Celé staveniště bude po obvodu oploceno průhledným mobilním oplocením typu 

M200 výšky 2 metry. Bude určen vjezd a výjezd na staveniště zřízením uzamykatelné 

brány šířky 7 m, která bude společně s oplocením ze strany příjezdové komunikace 
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označena bezpečnostními značkami typu „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. 

Bude také zřízeno dočasné dopravní značení v okolí místa staveniště. U vstupní brány 

bude umístěna značka „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL MIMO VOZIDEL 

STAVBY“ a na přilehlé komunikaci v obou jízdních pruzích bude zřízena výstražná 

značka „POZOR, VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY.“ 

 

Bude vybudována zpevněná staveništní komunikace z hutněného makadamu šířky 

5 m, uzamykatelný sklad určený ke skladování materiálu, plocha určená pro kontejnery 

na staveništní odpad (hutněný makadam), staveništní přípojky a hygienické zařízení pro 

pracovníky. Dojde ke zřízení zázemí pro pracovníky (kancelář pro stavbyvedoucího a 

mistra, šatny pro dělníky), zpevněných skladovacích ploch pro výztuž, pro materiál na 

dřevěné bednění, na čištění bednění a pro sklad bednících tvarovek. 

 

Pro hygienické zařízení bude zřízena dočasná přípojka vody, která bude napojena 

na nově budovanou vodoměrnou šachtu a přípojka elektrické energie napojena z nově 

vybudovaného staveništního rozvaděče. Odběr elektrické energie bude vyřešen napoje-

ním staveništního rozvaděče na stávající rozvod nízkého napětí 400/230 V společnosti 

E.ON, která zajištuje technické podmínky připojení pro Drásov. Jmenovitá hodnota 

hlavního jističe typu B je 3×32 A. Na odběrném místě bude celkový instalovaný příkon 

18 kW. Elektrická energie bude odebírána z pojistkové skříně typu SS200 která je umís-

těna v plastovém pilíři na hranici pozemku. Elektrickou energii bude možno odebírat ze 

staveništního rozvaděče po osazení jističem 3×32 A. Pro zajištění prací na staveništi 

nebudou potřeba žádné spotřebiče, které by byly napojeny na 400 V, ale pouze běžné 

stroje fungující na napětí 230 V. 

3.5 PRACOVNÍ POSTUP 

3.5.1 Dočištění dna stavební jámy 

Před zahájením všech prací týkajících se základových konstrukcí bude provede-

no ruční dočištění dna stavební jámy, kde po skončení zemních prací bylo ponecháno 

100 mm zeminy z důvodu ochrany základové spáry před klimatickými vlivy během 

časové prodlevy mezi koncem předchozí činnosti a začátkem navazující činnosti na 

základových konstrukcích. Odkopání posledních 100 mm zeminy bude provedeno po-

mocnými dělníky pomocí nářadí, které je uvedeno v kapitole Stroje a pracovní pomůcky 

až na projektovanou úroveň dna -1,910 m od ±0,000 m. Bude tedy dosaženo čistoty a 

rovinnosti základové spáry. Na práce bude osobně dohlížet stavbyvedoucí a teprve až 

s jeho souhlasem budou zahájeny další práce. 

3.5.2 Betonáž podkladní betonové vrstvy 

Po důkladném dočištění dna stavební jámy se provede pohoz z drceného kame-

niva frakce 16-32 mm, který se zhutní do zeminy tvořící základovou spáru pro zajištění 
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únosnosti základové spáry. Po této úpravě základové spáry lze provést její ošetření pod-

kladní betonovou vrstvou tloušťky 100 mm. Před zahájením betonáže bude na dno sta-

vební jámy umístěn zemnící pásek FeZn 30/4 mm pro uzemnění rozvodů (elektro, plyn, 

hromosvod). Podkladní betonová vrstva tloušťky 100 mm bude zřízena v celé ploše dna 

stavební jámy pro zajištění rovinnosti a čistoty povrchu při dalších pracích na zřízení 

bednění pro základové pasy. Čerstvá betonová směs (C 12/15 X0) bude dovážena z be-

tonárny PRESTA-MIX, spol. s r. o. sídlící v Kuřimi Autodomíchávači SCHWING Stet-

ter C3 o jmenovitém objemu bubnu 6 m³ (typ AM 6 C). Do stavební jámy bude beton 

z autodomíchávače přepravován pomocí žlabu s dodržením maximální výšky shozu 1,5 

m. Na dně stavební jámy bude podkladní beton rozprostřen lopatami pomocných sta-

vebních dělníků a upraven do požadované výškové úrovně pomocí dřevěné latě a vodo-

váhy. Poté bude následovat technologická pauza trvající 4 dny, aby bylo zajištěno dosa-

žení požadované pevnosti betonu, které bude ověřeno zkouškou pevnosti betonu. Musí 

být prokázána 70% pevnost betonu před zahájením dalších prací. 

3.5.3 Vytyčení polohy bednění pro základové pasy 

Měřičské práce bude provádět především geodet společně se svým pomocníkem. 

Na zřízených stavebních lavičkách se provedou zajišťovací značky pomocí hřebíků, ze 

kterých se pomocí provázku nebo drátu přenášejí vytyčené body do úrovně dna stavební 

jámy vylité podkladním betonem. Zajišťovací značky svou polohou určující tvar a výš-

kovou polohu jednotlivých bodů. Přenos vytyčených bodů z napnutého provázku probí-

há spouštěním olovnice do úrovně výkopů, kdy se tak vyznačí přímky totožné s polohou 

napnutých provázků. Tyto přímky poté pomocník geodeta pod dohledem geodeta vy-

značí pomocí značkovacího spreje. Vyznačené čáry tak tvoří obrysy budoucích zákla-

dových pasů, pro které se po obvodu zřídí bednění. 

 

Geodet na závěr ověří přesnou polohu obrysů základových pasů za pomocí to-

tální stanice TOPCON 2LS KS-102. Vyznačená poloha základových pasů musí být 

shodná s předanou schválenou projektovou dokumentaci týkající se základových kon-

strukcí. 

3.5.4 Zřízení bednění pro základové pasy 

Na povrchu podkladní betonové vrstvy bude zřízeno klasické dřevěné bednění 

pro základové pasy, které bude stabilizováno pomocí betonářské oceli – roxorů o prů-

měru 10 mm. Jednotlivé kusy roxorů budou nařezány na délky 0,7 m a vsazeny do otvo-

rů v podkladní betonové vrstvě v co nejbližší vzdálenosti k bočnicím dřevěného bedně-

ní. Nejdříve bude vyvrtán otvor stavební vrtačkou BOSCH GBM 13 HRE Professional s 

průměrem vrtáku o číslo větším než je průměr roxoru, poté se vyfoukne vzniklý prach a 

do otvoru se vstřelí chemická složka v dvousložkovém provedení, do které se vsadí ro-

xor s klíny. Na montáž dřevěného bednění bude povolán na stavbu tesař. Během montá-
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že natře pomocný pracovník odbedňovacím olejem jednotlivé díly bednění, které budou 

ve styku s betonem. Vzniklé otvory po betonářské oceli budou po odstranění bednění 

dobetonovány společně s betonáží druhého stupně základových pasů. 

3.5.5 Betonáž základových pasů 

Po zřízení bednění budou vybetonovány základové pasy z prostého betonu C 

12/15 X0. Čerstvá betonová směs bude dovážena z betonárny PRESTA-MIX, spol. s r. 

o. sídlící v Kuřimi Autodomíchávači SCHWING Stetter C3 o jmenovitém objemu bub-

nu 9 m³ (typ AM 9 C). Čerstvá betonová směs bude do bednění dopravována Autočer-

padlem SCHWING S 31 XT přečerpáním pomocí ramene čerpadla s maximálním hori-

zontálním dosahem 26,5 m s dodržením maximální výšky uložení 1,5 m. Při ukládání 

bude betonová směs hutněna mechanickým ponorným vibrátorem Perles CMP 

s ohebnou hřídelí AM 28/3. Jednotlivé vpichy hlavice hřídele budou od sebe vzdáleny 

maximálně ve vzdálenosti 1,4×viditelný poloměr účinnosti vibrátoru, čili přibližně 0,4 

m. Od stěny bednění budou vpichy vzdáleny 0,2 m. Po skončení betonáže bude násle-

dovat technologická pauza trvající 5 dnů, aby bylo zajištěno dosažení požadované pev-

nosti betonu, které bude ověřeno zkouškou pevnosti betonu. Musí být prokázána 70% 

pevnost betonu před zahájením dalších prací. Během technologické pauzy bude probíhat 

pravidelné ošetřování betonu v podobě kropení vodou. Po 3-5 dnech může být odstra-

něno bednění. 

3.5.6 Umístění, vyztužení a betonáž základových krčků ze ztraceného 

bednění 

Po odbednění a dosažení požadované pevnosti dolního stupně základových pasů 

může být zahájeno zřízení druhého stupně základových pasů, který je tvořen prefabri-

kovanými betonovými tvarovkami šířky 400 mm a výšky 250 mm. Tvarovky jsou vypl-

něny betonem C 16/20, třída prostředí XC2 a vyztuženy vázanou výztuží B 500B 

s krytím 10 mm. Dle projektové dokumentace budou provedeny celkem čtyři řady tva-

rovek, které dají dohromady výšku 1 m. Postup umísťování jednotlivých tvarovek je 

následující. Nejdříve si pro urychlení práce nanosíme tvarovky co nejblíže 

k základovým pasům z prostého betonu, čili k místu technologické manipulace z první 

staveništní skládky. Poté vyrovnáme první řadu tvarovek ztraceného bednění tak, že pod 

jednotlivé tvarovky první řady bednění naneseme čerstvou betonovou směs a na ni vy-

skládáme první řadu tvarovek dle projektové dokumentace a pomocí vodováhy zajistí-

me rovinnost všech tvarovek v betonovém loži. Následně zahájíme armování svislé vý-

ztuže, kterou zakotvíme do čerstvé betonové směsi pod první tvarovkou nad prvním 

stupněm základového pasu. Vodorovná výztuž bude vždy umístěna mezi jednotlivými 

řadami ztraceného bednění do připravených otvorů od výrobce, které vzniknou vždy 

mezi dvěma tvarovkami po jejich umístění nad sebe. Po umístění svislé výztuže bude 

tedy do již zmíněných otvorů uložena vodorovná vázaná výztuž, poté bude vyskládána 
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druhá řada tvarovek, která bude zároveň oproti první řadě posunuta o čtvrtinu délky 

tvarovky. Postup zopakujeme ještě dvakrát a to mezi druhou a třetí řadou tvarovek a 

mezi třetí a čtvrtou řadou tvarovek. Další řady tvarovek jsou na sebe vždy kladeny na 

sucho, proto je důležité zajištění přesně rovinnosti první řady tvarovek. Po sestavení a 

vyztužení čtyř řad tvarovek ze ztraceného bednění může být zahájena samotná betonáž. 

 

Čerstvá betonová směs bude do bednění dopravována Autočerpadlem 

SCHWING S 31 XT přečerpáním pomocí ramene čerpadla s maximálním horizontál-

ním dosahem 26,5 m s dodržením maximální výšky uložení 1,5 m. Při ukládání bude 

betonová směs hutněna mechanickým ponorným vibrátorem Perles CMP s ohebnou 

hřídelí AM 28/3. Jednotlivé vpichy hlavice hřídele budou od sebe vzdáleny maximálně 

ve vzdálenosti 1,4×viditelný poloměr účinnosti vibrátoru, čili přibližně 0,4 m. Od stěny 

bednění budou vpichy vzdáleny 0,2 m. Po skončení betonáže bude následovat technolo-

gická pauza trvající 5 dnů, aby bylo zajištěno dosažení požadované pevnosti betonu, 

které bude ověřeno zkouškou pevnosti betonu. Musí být prokázána 70% pevnost betonu 

před zahájením dalších prací. Během technologické pauzy bude probíhat pravidelné 

ošetřování betonu v podobě kropení vodou.  

3.5.7 Prostupy kanalizace, provedení zásypu kolem základových krč-

ků ze ztraceného bednění 

Po dosažení pevnosti druhého stupně základových pasů budou v základech pro-

vedeny prostupu pro budoucí dešťovou a splaškovou kanalizaci. Prostupy budou vyve-

deny až nad hranu horní řady ztraceného bednění z přesahem min 0,3 m a bude zajištěna 

jejich svislost vzhledem ke ztracenému bednění z toho důvodu, aby během následující 

prací nedošlo vlivem cizího předmětu si materiálu k ucpání budoucího prostupu. Poté 

bude následovat provedení zásypu zeminou kolem základových krčků ze ztraceného 

bednění z vnitřní strany. Bude použita zemina uložená na mimostaveništní mezideponii 

v blízkosti pozemku investora, která zde byla uložena po výkopových pracích ze sta-

vební jámy. Bude použita jen vhodná zemina, která neobsahuje příliš mnoho velkých 

frakcí kameniva, či není jinak znečištěna. Zemina bude dopravena rypadlo-nakladačem 

Terex TLB890, vyrovnána do výšky 0,25 m pod horní hranu poslední řady ztraceného 

bednění a zhutněna dieselovou vibrační deskou BOMAG BPR 35/60 D. 

3.5.8 Štěrkopískový polštář 

Na vyrovnanou a zhutněnou vrstvu zeminy bude rozprostřen štěrkopískový pol-

štář o frakci 0-16 mm v celkové mocnosti 250 mm. Dopraven bude rypadlo-nakladačem 

Terex TLB890. Hutnění této štěrkopískové vrstvy bude provedeno dieselovou vibrační 

deskou BOMAG BPR 35/60 D po jednotlivých vrstvách v maximální mocnosti 150-200 

mm. 
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3.5.9 Bednění a vyztužení základové desky 

Na vyrovnaný a zhutněný štěrkopískový polštář začne jedna pracovní četa umís-

ťovat distanční podložky pro zjištění požadovaného krytí výztuže 35 mm ve vzdálenosti 

cca 60-70 cm, na které bude klást výztuž v podobě sítí BSt 500KR o rozměrech 

6×100×100 mm a minimálním přesahem 300 mm. Jednotlivé sítě budou k sobě v místě 

styků rohů a v polovině délky svázány vázacím drátem. Současně začne druhá pracovní 

četa pracovat na zřízení bednění pro základovou desku po obvodu celého objektu. Bude 

provedeno klasické dřevěné bednění z dřevěných prken, které bude zapřeno dřevěnými 

kůly a spojeno stavebními hřebíky. Bednění bude před montáží natřeno odbedňovacím 

olejem. 

3.5.10   Betonáž základové desky 

Po obednění a vyztužení bude provedena samotná betonáž podkladní betonové 

základové desky z betonu C 16/20 XC2 tloušťky 120 mm. Před zahájením betonáže 

desky je nutné ochránit prostupy základem vložením do chráničky v celé své délce pod 

základovou konstrukcí. Jedná o prostupy pro kanalizaci, vodovod a vedení NN. Čerstvá 

betonová směs bude do bednění dopravována Autočerpadlem SCHWING S 31 XT pře-

čerpáním pomocí ramene čerpadla s maximálním horizontálním dosahem 26,5 m 

s dodržením maximální výšky uložení 1,5 m. Pro celkové zhutnění a zahlazení čerstvé 

betonové směsi podkladní betonové základové desky bude využita motorová plovoucí 

vibrační lišta Enar QZH s délkou lišty 2 m. 

 

Po skončení betonáže bude následovat technologická pauza trvající 5 dnů, aby 

bylo zajištěno dosažení požadované pevnosti betonu, které bude ověřeno zkouškou pev-

nosti betonu. Musí být prokázána 70% pevnost betonu. Během technologické pauzy 

bude probíhat pravidelné ošetřování betonu v podobě kropení vodou, aby nedošlo 

k vysychání a popraskání povrchu základové desky.  

3.5.11   Zateplení a celoobvodová drenáž objektu 

Po dosažení 70% pevnosti betonu bude odstraněno bednění. Jednotlivé kusy bu-

dou očištěny a uloženy na skládku, ze které se odvezou pro další využití. Po odstranění 

bednění bude provedeno zateplení základů stavby po celém jejím obvodu. Zateplení 

provede izolatér – odborník v oboru. Objektu bude zateplen extrudovaným polystyre-

nem Synthos XPS 30 tloušťky 80 mm až po úroveň základové desky. Jednotlivé tabule 

polystyrenu budou připevněny k podkladu zateplovacími talířovými hmoždinkami 

THP-PT 10×70 mm. 

 

Práce na celoobvodové drenáži budou zahájeny po dokončení zateplení základů 

objektu. Před zahájením prací je nutné zkontrolovat povrch plochy, která bude odvětrá-

vána nopovou fólií, která bude sloužit jako drenážní vrstva. Povrch musí být zbaven 
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ostrých hran a výstupků, které by mohly způsobit porušení fólie. Nopová drenážní fólie 

bude na svislou konstrukci přikládána plnou stranou nopu a ukotvena pomocí kalených 

hřebíků s kónickou ucpávkou nopu. Pro její ukončení bude použita ukončovací lišta, 

která bude vytažena 200 mm nad úroveň budoucího terénu a přikotvena zatloukacími 

hmoždinkami. Důležité je také zajištění vodotěsnosti spojů fólie, která bude zajištěna 

butylkaučukovou páskou nalepenou ve spoji mezi třetí řadou nopů. Doporučený přesah 

je tedy dle montážního návodu výrobce tři řady nopů. Dále na nopovou drenážní fólii 

bude připevněna filtrační vrstva, kterou bude tvořit geotextilie FILTEK. Geotextilie 

bude připevněna na nopovou fólii zatloukacími hmoždinkami a rozprostřena až 

k základové spáře. Do rozprostřené geotextilie bude vložena drenážní trubka FLEXI, 

která bude stabilizována vrstvou štěrku frakce 16-32 mm. Takto nasypané lože bude 

překryto druhým koncem geotextilie a při závěrečné úpravě terénu zasypáno vrstvou 

zeminy o mocnosti tvořící plánovaný upravený terén. 

3.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Všechny osoby pohybující se v prostoru staveniště během provádění prací týka-

jících se základových konstrukcí budou seznámeny s technologickým předpisem, pro-

školeny o BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., seznámeny se základními informa-

ce o provozu na staveništi a s projektovou dokumentací. Pracovníci obsluhující stroje 

budou mít vždy u sebe v případě kontroly potřebné řidičské oprávnění pro řízení daného 

vozidla a potřebná povolení či oprávnění pro výkon dané činnosti u obsluhy strojů.  

 

Osoby THP, které nejsou součástí žádné pracovní čety a nelze je tak započítávat 

do počtu lidí vykonávající danou práci, ale na stavbě budou při všech pracích přítomni a 

budou vykonávat kontrolní činnost. 

 

1 stavbyvedoucí 

- Osoba se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, která 

má minimálně 5 let praxe s daném oboru 

- Bude dohlížet na průběh prováděných prací včetně kontrol pracovníků, stro-

jů, materiálu a projektové dokumentace 

- Jeho úkolem je organizovat práci na stavbě, zajišťuje také administrativní 

činnost na stavbě, odpovídá za dodržení všech kontrol kontrolního a zkušeb-

ního plánu, za evidenci stavebního deníku, za dodržování bezpečnosti na 

stavbě apod. 

 

1 mistr 

- Osoba se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, která 

má minimálně 5 let praxe s daném oboru 
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- Kontroluje a dohlíží na všechny činnosti, u kterých není přítomný stavbyve-

doucí 

- Podílí se na organizaci a řízení prací na stavbě, dohlíží na plnění časového 

plánu, zaškoluje pracovníky z hlediska BOZP, kontroluje a odpovídá za 

technický stav strojů a zařízení apod. 

3.6.1 Dočištění dna stavební jámy 

 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má příslušné 

oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Ruční začištění dna stavební jámy 

3.6.2 Betonáž podkladní betonové vrstvy 

 

1 betonář (vedoucí čety) 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Manipulace se žlabem při přepravě čerstvé betonové směsi, zpracování čer-

stvé betonové směsi 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Rozprostření podkladní betonové vrstvy, úprava její výškové úrovně a ro-

vinnosti povrchu na dně stavební jámy 

 

1 řidič autočerpadla SCHWING S 31 XT 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Přečerpání čerstvé betonové směsi na přesné místo určení do základových 

konstrukcí 

 

4 řidiči autodomíchávače SCHWING Stetter C3 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz čerstvé betonové směsi na stavbu 
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3.6.3 Vytyčení polohy bednění pro základové pasy 

 

1 geodet 

- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřičského směru společ-

ně s minimální 3 letou praxí v oboru, oprávnění pro výkon dané činnosti 

- Zaměření a vytyčení hlavních bodů a obrysů budoucích základových pasů 

 

 

1 pomocník geodeta 

- Minimálně středoškolské vzdělání zeměměřičského směru 

- Pomoc geodetovi s vytyčením obrysů budoucích základových pasů 

 

3.6.4 Zřízení bednění pro základové pasy 

 

1 tesař 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Zřízení bednění pro základové pasy 

 

3 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomoc s výstavbou bednění pro základové pasy, přemísťování materiálu 

3.6.5 Betonáž základových pasů 

 

2 betonáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Obsluha čerpadla betonové směsi, zpracování a hutnění čerstvé betonové 

směsi 

 

1 pomocný dělník 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při betonáži základových pasů 

 

1 řidič autočerpadla SCHWING S 31 XT 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Přečerpání čerstvé betonové směsi na přesné místo určení do základových 

konstrukcí 
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4 řidiči autodomíchávače SCHWING Stetter C3 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz čerstvé betonové směsi na stavbu 

3.6.6 Umístění, vyztužení ztraceného bednění  

 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má příslušné 

oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

2 zedníci 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Vyzdění základových krčků z tvarovek ztraceného bednění 

 

2 železáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Příprava výztuže, vzájemné provázaní výztuže 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Přemisťování tvarovek ztraceného bednění z první staveništní skládky do 

prostoru technologické manipulace 

 

1 svářeč 

- Požadován platný svářečský průkaz (platnost obnovována po 1 roce) 

- případné přivaření výztuže nebo výztužných armokošů v průběhu vyztužo-

vání základových konstrukcí, práce se svařovacím agregátem 

3.6.7 Betonáž základových krčků ze ztraceného bednění 

 

2 betonáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Obsluha čerpadla betonové směsi, zpracování a hutnění čerstvé betonové 

směsi 

 

1 pomocný dělník 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při betonáži základových krčků 

 



83 

 

1 řidič autočerpadla SCHWING S 31 XT 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Přečerpání čerstvé betonové směsi na přesné místo určení do základových 

konstrukcí 

 

4 řidiči autodomíchávače SCHWING Stetter C3 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz čerstvé betonové směsi na stavbu 

3.6.8 Provedení zásypů a štěrkopískového polštáře 

 
1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má příslušné 

oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při rozprostírání zeminy či štěrkopísku 

 
1 obsluha rypadlo-nakladače Terex TLB890 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a T a průkaz strojníka stavebních stro-

jů dle příslušné vyhlášky 

- Dovoz a umístění zeminy z mezideponie, dovoz štěrkopísku 

 

1 obsluha dieselové vibrační desky BOMAG BPR 35/60 D 

- Strojnický průkaz, řádně proškolen a poučen o BOZP 

- Hutnění zásypů a štěrkopískového polštáře 

3.6.9 Vyztužení základové desky 

 

2 železáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Příprava výztuže, vzájemné provázaní výztuže 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomoc při manipulace s výztužnými sítěmi, provazování výztuže pod dohle-

dem vedoucího čety 
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1 svářeč 

- Požadován platný svářečský průkaz (platnost obnovována po 1 roce) 

- případné přivaření výztuže nebo výztužných armokošů v průběhu vyztužo-

vání základových konstrukcí, práce se svařovacím agregátem 

3.6.10 Bednění základové desky 

 

1 tesař 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Zřízení bednění pro základové pasy 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomoc s výstavbou bednění základové desky, přemísťování materiálu 

3.6.11   Betonáž základové desky 

 

2 betonáři 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Obsluha čerpadla betonové směsi, zpracování a hutnění čerstvé betonové 

směsi 

 

2 pomocní dělníci 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při betonáži základové desky 

 

1 řidič autočerpadla SCHWING S 31 XT 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Přečerpání čerstvé betonové směsi na přesné místo určení do základových 

konstrukcí 

 

3 řidiči autodomíchávače SCHWING Stetter C3 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Dovoz čerstvé betonové směsi na stavbu 

3.6.12   Zateplení základů 

 

1 izolatér 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Provedení zateplení základů 



85 

 

 

2 pomocní dělníci 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při zateplování základů 

3.6.13   Zřízení celoobvodové drenáže 

 
1 izolatér 

- Požadováno středoškolské vzdělání v oboru s výučním listem 

- Provedení celoobvodové drenáže 

 

3 pomocní dělníci 

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce při provedení celoobvodové drenáže 

3.7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Detailní popis strojní sestavy je řešen v kapitole číslo 6 s názvem NÁVRH 

STROJNÍ SESTAVY. 

3.7.1 Velké stroje 

- Autodomíchávač SCHWING STETTER na podvozku MAN 

TGS37.360 

- Autočerpadlo SCHWING S31XT na podvozku TATRA 

- Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 27002 

3.7.2 Malé stroje 

- Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D 

- Mechanický ponorný vibrátor PERLES CMP s ohebnou hřídelí AM 28/3 

- Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 

- Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01 

- Motorová plovoucí VIBRAČNÍ LIŠTA ENAR QZH 

- Elektrická ohýbačka výztuže ROBEND 3000 

- Svařovací agregát TELWIN BIMAX 4.165 TURBO 

- Ruční pila BOSCH PKS 55 A 

- Vrtačka BOSCH GBM 13 HRE Professional 

- Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL 20 

3.7.3 Nářadí a pomůcky 

- 2×Lopata 
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- 2×Krumpáč 

- 2×Rýč 

- 2×Stavební kolečko 

- 1×Ruční pila 

- 1×Tesařské kladivo 

- 1×Dřevěná lať 3m 

- 1×Kladivo 

- 1×Sekera 

- 1×Kleště 

- 1×Značkovací sprej 

- 1×Nivelační lať délky 5 m s olovnicí v příslušenství nivelačního přístroje 

- 1×Palice 5kg 

- 2×Zednická lžíce 

- 2×Vodováha (pracovní měřidlo s kalibrací) 

- 1×Provázek zednický žlutý, 50 m 

- 2×Vědro stavební 12 l 

- 1×Jednoduchý hliníkový žebřík HOBBY 

- 1×Nivelační lať délky 5 m s olovnicí v příslušenství nivelačního přístroje 

- 1×Pásmo 25 m 

- 2×Svinovací metr 5 m (Stanovené měřidlo) 

- 1×Rozprašovač bednícího oleje 

- 1×Prodlužovací kabel 50 m 

- 1×Hadice na vodu 50 m 

 

3.7.4 Pomůcky BOZP 

Všechny osobní ochranné pomůcky (OOPP), které vyžadují práce na stavbě i 

práce se stroji při provádění prací týkajících se základových konstrukcí: 

- Pevná pracovní obuv 

- Ochranné pracovní rukavice 

- Ochranné přilby 

- Ochranné brýle 

- Reflexní vesta 

- Pracovní oděv 

- Chrániče sluchu 

3.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Detailní popis všech kontrol týkajících se základových konstrukcí je řešen 

v samostatné příloze s názvem KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZÁKLADOVÉ 

KONSTRUKCE. 
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3.8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola přístupových cest, označení cest a osvětlení 

- Kontrola PD, SOD a dalších dokumentů 

- Kontrola vedení inženýrských sítí na pracovišti, přípojná místa 

- Kontrola ohraničení a označení staveniště 

- Kontrola výsledků radonových zkoušek + kontrolní radonové měření 

- Kontrola shodnosti vyměřených geodetických bodů s PD 

- Kontrola odvodnění pracoviště, odčerpání vody 

- Kontrola provedených zemních prací s PD 

- Kontrola čistoty, únosnosti a vodorovnosti základové spáry 

- Kontrola provedení svahování 

- Kontrola bednění a jeho skladování 

- Kontrola dodání výztuže a jejího skladování 

3.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola vhodnosti klimatických podmínek 

- Kontrola způsobilosti pracovníků, průkazy, certifikáty 

- Kontrola způsobilosti strojů a jejich technický stav, zabezpečení při přeruše-

ní prací 

- Kontrola zajištění výkopu zábradlím 

- Kontrola umístění zemnícího pásku 

- Kontrola podkladní betonové vrstvy, kontrola dodaného betonu – zkoušky 

- Kontrola ukládání, tvrdnutí a ošetřování betonu 

- Kontrola podkladního betonu, rovinatosti, sklon, tloušťka vrstvy 

- Kontrola správného vytyčení bednění dle PD 

- Kontrola provedení, těsnosti a rozměrů bednění 

- Kontrola očištění a vlhčení bednění před betonáží 

- Kontrola základových pasů, kontrola dodaného betonu – zkoušky 

- Kontrola betonáže, ukládání a hutnění čerstvé betonové směsi 

- Kontrola ošetřování uloženého betonu během tvrdnutí 

- Kontrola odbednění a očištění 

- Kontrola zakrývaných konstrukcí 

- Kontrola uložení tvarovek ztraceného bednění 

- Kontrola uložení výztuže, svazování, krytí a polohy styků 

- Kontrola dodaného betonu – zkoušky 

- Kontrola betonáže, ukládání a hutnění čerstvé betonové směsi 

- Kontrola ušetřování uloženého betonu během tvrdnutí 

- Kontrola vyvedení výztuže 

- Kontrola hutnění obsypu základových krčků a kontrola hutnění štěrkopísko-

vého polštáře 
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- Kontrola podkladní betonové základové desky, kontrola provedení bednění, 

těsnosti, spojení, stability 

- Kontrola uložení výztuže, svazování, krytí a polohy styků 

- Kontrola dodaného betonu – zkoušky 

- Kontrola betonáže, ukládání a hutnění čerstvé betonové směsi 

- Kontrola ošetřování uloženého betonu během tvrdnutí 

- Kontrola odbednění a očištění 

3.8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola shody a přesnosti provedených základů s PD 

- Kontrola polohy a přesnosti provedení prostupů 

- Kontrola čištění základů od zablácení, kontrola povrchu základů 

- Kontrola vyvedení zemnícího pásku nad terén 

- Kontrola pevnosti betonových základových konstrukcí 

3.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – 

BOZP 

Na stavbě budou veškeré práce prováděny osobami, které získaly kvalifikaci či 

oprávnění pracovat v daném oboru či odvětví. Všichni pracovníci na stavbě budou pro-

školení o BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pracovníci budou vybaveni ochran-

nými pracovními pomůckami, které zajistí pro své zaměstnance jednotliví dodavatelé. 

Proběhne proškolení pracovníků o nošení ochranných pracovních pomůcek. Dále budou 

všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na staveništi, od-

běrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. Pracovníci zajiš-

ťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Během 

výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Musí být viditelně 

vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, 

vodárna, PRE, Telefonica a Policie ČR). Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat 

alkoholické nápoje na staveništi. 

 

Stavbyvedoucí provede o proškolení pracovníků zápis do stavebního deníku a 

vyhotoví protokol, na kterém každý pracovník potvrdí svým podpisem, že bych řádně 

proškolen o BOZP a seznámen se všemi možnými riziky vznikajícími při práci, na kte-

rou byl na stavbu nasazen. 

 

Požadavky na BOZP vycházejí z platných právních předpisů: 

 

- Předpis č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, jak vyplývá ze změn provedených některými dalšími nařízeními 
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vlády, zejména předpisem č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlá-

dy č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích; květen 2016 (poslední Novela) 

 

- Předpis č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-

covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, říjen 2005 

 

- Předpis č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; leden 2003 

 

- Předpis č. 309/2006 Sb. 

Zákon, 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), jak vyplývá ze změn provedených některými 

dalšími zákony, zejména předpisem č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 

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

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

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších pod-

mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; květen 

2016 

 

- Předpis č. 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; březen 

2005 

 

- Předpis č. 201/2010 Sb. 

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; leden 

2011 

 

- Předpis č. 361/2007 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; leden 2008 
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Součástí této kapitoly je také příloha číslo B6 PRACOVNÍ RIZIKA, kde jsou 

konkrétně vypsány zdroje možných rizik při práci na staveništi a jejich bezpečnostní 

opatření vhodné pro zabránění vzniku těchto pracovních rizik. Pro tuto kapitolu jsou 

nejzásadnější rizika při provádění betonářských prací na základových konstrukcích. 

  

3.10   EKOLOGIE – OCHRANA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, 

aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Stavebními prace-

mi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní 

prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit 

nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzem-

ních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniš-

tě. 

 

Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č. 

100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude 

mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat 

žádný nebezpečný odpad. 

 

Veškeré práce se budou řídit ustanoveními následujících právních předpisů: 

 

- Předpis č. 93/2016 Sb. 

Vyhláška o katalogu odpadů, kterou stanoví Ministerstvo životního prostředí podle zá-

kona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb.: Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 

a náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadů 

podle Katalogu odpadů. 

 

- Vyhláška 383/2001 Sb.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, jak 

vyplývá ze změn provedených některými dalšími vyhláškami, zejména předpisem č. 

83/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů (poslední Novela březen 2016) 

 

- Předpis č. 272/2011 Sb. 

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá sta-

vební suť (zbytky betonu), obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové 

fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, zbytky izolačních materiálů, železné výztuže a 

odpady ze svařování. 

 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. V prostoru staveniště bude 

zřízen kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Odpady budou přednostně 

odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné 

využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci. Vzniklý odpad 

bude odvezen na skládku POKROS, spol. s r.o. v Čebíně. Jeho odvoz zajistí firma 

AUTODOPRAVA BEDNÁŘ sídlící v Drásově. 

 

Vozidla pohybující se na staveništi během prací souvisejících se základovými 

konstrukcemi budou pravidelně udržována a v místě, kde budou zaparkována po skon-

čení pracovní směny, budou umístěny vany pro zabránění vsakování oleje a jiných pro-

vozních kapalin v případě jejich úniku. Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, musí se 

použit navržená havarijní soustava, která bude umístěna v buňce stavbyvedoucího. 

 

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Předpisu č. 93/2016 Sb.) 

 

Tabulka číslo 26: Tabulka odpadů vzniklých na stavbě 

Klasifikace Kategorie Název odpadu Likvidace, uložení 

12 01 13 O Odpady ze svařování Skládka 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a 

mazací oleje 

Skládka nebezpečného 

odpadu 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Skládka nebezpečného 

odpadu 

15 01 06 O Směsné obaly Spalovna 

17 01 01 O Beton Recyklace 

17 02 01 O Dřevo Spalovna, recyklace 

17 02 03 O Plasty Recyklace 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 06 04 O Izolační materiály neobsahující 

nebezpečné látky 

Skládka 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  

  

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

  

  

 

 

 

 

A.4 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTÁŽ 

RETENČNÍ NÁDRŽE 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   MICHAL BRANDTNER  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 

                                                                                                                                                 
BRNO 2016                   



94 

 

4.1 OBECNÉ INFORMACE 

4.1.1 Obecné informace o stavbě 

4.1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Rodinný dům Drásov 

Místo stavby: p. č. 2596/42 Obec Drásov [582972], KÚ Drásov [632104] 

Katastrální území: Drásov 

Okres / kraj: Brno-venkov / Jihomoravský 

Charakter stavby: Novostavba 

4.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno: Manželé Kočnarovi 

Adresa: Tábor 2340/32A, 60200 Brno 

4.1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel PD: Ing. arch. Sylva Kočnarová 

Zhotovitel: Stavební firma Vladimír Kříž s.r.o.  

Architektonické a dispoziční řešení. Ing. arch. Sylva Kočnarová 

Odpovědný projektant: Ing. Josef Pirochta, 

                                      ČKAIT 1005716 - IP00 – obor pozemní stavby 

Statika: Ing. Lukáš Loudil 

VZT, ÚT, ZTI: Ing. Lukáš Nekvinda, Ing. Šetelík 

EL: Ing. Petr Odnoha, Ing. Jiří Jecelín  

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Pavel Vogel 

4.1.1.4 Zastavěnost území, informace o pozemku 

Pozemek se nachází v obci Drásov na p. č. 2596/42 v KÚ Drásov. Pozemek je 

mírně svažitý od severu, tvaru přibližně obdélníka. Pozemek se nachází v nově budova-

né zástavbě v severní části obce v lokalitě určené k výstavbě rodinnými domy. 

V současné době bez sousedních objektů. Na pozemku se nenachází stávající stavby ani 

vzrostlé stromy. Pozemek je mírně zatravněný bez výskytu křovin. Pozemek není oplo-

cen. Oplocení bude provedeno před zahájením výstavby. 

 

Přistup k RD bude zajištěn na severozápadní straně pozemku z nově budované 

komunikace III. Třídy, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem, vybudováním zpevněné 

plochy navazující na nově vybudovaný chodník.  

 

Na pozemku investora se nenachází žádné stávající přípojky. Nově bude objekt 

napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod a NN, které vedou v komunikaci na parcele 

č. 2596/18.  
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Celková plocha pozemku: 1010 m² 

 

Zastavěné území: 

Rodinný dům 

Zastavěná plocha objektu: 184,3 m² 

Obestavěný prostor: 690 m³ 

 

Zpevněné plochy: 

Terasa: 32,05 m² 

Příjezdové komunikace + chodníky: 16,12 m² 

 

Jímací zařízení:  

Retenční nádrž 

Akumulační nádrž: 11,04 m² 

Vsakovací galerie: 70 m² 

 

Rodinný dům včetně veškerých zpevněných ploch se nachází na pozemku inves-

tora. Jímací zařízení nacházející se ve východní části pozemku bude sloužit ke svedení 

dešťové kanalizace z pozemku investora. 

4.1.1.5 Obecné informace o objektu 

Navržený stavební objekt bude sloužit jako rodinný dům. Jedná se o trvalou 

stavbu, která svou navrženou kapacitou bude odpovídat jedné bytové jednotce určené 

pro 4 člennou rodinu. Navržený objekt bude jednopodlažní a nepodsklepený. Součástí 

RD je i garáž pro jeden osobní automobil. 

 

Povrchovou vrstvu na celé ploše pozemku, na kterém se nachází řešený objekt, 

tvoří ornice o mocnosti 0,3 m, která bude před započetím všech stavebních prací sejmu-

ta a uložena na mezideponii v blízkosti pozemku investora. Základovou půdu v prostoru 

staveniště by měla tvořit jílovitá hlína - zemina 3. třídy těžitelnosti podle původní nor-

my. Jedná se o zeminy citlivé na klimatické vlivy, především na změny vlhkostních 

poměrů. Z uvedeného důvodu je proto nutné krytí základové spáry vrstvou zeminy mi-

nimálně 1,6 m pod výsledným upraveným terénem. Hladina podzemní vody se v místě 

staveniště nachází 3,4 m pod terénem a její úroveň nedosahuje hloubky základových 

konstrukcí. 

 

Založení objektu je provedeno plošně na základových pasech šířky 400/600/800 

mm a výšky 500 mm. Základové pasy jsou navrženy jako stupňovité, kdy dolní stupeň 

bude z prostého betonu C 12/15, třída prostředí X0, horní stupeň je tvořen prefabriko-

vanými betonovými tvarovkami šíře 400 mm vyplněných betonem C 16/20, třída pro-
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středí XC2, které jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B s krytím 25 mm. Podkladní 

betonová základová deska z betonu C 16/20, třída prostředí XC2 tloušťky 120 mm bude 

vyztužena sítí BSt 500KR 6×100×100 mm s přesahem sítí minimálně 300 mm a krytím 

výztuže 35 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramických broušených cihel š. 

440 mm. Výškový modul tvarovek 250 mm. Uvnitř dispozice jsou navrženy vnitřní 

nosné stěny z keramických cihel š. 300 a 250 mm. Dále pak dělící příčky pórobetono-

vých tvarovek š. 150 mm a 100 mm. Nad otvory jsou navrženy systémové překlady 

v kombinací s tepelnou izolací ze systému Porotherm. Strop bude proveden také 

v systému Porotherm. Půdorysný rozměr stropu je 11,3×10,7 m. Jedná se o polomonto-

vaný strop ze stropních nosníků a keramických vložek MIAKO výšky 150 mm pro oso-

vou vzdálenost nosníků POT 625 mm s nadbetonávkou vytvořenou zmonolitněním 

z betonu C 20/25. Celková tloušťka stropní konstrukce je 210 mm. Ztužení stropní kon-

strukce je zabezpečeno vytvořením vyztužených betonových žeber v místě uložení 

stropních nosníků. 

 

Rodinný dům je zastřešen kombinací ploché a pultové střechy. Plochá střecha 

doplněná zateplenou atikou tloušťky 240 mm a výšky 500 mm s výškou nad upraveným 

terénem 3,7 m je vyspádovaná směrem do střechy. Nad částí 1. NP je proveden dřevěný 

krov – pultová střecha se sklonem 27° a půdorysným rozměrem 6,5×15 m. Krov bude 

řešen pomocí dřevěné pozednice a v hřebeni svařovanou ocelovou pozednicí, krokvemi 

a kleštinami. Pozednice jsou tvořeny dřevěnými hranoly 140/220 mm kotvenými do 

železobetonového věnce závitovými tyčemi. Dřevěná pozednice je v místě vyložení 

nahrazena dvojicí ocelových nosníků U 120 z oceli S 235. 

4.1.2 Obecné informace o procesu 

Předmětem tohoto technologického předpisu je popis montáže retenční nádrže a 

všech prací spojených s montáží. Retenční nádrž se nachází na pozemku investora 

s parcelním číslem 2596/42 jihovýchodně od nově budovaného rodinného domu. Re-

tenční nádrž zde bude zřízena na přání investora pro efektivní využití dešťové vody, 

která bude využita pro zalévání budoucí zahrady a splachování WC, kde bude ušetřená 

pitná voda nahrazena užitkovou dešťovou vodou. Začátek prací souvisejících s retenční 

nádrží spadá do etapy zemních prací, které probíhají současně se zemními pracemi ro-

dinného domu. Stejným postupem jakým byla vyhloubena stavební jáma pro rodinný 

dům, který je popsán v kapitole číslo 2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZEMNÍ 

PRÁCE, bude vyhloubena stavební jáma pro budoucí Vsakovací galerii Rain Bloc o 

rozměrech 9000×6000×420 mm s užitným objemem 22,68 m³. Stavební jáma o rozmě-

rech 10×7 m bude vyhloubena do hloubky -2,0 m od ±0,000 m hned po vyhloubení sta-

vební jámy pro rodinný dům. Zemina bude uložena na mezideponii pro zpětné užití. 
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Postup hloubení stavební jámy bude zcela shodný s postupem vyhloubení stavební jámy 

pro rodinný dům s tím rozdílem, že stavební jáma bude po vyhloubení zabezpečena zá-

bradlím a záporovým pažením pro zajištění bezpečnosti při provádění okolních pracích 

na rodinném domu. Na dně stavební jámy bude také ponecháno 100 mm zeminy 

z důvodu ochrany základové spáry před klimatickými vlivy během časové prodlevy 

mezi koncem předchozí činnosti a začátkem navazující činnosti na montáži Vsakovací 

galerie Rain Bloc pro Retenční nádrž. 

 

Technologický předpis řeší další fázi realizace retenční nádrže v době, kdy již je 

hotová hrubá stavba rodinného domu včetně zastřešení a svedení domovní dešťové ka-

nalizace ze střech do společné šachty, ze které bude provedeno napojení dešťové kana-

lizace do realizované retenční nádrže. Bude popsán postup vyhloubení menší stavební 

jámy v hloubce -3,2 m od ±0,000 m pro Akumulační nádrž Columbus o objemu 6500 l 

s rozměry 2680×2015×2290 mm (d×š×v). Bude řešen postup usazení nádrže až po její 

napojení na svody dešťové kanalizace a napojení přepadovým potrubím PVC KG DN 

125 na vybudovanou Vsakovací galerii Rain Bloc, která bude umístěna v jámě vyhlou-

bené v etapě zemních prací.  

 

Pro vybudování retenční nádrže v dané lokalitě jsou rozhodující hydrogeologic-

ké poměry a geotechnické vlastnosti základové půdy stanovené hydrogeologickým a 

geologickým průzkumem. Základovou půdu v prostoru staveniště by měla tvořit jílovitá 

hlína s dostatečnou propustností - zemina 3. třídy těžitelnosti podle původní normy. 

Hladina podzemní vody se v místě staveniště nachází 3,4 m pod terénem a její úroveň 

nedosahuje hloubky dna vsakovacího zařízení, které uloženo v hloubce 2 m pod teré-

nem a splňuje tak podmínku umístění dna minimálně 1 m nad možným výskytem hladi-

ny podzemní vody. Při provádění všech výkopových prací je nutno počítat s dočasným 

svahováním výkopů pro základové konstrukce ve sklonu 1:0,25. Výkopy budou vzhle-

dem k charakteru zeminy provedeny bez nutnosti pažení.  

4.2 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

4.2.1 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště probíhá mezi subdodavatelem (zhotovitelem systému retenč-

ní nádrže) a hlavním dodavatelem stavebních prací po úspěšném předání pracoviště od 

čety provádějící svody domovní dešťové kanalizace stavbyvedoucímu hlavního dodava-

tele stavebních prací za přítomnosti stavbyvedoucího kontrolující montáž retenční nádr-

že a stavebního dozoru. Proběhne společná kontrola předchozích prací, zda byly dokon-

čeny přesně podle projektové dokumentace a podle platných norem. Detailní popis kon-

trol je řešen v samostatné kapitole týkající se KZP pro montáž retenční nádrže, přede-

vším se jedná o vstupní kontrolu předchozích prací. Součástí převzetí pracoviště bude 

předání schválené projektové dokumentace týkající se provedení systému retenční nádr-
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že, platného stavebního povolení, přístupové cesty ke staveništi a míst pro odběr vody a 

elektrického proudu. O převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku 

společně s vyhotovením předávacího protokolu. 

4.2.2 Připravenost pracoviště 

Celé staveniště je již od zahájení přípravných prací před zemními pracemi oplo-

ceno průhledným mobilním oplocením typu M200 výšky 2 metry z důvodu zabránění 

vniknutí nepovolaným osobám na staveniště. Byl také zřízen vjezd a výjezd na staveniš-

tě označený bezpečnostními značkami. 

 

Před zahájením zemních prací byla na staveništi vybudována zpevněná staveništní 

komunikace z hutněného makadamu šířky 5 m. Dále byl vybudován uzamykatelný 

sklad určený ke skladování materiálu, zázemí pro pracovníky (kancelář pro stavbyve-

doucího a mistra, šatny pro dělníky), zpevněné skladovací plochy pro potřebný materiál 

o mocnosti 150 mm, které jsou zpevněny hutněným štěrkem frakce 16-32 mm, plocha 

určená pro kontejnery na staveništní odpad (hutněný makadam), staveništní přípojky a 

hygienické zařízení pro pracovníky. Pro hygienické zařízení byla zřízena dočasná pří-

pojka vody, která byla napojena na nově budovanou vodoměrnou šachtu a přípojka 

elektrické energie napojena z nově vybudovaného staveništního rozvaděče.  

4.3 MATERIÁL 

Hlavním a nezbytným materiálem pro montáž retenční nádrže budou mimo ze-

minu použitou na zásypy také jednotlivé části systému zajišťující retenci dešťové vody 

na pozemku investora. Jedná se o Akumulační nádrž Columbus s objemem 6500 l o 

rozměrech 2680×2015×2290 mm (d×š×v), která je dodávána s filtračním košem a teles-

kopickou šachtovou kopulí pro nádrž Columbus. Dále bude potřebná Vsakovací galerie 

Rain Bloc, která je složena ze 75 kusů Vsakovacích bloků Rain Bloc o rozměrech 

1200×600×420 mm s celkovým užitným objemem 22,68 m³. Ke vsakovací galerii je pro 

odvětrání připojena větrací hadice DN 100. Pro napojení těchto dvou části a napojení 

akumulační nádrže na svody dešťové kanalizace bude na stavbu dovezeno přepadové 

potrubí PVC KG DN 125 o celkové délce 15 m. Doplňkový materiál tedy budou kolena 

30° PVC KG DN 125 pro zajištění změny směru trasy potrubí a těsnící tmel pro utěsně-

ní spojů potrubí. Dalším důležitým doplňkovým materiálem bude značné množství pís-

ku frakce 0-4 mm pro obsyp a usazení jednotlivých částí retenční nádrže a filtrační geo-

textilie sloužící k zabránění pronikání nečistot do vsakovacích bloků. 

4.3.1 Hlavní materiál 

4.3.1.1 Výkop stavební jámy pro VSAKOVACÍ GALERII – v etapě zemních prací 

Objem zeminy vykopaný v etapě zemních prací po vyhloubení stavební jámy 

pro rodinný dům. 
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Tabulka číslo 27: Celkové množství vykopané zeminy pro vsakovací galerii RETENČNÍ 

NÁDRŽE 

RETENČNÍ NÁDRŽ 

  
VÝPOČET PLOCHY (m²) 

PLOCHA CELKEM 
(m²) 

HLOUBKA 
(m) 

OBJEM (m³) 

VSAKOVACÍ 
GALERIE 

(10,0*7,0) 70 1,31 91,7 

SVAHOVÁNÍ PO 
OBVODU JÁMY 

(2*(7+10,655))*0,3275 11,564 1,31/2 7,574 

CELKEM VÝKOPY  99,274 

SOUČ. NAKYPŘENÍ 99,274*1,18 

CELKEM VÝKOPY PRO VSAKOVACÍ GALERII 117,1433 

4.3.1.2 Zásyp stavební jámy pro VSAKOVACÍ GALERII 

Množství zeminy, které bude použito pro zásypy po montáži vsakovací galerie. 

Mocnost zásypu 0,44 m, která byla vypočtena na základě výšky stávajícího terénu, je 

vyhovující z hlediska minimálního krytí zeminou 0,25 m pro zatížení chůzí osob dle 

návodu výrobce. 

 

Tabulka číslo 28: Celkové množství zeminy použité na zásypy pro vsakovací galerii 

RETENČNÍ NÁDRŽE 

RETENČNÍ NÁDRŽ - ZÁSYPY 

  
VÝPOČET PLOCHY (m²) 

PLOCHA CELKEM 
(m²) 

HLOUBKA 
(m) 

OBJEM (m³) 

VSAKOVACÍ 
GALERIE 

(10,0*7,0) 70 0,44 30,8 

SVAHOVÁNÍ PO 
OBVODU JÁMY 

(2*(7+10,655))*0,3275 11,564 0,44/2 2,544 

CELKEM ZÁSYPY 33,344 

SOUČ. NAKYPŘENÍ 33,344*1,18 

CELKEM ZÁSYPY PRO VSAKOVACÍ GALERII 39,3459 

 

Celkové množství zeminy určené k odvozu v etapě zemních prací pro vsakovací galerii 

RETENČNÍ NÁDRŽE: 

= CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VYKOPANÉ ZEMINY PRO VSAKOVACÍ GALERII 

RETENČNÍ NÁDRŽE – CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ZEMINY POUŽITÉ NA ZÁSYPY 

PRO VSAKOVACÍ GALERII RETENČNÍ NÁDRŽE 

= 117,1433 - 39,3459 = 77, 7974 m³ 
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4.3.1.3 Výkop stavební jámy pro AKUMULAČNÍ NÁDRŽ a rýhy pro 

PŘEPADOVÉ POTRUBÍ 

Množství zeminy vykopané po zahájení prací na montáži retenční nádrže. Veš-

kerá zemina bude odvezena na skládku POKROS, spol. s r.o. v Čebíně.  

 

Tabulka číslo 29: Celkové množství vykopané zeminy pro akumulační nádrž a přepado-

vé potrubí RETENČNÍ NÁDRŽE 

RETENČNÍ NÁDRŽ 

  
VÝPOČET PLOCHY (m²) 

PLOCHA CELKEM 
(m²) 

HLOUBKA 
(m) 

OBJEM (m³) 

AKUMULAČNÍ 
NÁDRŽ 

(3,68*3,0) 11,04 2,51 27,71 

SVAHOVÁNÍ PO 
OBVODU JÁMY 

(2*((3,68+1,3)+3,0))*0,65 10,374 2,51/2 13,0194 

PŘEPADOVÉ 
POTRUBÍ DO 
VSAKOVÁNÍ 

(3,8+4,67+3,4)*0,4 4,748 1,01 4,8 

CELKEM VÝKOPY  45,5294 

SOUČ. NAKYPŘENÍ 45,5294*1,18 

CELKEM VÝKOPY PRO RETENČNÍ NÁDRŽ 53,7247 

 

4.3.1.4 Zásyp stavební jámy pro AKUMULAČNÍ NÁDRŽ a zásyp rýh pro 

PŘEPADOVÉ POTRUBÍ 

Jedná se o množství zeminy, které bude použitou pro zásyp akumulační nádrže 

pro stabilizaci vrchní teleskopické šachtové kopule po usazení nádrže do pískového lože 

(krycí vrstva). V případě přepadového potrubí se jedná o zeminu, která bude sloužit pro 

vyrovnání terénu po zásypu rýhy pískem min. 100 pod a nad přepadovým potrubím 

z PVC KG DN 125. Zemina bude uložena na staveništní deponii v blízkosti výkopů. 
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Tabulka číslo 30: Celkové množství zeminy použité na zásypy pro akumulační nádrž a 

přepadové potrubí RETENČNÍ NÁDRŽE 

RETENČNÍ NÁDRŽ 

  
VÝPOČET PLOCHY (m²) 

PLOCHA CELKEM 
(m²) 

HLOUBKA 
(m) 

OBJEM (m³) 

AKUMULAČNÍ 
NÁDRŽ 

(3,68*3,0) 11,04 0,2 2,208 

SVAHOVÁNÍ PO 
OBVODU JÁMY 

(2*((3,68+1,3)+3,0))*0,65 10,374 0,2/2 1,0374 

PŘEPADOVÉ 
POTRUBÍ DO 
VSAKOVÁNÍ 

(3,8+4,67+3,4)*0,4 4,748 0,685 3,2524 

CELKEM VÝKOPY  6,4978 

SOUČ. NAKYPŘENÍ 6,4978*1,18 

CELKEM VÝKOPY PRO RETENČNÍ NÁDRŽ 7,6674 

 

Celkové množství zeminy určené k odvozu pro akumulační nádrž a přepadové potrubí 

RETENČNÍ NÁDRŽE: 

= CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VYKOPANÉ ZEMINY PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A 

PŘEPADOVÉ POTRUBÍ RETENČNÍ NÁDRŽE – CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ZEMINY 

POUŽITÉ NA ZÁSYPY PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽ A PŘEPADOVÉ POTRUBÍ 

RETENČNÍ NÁDRŽE 

= 53,7247 – 7,6674 = 46,0573 m³ 

4.3.1.5 Akumulační nádrž COLUMBUS 6500 l 

Akumulační nádrž Columbus s objemem 6500 l o rozměrech 2680×2015×2290 

mm (d×š×v). Tato zemní nádrž je dodávána s filtračním košem a teleskopickou šachto-

vou kopulí pro nádrž Columbus. 

 

 

 

Obrázek číslo 2: Akumulační nádrž Columbus 6500 l 
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Obrázek číslo 3: Akumulační nádrž Columbus 6500 l – rozměry 

 

 

 

Obrázek číslo 4: Teleskopická šachtová kopule pro nádrž Columbus 

 

 

 

 

Obrázek číslo 5: Čerpací sada ESSENTIAL pro domácí využití 
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Obrázek číslo 6: Filtrační koš 

4.3.1.6 Vsakovací galerie Rain Bloc  

Vsakovací galerie Rain Bloc, která je složena ze 75 kusů Vsakovacích bloků Ra-

in Bloc o rozměrech 1200×600×420 mm s celkovým užitným objemem 22,68 m³. Ke 

vsakovací galerii je pro odvětrání připojena větrací hadice DN 100. 

 

 

 

Obrázek číslo 7: Vsakovací galerie Rain Bloc 

 

 

 

Obrázek číslo 8: Vsakovací blok Rain Bloc – rozměry 
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Obrázek číslo 9: Větrací hlavice DN 100 

4.3.1.7 Přepadové potrubí PVC KG 

Pro vzájemné napojení akumulační nádrže a vsakovací galerie a napojení aku-

mulační nádrže na svody dešťové kanalizace bude na stavbu dovezeno přepadové po-

trubí PVC KG DN 125 o celkové délce 15 m. 

 

 

 

Obrázek číslo 10: Přepadové potrubí PVC KG DN 125 

4.3.2 Doplňkový materiál 

4.3.2.1 Písek frakce 0-4 mm 

Důležitým doplňkovým materiálem bude značné množství písku frakce 0-4 mm 

pro obsyp a usazení jednotlivých částí retenční nádrže. 

 

Celkové množství písku frakce 0-4 mm pro obsyp a usazení akumulační nádrže: 

= CELKOVÝ OBJEM VYKOPANÉ JÁMY – OBJEM CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ 

ZEMINY POUŽITÉ NA ZÁSYPY PRO AKUMULAČNÍ NÁDRŽ – OBJEM 

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE 

= (((27,71+13,0194)×1,18) – ((2,208+1,0374)×1,18) – (6,5+0,5) 

 

= 48,0607 – 3,8296 – 7,0 = 37,2311 m³ 
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Celkové množství písku frakce 0-4 mm pro obsyp a přepadového potrubí: 

= CELKOVÝ OBJEM VYKOPANÉ RÝHY – OBJEM CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ 

ZEMINY POUŽITÉ NA ZÁSYP PRO VYROVNÁNÍ TERÉNU – OBJEM POTRUBÍ 

= ((4,8×1,18) – (3,2524×1,18) – (π×0,0625²×11,87))  

= 5,664 – 3,8378 – 0,1457 = 1,6805 m³ 

 

Celkové množství písku frakce 0-4 mm pro obsyp vsakovací galerie: 

= CELKOVÝ OBJEM VYKOPANÉ JÁMY – OBJEKM CELKOVÉHO MNOŽSTVÍ 

ZEMINY POUŽITÉ NA ZÁSYPY PRO VSAKOVACÍ GALERII – OBJEM 

VSAKOVACÍ GALERIE 

= 117,1433 – 39,3459 – 22,68 = 55,1174 m³ 

 

Celkové množství písku frakce 0-4 mm pro obsyp: 

= 37,2311 + 1,6805 + 55,1174 = 94,029 m³ 

4.3.2.2 Ostatní doplňkový materiál 

- 2×Koleno 30° PVC KG DN 125 (pro zajištění změny směru trasy potrubí a 

těsnící tmel pro utěsnění spojů potrubí) 

- 1×Těsnící tmel SISEAL 100 g 

- 6×Těsnící kroužek KG DN 125 pro spojení jednotlivých částí potrubí, potru-

bí spojující akumulační nádrž se vsakovací galerii a napojení svodů dešťové 

kanalizace do akumulační nádrže 

- 1×Těsnící kroužek pro šachtovou kopuly společně s těsnícím tukem, který je 

součástí dodávky šachtové kopule 

- 1×Role filtrační geotextilie FILTEK o plošné hmotnosti 300 g/m² (plocha 100 

m²) 

- 13×Balení spojovacích prvků pro vertikální spojení Vsakovacích bloků Rain 

Bloc (10 ks v balení) 

- 10×Boční krytka pro zakrytí bočních stran bloků Rain Bloc umístěných 

v přední a zadní části Vsakovací galerie Rain Bloc 

4.3.3 Doprava 

4.3.3.1 Primární doprava 

Primární dopravu přebytečné zeminy vykopané ze stavební jámy pro akumulační 

nádrž či ze stavebních rýh pro přepadové potrubí zajistí nákladní automobil TATRA T 

815-231S25/340, který zeminu odveze na skládku POKROS, spol. s r.o. v Čebíně. 

Vzdálenost skládky od místa stavby je 3,8 km. Veškerou zeminu mu na korbu naloží 

rypadlo-nakladač Terex TLB890. Tatra T 815 má třístrannou sklopnou korbu a vzhle-

dem k objemu korbu 9 m³ je pro naši stavbu vyhovující. 
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Doprava jednotlivých částí systému zajišťujících retenci dešťové vody bude za-

jištěna pomocí nákladního automobilu MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 

27002, který materiál doveze na první staveništní skládku z prodejny BAUHAUS, k. s. 

se sídlem v brně na ulici Řečkovická 555/3, která je od místa stavby vzdálená 14,3 km 

s dojezdovou dobou 20 minut. Doprava doplňkového stavebního materiálu nutného pro 

montáž retenční nádrže na staveniště bude zajištěna také pomocí nákladního automobilu 

MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 27002, který materiál doveze na první sta-

veništní skládku ze stavebnin WOODCOTE CZ, a.s. v Brně vzdálených od místa stavby 

29,1 km s dojezdovou dobou 34 minut. V případě nutné potřeby menšího množství sta-

vebního materiálu bude dovoz zajištěn ze stavebnin v Drásově, které se nacházejí pouze 

925 m od místa stavby. 

 

Akumulační nádrž smí být přepravována pouze za předpokladu, že během pře-

pravy bude zajištěna proti sklouznutí a pádu. Pokud je k přepravě nádrže využito napí-

nacích pasů, musí být rovněž zajištěno, aby tyto pásy nádrž nepoškodily. Jednotlivé 

Vsakovací bloky Rain Bloc jsou dopravovány v rozloženém stavu na paletách, kdy díky 

své skladnosti zabírají méně místa při přepravě a tím šetříš prostor i přepravní náklady. 

4.3.3.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava bude na staveništi zajištěna pomocí rypadlo-nakladač Terex 

TLB890, který svou lžící nakladače o objemu 1,2 m³ vykopanou zeminu přemístí na 

deponii. V případě ručního výkopu rýh pro přepadové potrubí bude sekundární doprava 

zajištěna ručně si za pomoci stavebního kolečka. 

 

Veškerý materiál potřebný k montáži retenční nádrže bude z místa první stave-

ništní skládky, na kterou ho doveze nákladní automobil MAN TGA 33.400 

s hydraulickou rukou PK 27002, přepravován po staveništi ručně či za pomocí staveb-

ních koleček. Přepravován bude až k prostoru technologické manipulace, z něhož bude 

umístěn až do místa svého zabudování. V případě materiálu uloženého na paletách do-

pravu zajistí rypadlo-nakladač Terex TLB890 pomocí tzv. paletizačních vidlí Terex. 

4.3.4 Skladování 

Všechen materiál potřebný k výstavbě bude skladován na zpevněné a odvodněné 

ploše a bude umístěn na dřevěných hranolech, který slouží jako proklady. Zpevněné 

skladovací plochy budou zpevněny hutněným štěrkem frakce 16-32 mm o mocnosti 150 

mm. Bude zřízena zpevněná skladovací plocha pro Akumulační nádrž Columbus, která 

bude skladována na dřevěných europaletách o rozměrech 1200×800×150 mm. Během 

skladování musí být zabráněno jejímu poškození vlivem třetích osob, kterému je zabrá-

něno zřízením oplocení a uzamykatelné brány na staveništi. Na europaletách o rozmě-

rech 1200×800×150 mm budou skladovány i Vsakovací bloky Rain Bloc. Dále bude 



107 

 

zřízena skladovací plocha pro písek frakce 0-4 mm, který bude skladován do maximální 

výšky 1,5 m a proti sesuvu bude zajišťována pomocnými stabilizačními stěnami. Pod 

hromadou písku bude na staveništi umístěna papírová lepenka. Veškerý materiál umís-

těný na zpevněných skladovacích plochách bude zakryt plachtou z důvodu ochrany ma-

teriálu před nepříznivými klimatickými podmínkami během výstavby.  

  

Veškerý doplňkový materiál bude skladován v zastřešeném a uzamykatelném 

skladu, aby nedošlo k jeho poškození vlivem nepřízně klimatických podmínek.  

 

Část zeminy ze stavební jámy určené k opětovnému použití na zásypy bude 

skladována na staveništní deponii v blízkosti stavební jámy. Veškerá zemina zde bude 

skladována do maximální výšky 1,5 m. 

4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.4.1 Obecné pracovní podmínky 

4.4.1.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Práce na montáži retenční nádrže a s ní spojených činností mohou být prováděny 

pouze za příznivých klimatických podmínek. Zejména pro provádění zemních prací je 

vhodné, pokud venkovní teplota neklesne pod 0 °C. Při větším poklesu teploty 

v zimním období, kdy teplota začne klesat pod -5 °C, nepřipadají v úvahu žádné hloub-

kové výkopy ani těžení nesoudržných zeminy z důvodu ztráty rozpojitelnosti zeminy. 

Horní teplotní hranicí omezující zemní práce je 30 °C, kdy pro práce 

v neklimatizovaném prostoru jsou zavedeny četnější přestávky a zajištěný zvýšený pří-

jem tekutin pro dělníky. Zemní práce není také možné provádět v případě dlouhotrvají-

cích dešťů, kdy dochází k rozbřednutí základové spáry a terénu, díky čemuž dochází 

k zabořování stavebních strojů.  

 

Z hlediska povětrnostních podmínek nemohou práce probíhat při zvýšené rych-

losti větru nad 15 m/s a v případě špatné viditelnosti, která klesne pod 10 m. Z hlediska 

citlivosti jednotlivých částí systému zajišťujících retenci dešťové vody se dle návodu 

výrobce jejich citlivost zvyšuje s klesající teplotou, proto je nevhodná jejich montáž za 

mrazivého počasí při poklesu teploty pod 0 °C, kdy by mohly být například jednotlivé 

vsakovací bloky poškozeny. Veškeré práce budou probíhat pouze v denních hodinách, 

proto není nutné uvažovat s užitím umělého osvětlení na staveništi. 

4.4.1.2 Instruktáž pracovníků BOZP 

Na stavbě budou veškeré práce prováděny osobami, které získaly kvalifikaci či 

oprávnění pracovat v daném oboru či odvětví. Všichni pracovníci na stavbě budou pro-

školení o BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pracovníci budou vybaveni ochran-
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nými pracovními pomůckami, které zajistí pro své zaměstnance jednotliví dodavatelé. 

Proběhne proškolení pracovníků o nošení ochranných pracovních pomůcek. Dále budou 

všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na staveništi, od-

běrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. Pracovníci zajiš-

ťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Během 

výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. 

 

Stavbyvedoucí provede o proškolení pracovníků zápis do stavebního deníku a 

vyhotoví protokol, na kterém každý pracovník potvrdí svým podpisem, že bych řádně 

proškolen o BOZP a seznámen se všemi možnými riziky vznikajícími při práci, na kte-

rou byl na stavbu nasazen. 

4.4.2 Obecné pracovní podmínky procesu montáže retenční nádrže 

4.4.2.1 Vybavenost staveniště 

Celé staveniště bylo po obvodu oploceno průhledným mobilním oplocením typu 

M200 výšky 2 metry. Byl určen vjezd a výjezd na staveniště zřízením uzamykatelné 

brány šířky 7 m, která bude společně s oplocením ze strany příjezdové komunikace 

označena bezpečnostními značkami typu „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. 

Bylo také zřízeno dočasné dopravní značení v okolí místa staveniště. U vstupní brány 

byla umístěna značka „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL MIMO VOZIDEL 

STAVBY“ a na přilehlé komunikaci v obou jízdních pruzích byla zřízena výstražná 

značka „POZOR, VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY.“ 

 

Byla vybudována zpevněná staveništní komunikace z hutněného makadamu šířky 

5 m, uzamykatelný sklad určený ke skladování materiálu, plocha určená pro kontejnery 

na staveništní odpad (hutněný makadam), staveništní přípojky, hygienické zařízení pro 

pracovníky, zázemí pro pracovníky (kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, šatny pro 

dělníky). Pro samotnou montáž retenční nádrže bude zřízena zpevněná skladovací plo-

cha pro Akumulační nádrž Columbus, která bude skladována na dřevěných europaletách 

o rozměrech 1200×800×150 mm. Na europaletách o rozměrech 1200×800×150 mm 

budou skladovány i Vsakovací bloky Rain Bloc. Dále bude zřízena skladovací plocha 

pro písek frakce 0-4 mm, který bude skladován do maximální výšky 1,5 m a proti sesu-

vu bude zajišťována pomocnými stabilizačními stěnami. Pro malé množství zeminy 

použité na zpětně zásypy bude vybudována i dočasná staveništní deponie pro uložení 

zeminy, která se bude nacházet v blízkosti stavební jámy. 

 

Pro hygienické zařízení byla zřízena dočasná přípojka vody, která byla napojena 

na nově budovanou vodoměrnou šachtu a přípojka elektrické energie byla napojena 

z nově vybudovaného staveništního rozvaděče. Odběr elektrické energie bude vyřešen 

napojením staveništního rozvaděče na stávající rozvod nízkého napětí 400/230 
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V společnosti E.ON, která zajištuje technické podmínky připojení pro Drásov. Jmenovi-

tá hodnota hlavního jističe typu B je 3×32 A. Na odběrném místě bude celkový instalo-

vaný příkon 18 kW. Elektrická energie bude odebírána z pojistkové skříně typu SS200 

která je umístěna v plastovém pilíři na hranici pozemku. Elektrickou energii bude mož-

no odebírat ze staveništního rozvaděče po osazení jističem 3×32 A. Pro zajištění prací 

na staveništi nebudou potřeba žádné spotřebiče, které by byly napojeny na 400 V, ale 

pouze běžné stroje fungující na napětí 230 V. 

4.5 PRACOVNÍ POSTUP 

4.5.1 Vyhloubení stavební jámy v etapě zemních prací 

Přípravné práce související s montáží retenční nádrže byly již zahájeny v etapě 

zemních prací, kdy po vyhloubení jámy pro rodinný dům byla vyhloubena menší sta-

vební jáma o půdorysných rozměrech 10×7 m v hloubce -2,0 m od ±0,000 m pro bu-

doucí Vsakovací galerii Rain Bloc. Postup vyhloubení stavební jámy včetně uložení 

části zeminy na mezideponii je stejný, jako postup pro vyhloubení stavební jámy pro 

rodinný dům, který je popsán v kapitole číslo 2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 

ZEMNÍ PRÁCE. Po vyhloubení stavební jámy nedojde však k začištění jejího dna, jeli-

kož práce na retenční nádrži pokračují až v pozdější etapě výstavby. Na dně stavební 

jámy bude ponecháno 100 mm z důvodu ochrany základové spáry před klimatickými 

vlivy během časové prodlevy mezi ukončením výkopu stavební jámy a začátkem nava-

zující činnosti na montáži Vsakovací galerie Rain Bloc pro Retenční nádrž. Z důvodu 

bezpečnosti bude stavební jáma po svém obvodu zabezpečena zábradlím a z vnější stra-

ny stavební jámy i záporovým pažením pro zajištění bezpečnosti při provádění všech 

okolních pracích na rodinném domu. 

4.5.2 Vytyčení a vyznačení stavební jámy a rýh 

Po dokončení hrubé stavby rodinného domu včetně jeho zastřešení a svedení 

domovní dešťové kanalizace ze střech do společné šachty, ze které bude provedeno na-

pojení dešťové kanalizace do plánované retenční nádrže, mohou být zahájeny práce 

související s montáží retenční nádrže. Práce budou zahájeny měřičskými pracemi, kdy 

dojde k vyznačení polohy všech bodů, které dají dohromady přesné půdorysné rozměry 

budoucí stavební jámy pro akumulační nádrž a stavebních rýh pro přepadové potrubí. 

Měřičské práce bude provádět především geodet společně se svým pomocníkem za po-

mocí totální stanice TOPCON 2LS KS-102. Měřičské práce vycházejí ze základních 

vytyčovacích bodů, které jsou předmětem předání a převzetí staveniště před zahájením 

všech prací (hlavní výškové a polohové body), ale také z navržené polohy stavební jámy 

a rýh podle projektové dokumentace. Poloha stavební jámy pro budoucí akumulační 

nádrž by měla být umístěna v dostatečné vzdálenosti od nově budovaného objektu ro-

dinného domu, v našem případě je tato vzdálenost 4,5 m, což je plně vyhovující.  
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Postup vytyčení rozměrů budoucích výkopů stavební jámy a rýh je stejný 

s postupem uvedeným v kapitole číslo 2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZEMNÍ 

PRÁCE v bodě 2.5.3 VYTYČENÍ A VYZNAČENÍ VÝKOPU STAVEBNÍ JÁMY. 

Body budou vyznačeny a stabilizovány pomocí vytyčovacích kolíků a stavebních lavi-

ček. Poté budou pomocí lajnovačky práškovým vápnem vyznačeny čáry tvořící obrysy 

budoucího výkopu. 

4.5.3 Výkop stavební jámy a stavebních rýh 

Po samotném vytyčení bude následovat výkop stavební jámy pro akumulační 

nádrž o rozměrech 3,68×3,0×2,51 m, která je hluboká -3,2 m od ±0,000 m. Jáma pro 

Akumulační nádrž Columbus bude vyhloubena podle rozměru akumulační nádrže 

s rozšířením o 0,5 m na každou stranu pro lepší umístění a napojení nádrže. Výkop sta-

vební jámy bude vzhledem ke své hloubce a třídě zeminy proveden bez nutnosti pažení. 

Z hlediska svahování bude dodržen sklon 1:0,25 ze všech stran stavební jámy. Bude 

také vyhloubena stavební rýha složena z více stavební rýh měnících směr, které dají 

dohromady budoucí polohu přepadového potrubí směřujícího do Vsakovací galerie Rain 

Bloc, pro kterou již byla vyhloubena stavební jáma v etapě zemních prací. Šířka rýhy je 

0,4 m a hloubka 1,01 m s ohledem na úroveň okolního terénu v době výkopových prací. 

Poloha všech zmíněných prvků retenční nádrže je znázorněna na výkrese číslo 1 

SITUACE. 

 

Výkop bude prováděn pomocí rypadlo-nakladače Terex TLB890 s šířkou lžíce 

rypadla 600 a 400 mm, který přebytečnou zeminu naloží na korbu sklápěče TATRA T 

815-231S25/340, který ji odveze na skládku vzdálenou od místa stavby 3,8 m. Zemina 

použitá na zásypy bude převezena a uložena rypadlo-nakladačem Terex TLB890 na 

staveništní deponii v blízkosti vykopané jámy do maximální výšky skladování 1,5 m. 

4.5.4 Začištění výkopu stavební jámy a stavebních rýh 

Po vyhloubení stavební jámy a stavebních rýh bude provedeno jejich ruční začiš-

tění. Ruční začištění budou provádět pomocní dělníci pomocí nářadí, které je upřesněno 

v kapitole Stroje a pracovní pomůcky. Posledních 100 mm zeminy ze dna stavební jámy 

bude odkopáno až těsně před zahájením prací spojených s usazením akumulační nádrže 

na dno stavební jámy z důvodu ochrany základové spáry před možnými nepříznivými 

klimatickými vlivy během výstavby.  

4.5.5 Usazení akumulační nádrže 

Po ručním začištění dna stavební jámy bude dno zhutněno z důvodu dosažení 

únosnosti potřebné pro umístění akumulační nádrže o dané velikosti a objemu (6500 

m³), které odpovídá tíze nádrže. Dno stavební jámy bude zhutněno pomocí dieselové 

vibrační desky BOMAG BPR 35/60 D. Poté bude dno stavební jámy vysypáno pískem 
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frakce 0-4 mm, který bude přepravován pomocí rypadlo-nakladače Terex TLB890 do 

celkové mocnosti 200 mm. Písek bude opět zhutněn pomocí dieselové vibrační desky 

BOMAG BPR 35/60 D. Následovat bude samotné přemístění Akumulační nádrže Co-

lumbus na dno jámy pomocí ramene rypadla rypadlo-nakladače Terex TLB890, na které 

bude nádrž přivázána vázacími lany jako zavěšené břemeno. Jelikož se jedná o plasto-

vou akumulační nádrž, která má samonosnou konstrukci, tak jsou ušetřeny další náklady 

na pomocné práce při montáži a nádrž je po usazení na správné místo obsypána pískem, 

který se následně zhutní. Umístění nátokových bodů akumulační nádrže musí odpovídat 

spádu potrubí domovní dešťové kanalizace (1,0 %), která je svedena ze střech. Postup 

obsypání pískem je následující. Akumulační nádrž bude napuštěna vodou do 1/3 výšky 

nádrže, čímž bude zajištěna její stabilizace. Poté bude nádrž obsypána pískem do 1/3 

své výšky, který bude hutněn pomocí vibračního pěchu LUMAG VS 80 S po maximál-

ních vrstvách 300 mm. Postup bude zopakován ještě dvakrát napuštěním vody do 2/3 

výšky nádrže, obsypáním písku do 2/3 výšky nádrže a napuštěním vody do celé výšky 

nádrže a jejím obsypáním po celém jejím obvodu. Vrstva písku bude opět zhutněna po-

mocí vibračního pěchu LUMAG VS 80 S po maximálních vrstvách 300 mm. Zásyp 

musí být proveden plynule během jednoho pracovního dne, aby nedošlo v důsledku 

klimatických podmínek k přetížení zadrženou vodou. Tím bude dosaženo stabilizace 

akumulační nádrže a může být provedeno její napojení na svody domovní dešťové ka-

nalizace.  

4.5.6 Napojení akumulační nádrže 

Napojení akumulační nádrže na svody domovní dešťové kanalizace bude prove-

deno do připravených a zatěsněných otvorů DN 125 v nádrži pomocí potrubí PVC KG 

DN 125 ve spádu 1,0 %. Potrubí bude k sobě spojeno nasazením hrdel potrubí do sebe, 

které budou opatřeny těsnícím kroužkem a natřeny těsnícím tmelem pro zajištění vodo-

těsnosti spojů. Po napojení svodů domovní dešťové kanalizace bude následovat napoje-

ní akumulační nádrže na Čerpací sadu ESSENTIAL pro domácí využití, která se nachá-

zí uvnitř objektu rodinného domu. Spojení akumulační nádrže s čerpací sadou se prová-

dí pomocí trojcestného ventilu, který je nainstalovaný na sání čerpadla ESSENTIAL, 

jehož hlavním cílem je upřednostnění používání užitkové dešťové vody místo vody 

z vodovodu pro účely splachování WC.  

 

Jelikož se jedná o podzemní nádrž, která musí vždy mít přepadové potrubí, bude 

následovat montáž přepadového potrubí směrem do vsakovací galerie. Montáž přepado-

vého potrubí spočívá ve spojení jednotlivých kusů potrubí PVC KG DN 125 směřují-

cích ke vsakovací galerii. Potrubí bude k sobě spojeno nasazením hrdel potrubí do sebe, 

které budou opatřeny těsnícím kroužkem a natřeny těsnícím tmelem pro zajištění vodo-

těsnosti spojů. Přepadové potrubí bude uloženo do pískového lože a obsypáno z každé 

strany 100 mm písku frakce 0-4 mm. Po obsypání bude provedeno zhutnění pískového 



112 

 

lože pomocí vibračního pěchu LUMAG VS 80 S. Po napojení akumulační nádrže bude 

následovat vložení filtračního koše do akumulační nádrže. Filtrační koš se do nádrže 

umístí horním otvorem nádrže a přichytí se pomocí úchytů v teleskopické šachtové ko-

puli o průměru 600 mm, jejíž montáž bude následovat. Teleskopická šachtová kopule 

pro nádrž Columbus je volně nasazena na otvor nádrže a svou stabilitu získá až při zá-

sypu zeminy tvořící povrchovou vrstvu nad akumulační nádrží. Před zásypem nádrže 

zeminou se zajistí také její odvětrání připojením potrubí DN 125, které je vyvedeno nad 

úroveň předpokládaného budoucího povrchu, do výrobcem připraveného otvoru 

v nádrži. Následuje tedy zásyp akumulační nádrže zeminou vykopanou ze stavební já-

my, kdy je současně nastaveno prodloužení šachty teleskopické šachtové kopule na 

úroveň předpokládaného budoucího terénu. Do nejvyšší části šachty v místě její nej-

vyšší drážky se vloží těsnící kroužek, přes který se nasune teleskopický nástavec šach-

tové kopule. Teleskopický nástavec je před montáží namazán tukem, který je součástí 

dodávky a dojde také k jeho podložení, aby při zatížení vrstvou zeminy nedošlo k jeho 

poklesu. Po provedení montáže teleskopického nástavce následuje zásyp akumulační 

nádrže a části přepadového potrubí zeminou, která byla vykopána ze stavební jámy a 

bude tvořit krycí vrstvu nádrže v úrovni budoucího předpokládaného terénu. 

4.5.7 Příprava stavební jámy pro Vsakovací galerii Rain Bloc 

Zatímco jedna pracovní četa bude provádět montáž a napojení přepadového po-

trubí na akumulační nádrž včetně usazení Teleskopické šachtové kopule pro nádrž Co-

lumbus, druhá četa bude připravovat stavební jámu pro budoucí Vsakovací galerii Rain 

Bloc, která byla vyhloubena již v etapě zemních prací. Příprava stavební jámy spočívá 

v jejím vyčištění od nečistot vzniklých v jámě v důsledku časové prodlevy od ukončení 

jejího výkopu v etapě zemních prací. Bude provedeno také ruční dočištění dna stavební 

jámy pomocí nářadí, které je upřesněno v kapitole Stroje a pracovní pomůcky. Pomocní 

dělníci ručně dočistí posledních 100 mm zeminy na dně jámy a ručním dočištění také 

ověří požadované rozměry jámy 10×7×1,31 m. Po ukončení této přípravy stavební jámy 

může být zahájena montáž Vsakovací galerie Rain Bloc, která bude napojena na přepa-

dové potrubí vedoucí z Akumulační nádrže Columbus 6500 l. 

4.5.8 Montáž vsakovací galerie Rain Bloc 

Po ručním dočištění dna stavební rámy pro budoucí vsakovací galerii o rozmě-

rech 9,0×6,0×0,42 m dojde ke zhutnění dna stavební jámy pomocí dieselové vibrační 

desky BOMAG BPR 35/60 D pro dosažení únosnosti potřebné pro umístění budoucí 

vsakovací galerie. Pro zhutnění je také rozhodující budoucí předpokládaná třída zatížení 

nad vsakovací galerií. V našem případě uvažujeme zatížení bez pojezdu. Po zhutnění 

dna stavební jámy bude následovat násyp pískového lože o mocnosti 150 mm, které 

bude srovnáno do roviny dřevěnou latí a zhutněno pomocí dieselové vibrační desky 
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BOMAG BPR 35/60 D. Pískové podloží však nesmí být příliš zhutněno, aby nedošlo ke 

zhoršení vsakovacích vlastností podloží.  

 

Po zhutnění pískového násypu bude provedeno pokrytí pláně geotextilii FILTEK 

o plošné hmotnosti 300 g/m². Jednotlivé pásy geotextilie budou přes sebe položeny 

s přesahem 200 mm a budou vyskládány tak, aby na každé straně vznikla rezerva, která 

bude později sloužit pro zakrytí celé vsakovací galerie. Na připravenou vrstvu geotexti-

lie budou vyskládány jednotlivé Vsakovací bloky Rain Bloc. Postup je následující. 

Nejdříve se na geotextilii položí dna bloků, která jsou součástí dodávky bloků. Na dna 

se vyskládají samotné vsakovací bloky, které budou spolu vzájemně spojeny spojkami. 

Mezi každým sousedním blokem musí být použity minimálně 2 spojky. Jednotlivé blo-

ky jsou ukládány tak, že jejich rozměr 1200×600 mm vždy směruje dolů a jejich nosné 

sloupky jsou tak umístěny svisle. V našem případě tvoří vsakovací galerii pouze jedna 

vrstva bloků vyskládaných vedle sebe. Celkem bude použitou 75 kusů vsakovacích blo-

ků o rozměrech 1200×600×420 mm, které dají spolu dohromady rozměr celé vsakovací 

galerie, který činí 9000×6000×420 mm. 

 

Po umístění bloků budou v přední a zadní části vsakovací galerie umístěny boční 

krytky pro zakrytí bočních stran galerie. Celkem bude použito 10 kusů bočních krytek. 

Následně bude celá vsakovací galerie obalena geotextilii s přesahem 200 mm z rezerv, 

které vznikly při položení pásů geotextilie na zhutněný písek pod dno vsakovací galerie. 

Obalení vsakovací geotextilie bude provedeno tak, že současně s překrýváním vsakova-

cí galerie bude provedena montáž větrací hlavice DN 100 a napojení přepadového po-

trubí PVC KG DN 125 vedoucího z akumulační nádrže. Proto budou v geotextilii vy-

tvořeny otvory do tvaru X, kterými se protáhne dané potrubí a spoj se následně přilepí 

stavební lepicí páskou PVC 50 mm. Po utěsnění spojů bude celá vsakovací galerie ob-

sypána pískem frakce 0-4 mm o mocnosti 150 mm, který bude zhutněn pomocí dieselo-

vé vibrační desky BOMAG BPR 35/60 D. Po zhutnění vrstvy písku bude následně celá 

vsakovací galerie zakryta vrstvou zeminy vykopané ze stavební jámy o mocnosti 440 

mm, která bude tvořit krycí vrstvu a svou mocností bude převyšovat minimální překrytí 

zeminou pro předpokládanou třídu zatížení bez pojezdu, pro kterou je tato hodnota min. 

250 mm dle katalogu výrobce. Proto v našem případě je pokrytí vrstvou zeminy zcela 

vyhovující. Zemina bude hutněna pomocí dieselové vibrační desky BOMAG BPR 

35/60 D ve vrstvách max. 300 mm až na předpokládanou úroveň budoucího terénu. Tím 

dojde k zásypu vsakovací galerie a zbytku přepadového potrubí. Práce související 

s montáží retenční nádrže budou touto činností dokončeny. 

4.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Všechny osoby pohybující se v prostoru staveniště během provádění montáže re-

tenční nádrže budou seznámeny s technologickým předpisem, proškoleny o BOZP dle 



114 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., seznámeny se základními informace o provozu na sta-

veništi a s projektovou dokumentací. Pracovníci obsluhující stroje budou mít vždy u 

sebe v případě kontroly potřebné řidičské oprávnění pro řízení daného vozidla a potřeb-

ná povolení či oprávnění pro výkon dané činnosti u obsluhy strojů. Pro měřičské a geo-

detické práce bude na stavbu povolán také 1 geodet, který musí mít pro výkon dané čin-

nosti odpovídající vzdělání a praxi v oboru. 

 

Osoby THP, které nejsou součástí žádné pracovní čety a nelze je tak započítávat 

do počtu lidí vykonávající danou práci, ale na stavbě budou při všech pracích přítomni a 

budou vykonávat kontrolní činnost. 

 

1 stavbyvedoucí 

- Osoba se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, která 

má minimálně 5 let praxe s daném oboru 

- Bude dohlížet na průběh prováděných prací včetně kontrol pracovníků, stro-

jů, materiálu a projektové dokumentace 

- Jeho úkolem je organizovat práci na stavbě, zajišťuje také administrativní 

činnost na stavbě, odpovídá za dodržení všech kontrol kontrolního a zkušeb-

ního plánu, za evidenci stavebního deníku, za dodržování bezpečnosti na 

stavbě apod. 

 

1 mistr 

- Osoba se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, která 

má minimálně 5 let praxe s daném oboru 

- Kontroluje a dohlíží na všechny činnosti, u kterých není přítomný stavbyve-

doucí 

- Podílí se na organizaci a řízení prací na stavbě, dohlíží na plnění časového 

plánu, zaškoluje pracovníky z hlediska BOZP, kontroluje a odpovídá za 

technický stav strojů a zařízení apod. 

4.6.1 Vyhloubení stavební jámy v etapě zemních prací 

 

1 obsluha rypadlo-nakladače Terex TLB890 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a T a průkaz strojníka stavebních stro-

jů dle příslušné vyhlášky 

- Výkop stavební jámy, odvoz části vykopané zeminy na mezideponii, nalože-

ní zbylé části zeminy k odvozu na korbu nákladního automobilu TATRA T 

815-231S25/340 
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2 řidiči nákladního automobilu TATRA T 815-231S25/340 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Odvoz přebytečné části zeminy ze stavební jámy na skládku 

4.6.2 Vytyčení a vyznačení stavební jámy a rýh pro akumulační nádrž 

 

1 geodet 

- Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřičského směru společ-

ně s minimální 3 letou praxí v oboru, oprávnění pro výkon dané činnosti 

- Zaměření a vytyčení hlavních výškových a polohových bodů stavby, vytyče-

ní rozměrů výkopu 

 

1 pomocník geodeta 

- Minimálně středoškolské vzdělání zeměměřičského směru 

- Pomoc geodetovi s vytyčením stavby, vyznačení obrysů budoucího výkopu 

4.6.3 Výkop stavební jámy a stavebních rýh 

 

1 obsluha rypadlo-nakladače Terex TLB890 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a T a průkaz strojníka stavebních stro-

jů dle příslušné vyhlášky 

- Výkop stavební jámy a stavebních rýh, odvoz části vykopané zeminy na de-

ponii, naložení zbylé části zeminy k odvozu na korbu nákladního automobilu 

TATRA T 815-231S25/340 

 

1 řidič nákladního automobilu TATRA T 815-231S25/340 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz 

- Odvoz přebytečné části zeminy ze stavební jámy a stavebních rýh na skládku 

4.6.4 Začištění výkopu stavební jámy a stavebních rýh 

 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má příslušné 

oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Ruční začištění dna stavební jámy a stavebních rýh 



116 

 

4.6.5 Usazení a napojení akumulační nádrže 

 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má příslušné 

oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce, usazování nádrže pod dohledem vedoucího čety, zásyp ná-

drže a přepadového potrubí 

 

1 obsluha dieselové vibrační desky BOMAG BPR 35/60 D a vibračního pěchu LUMAG 

- Strojnický průkaz, řádně proškolen a poučen o BOZP 

- Hutnění dna stavební jámy, hutnění pískového podsypu a zásypu během usa-

zování akumulační nádrže 

 

1 obsluha rypadlo-nakladače Terex TLB890 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a T a průkaz strojníka stavebních stro-

jů dle příslušné vyhlášky 

- Pomocné práce během napojování a usazování akumulační nádrže (umístění 

nádrže, zasypávání pískem a zeminou) 

 

1 vazač 

- Požadovaná odborná kvalifikace vazače břemen 

- Zavěšení akumulační nádrže jako břemena 

 

4.6.6 Příprava stavební jámy pro vsakovací galerii 

 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má příslušné 

oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

2 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Ruční začištění dna stavební jámy, vyčištění a kontrola stavební jámy před 

zahájením montáže vsakovací galerie pod dohledem vedoucího pracovní če-

ty 
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4.6.7 Montáž Vsakovací galerie Rain Bloc 

 

1 vedoucí čety 

- Vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v oboru, má příslušné 

oprávnění k výkonu dané činnosti a je řádně proškolen a poučen 

- Řídí a dohlíží na pomocné dělníky své pracovní čety 

 

3 pomocní dělníci  

- Střední vzdělání v oboru s výučním listem, proškolení o BOZP 

- Pomocné práce během montáže vsakovací galerie pod dohledem vedoucího 

pracovní čety, nanošení jednotlivých vsakovací bloků, položení geotextilie, 

zásyp galerie pískem 

 

1 obsluha dieselové vibrační desky BOMAG BPR 35/60 D  

- Strojnický průkaz, řádně proškolen a poučen o BOZP 

- Hutnění dna stavební jámy, hutnění pískového podsypu a zásypu během 

montáže vsakovací galerie 

 

1 obsluha rypadlo-nakladače Terex TLB890 

- Požadován řidičský průkaz skupiny C a T a průkaz strojníka stavebních stro-

jů dle příslušné vyhlášky 

- Pomocné práce během montáže vsakovací galerie (dovoz a zásyp vsakovací 

galerie pískem a zeminou) 

4.7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Detailní popis strojní sestavy je řešen v kapitole číslo 6 s názvem NÁVRH 

STROJNÍ SESTAVY. 

4.7.1 Velké stroje 

- Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

- Nákladní automobil Tatra T 815-231825/340 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 27002 

- Valník MAN 26 414 HR Fassi 

4.7.2 Malé stroje 

- Vibrační pěch LUMAG VS 80 S 

- Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D 

- Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

- Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 

- Totální stanice TOPLON 2LS KS-102 
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- Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL 20 

4.7.3 Nářadí a pomůcky 

4.7.3.1 Nářadí a pomůcky pro vytyčení stavební jámy a rýh 

- 1×Nivelační lať délky 5 m s olovnicí v příslušenství nivelačního přístroje 

- 1×Vodováha (pracovní měřidlo s kalibrací) 

- 1×Provázek délky 50 m 

- 1×Výtyčka 

- 1×Značkovací sprej 

- 1×Pásmo 25 m 

- 1×Svinovací metr 5 m (Stanovené měřidlo) 

- 1×Lajnovačka s vápenným hydrátem 

- 1×Kladivo 

- 1×Palice 5kg 

- 1×Ruční pila 

4.7.3.2 Nářadí a pomůcky pro ostatní práce 

- 4×Lopata 

- 2×Krumpáč 

- 2×Rýč 

- 2×Stavební kolečko 

- 2×Jednoduchý hliníkový žebřík HOBBY 

- 1×Dřevěná lať 2m 

- 1×Hadice na vodu 50 m 

- 2×Zvedací textilní pás 

- 2×Upínací pásy 

- 2×Odlamovací nuž 

- 1×Stavební lepicí páska PVC 50 mm 

4.7.4 Pomůcky BOZP 

Všechny osobní ochranné pomůcky (OOPP), které vyžadují práce na stavbě i 

práce se stroji při pracích týkajících se montáže retenční nádrže: 

- Pevná pracovní obuv 

- Ochranné pracovní rukavice 

- Ochranné přilby 

- Ochranné brýle 

- Reflexní vesta 

- Pracovní oděv 

- Chrániče sluchu 
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4.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

4.8.1 Vstupní kontrola 

- Kontrola přístupových cest, označení cest a osvětlení 

- Kontrola projektové dokumentace, SOD a dalších dokumentů 

- Kontrola vedení inženýrských sítí na staveništi, přípojná místa 

- Kontrola hydrogeologického a geologického průzkumu 

- Kontrola ohraničení a označení staveniště 

- Kontrola shodnosti vyměřených bodů s PD 

- Kontrola výsledků radonových zkoušek 

- Kontrola předchozích prací – kontrola vyhloubené stavební jámy 

- Převzetí předchozích prací – kontrola úplnosti, spádu a správnosti provede-

ných svodů dešťového potrubí 

- Kontrola odvodnění staveniště, odčerpávání vody 

- Kontrola převzetí materiálu  

4.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola vhodnosti klimatických podmínek 

- Kontrola technického stavu strojů 

- Kontrola zabezpečení stojů při přerušení prací 

- Kontrola způsobilosti pracovníků 

- Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 

- Kontrola nakládání s odpady 

- Kontrola geologického průzkumu a výskytu podzemí vody 

- Kontrola vytyčení stavební jámy – kontrola zaměření stavební jámy a kon-

trola správnosti zřízení laviček 

- Kontrola odvodnění pracoviště 

- Kontrola výkopových prací, přepravy zeminy 

- Kontrola svahování jámy 

- Kontrola zhutnění a čistoty základové spáry 

- Kontrola správného umístění a napojení akumulační nádrže 

- Kontrola napojení přepadového potrubí, kontrola spádu potrubí 

- Kontrola zhutnění a čistoty základové spáry jámy pro vsakovací galerii 

- Kontrola průběhu montáže a napojení jednotlivých částí 

- Kontrola funkčnosti retenční nádrže jako celku 

4.8.3 Výstupní kontrola 

- Kontrola ukončení prací 

- Kontrola úpravy terénu na staveništi 
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- Kontrola funkčnosti retenční nádrže, kontrola efektivního využití užitkové 

dešťové vody 

4.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – 

BOZP 

Na stavbě budou veškeré práce prováděny osobami, které získaly kvalifikaci či 

oprávnění pracovat v daném oboru či odvětví. Všichni pracovníci na stavbě budou pro-

školení o BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pracovníci budou vybaveni ochran-

nými pracovními pomůckami, které zajistí pro své zaměstnance jednotliví dodavatelé. 

Proběhne proškolení pracovníků o nošení ochranných pracovních pomůcek. Dále budou 

všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na staveništi, od-

běrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. Pracovníci zajiš-

ťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Během 

výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Musí být viditelně 

vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, 

vodárna, PRE, Telefonica a Policie ČR). Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat 

alkoholické nápoje na staveništi. 

 

Stavbyvedoucí provede o proškolení pracovníků zápis do stavebního deníku a 

vyhotoví protokol, na kterém každý pracovník potvrdí svým podpisem, že bych řádně 

proškolen o BOZP a seznámen se všemi možnými riziky vznikajícími při práci, na kte-

rou byl na stavbu nasazen. 

 

Požadavky na BOZP vycházejí z platných právních předpisů: 

 

- Předpis č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, jak vyplývá ze změn provedených některými dalšími nařízeními 

vlády, zejména předpisem č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlá-

dy č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích; květen 2016 (poslední Novela) 

 

- Předpis č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-

covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, říjen 2005 

 

 

 



121 

 

- Předpis č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; leden 2003 

 

- Předpis č. 309/2006 Sb. 

Zákon, 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), jak vyplývá ze změn provedených některými 

dalšími zákony, zejména předpisem č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 

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

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

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších pod-

mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; květen 

2016 

 

- Předpis č. 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; březen 

2005 

 

- Předpis č. 201/2010 Sb. 

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; leden 

2011 

 

- Předpis č. 361/2007 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; leden 2008 

 

Součástí této kapitoly je také příloha číslo B6 PRACOVNÍ RIZIKA, kde jsou 

konkrétně vypsány zdroje možných rizik při práci na staveništi a jejich bezpečnostní 

opatření vhodné pro zabránění vzniku těchto pracovních rizik. Pro tuto kapitolu jsou 

nejzásadnější rizika týkající se výkopových a montážních prací při montáži retenční 

nádrže. 
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4.10   EKOLOGIE – OCHRANA ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, 

aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Stavebními prace-

mi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní 

prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit 

nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzem-

ních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniš-

tě. 

 

Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č. 

100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude 

mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat 

žádný nebezpečný odpad. 

 

Veškeré práce se budou řídit ustanoveními následujících právních předpisů: 

 

- Předpis č. 93/2016 Sb. 

Vyhláška o katalogu odpadů, kterou stanoví Ministerstvo životního prostředí podle zá-

kona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb.: Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 

a náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadů 

podle Katalogu odpadů. 

 

- Vyhláška 383/2001 Sb.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, jak 

vyplývá ze změn provedených některými dalšími vyhláškami, zejména předpisem č. 

83/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů (poslední Novela březen 2016) 

 

- Předpis č. 272/2011 Sb. 

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – přebytečná 

výkopová zemina, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), 

plasty a zbytky izolačních materiálů. 

 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. V prostoru staveniště bude 

zřízen kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Odpady budou přednostně 

odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné 
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využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci. Vzniklý odpad 

bude odvezen na skládku POKROS, spol. s r.o. v Čebíně. Jeho odvoz zajistí firma 

AUTODOPRAVA BEDNÁŘ sídlící v Drásově. 

Vozidla pohybující se na staveništi během výkopových prací budou pravidelně 

udržována a v místě, kde budou zaparkována po skončení pracovní směny, budou umís-

těny vany pro zabránění vsakování oleje a jiných provozních kapalin v případě jejich 

úniku. Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, musí se použit navržená havarijní soustava, 

která bude umístěna v buňce stavbyvedoucího. 

 

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání te-

rénních nerovností stávajícího pozemku. Přebytečná zemina a ornice bude odvezena na 

skládku POKROS, spol. s r.o. v Čebíně vzdálenou od místa stavby 3,8 km. 

 

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Předpisu č. 93/2016 Sb.) 

 

Tabulka číslo 31: Tabulka odpadů vzniklých na stavbě 

Klasifikace Kategorie Název odpadu Likvidace, uložení 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a 

mazací oleje 

Skládka nebezpečného 

odpadu 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Skládka nebezpečného 

odpadu 

15 01 06 O Směsné obaly Spalovna 

17 02 03 O Plasty Recyklace 

17 05 04 O Stavební odpad – Zemina a kamení Skládka 

17 06 04 O Izolační materiály neobsahující 

nebezpečné látky 

Skládka 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka 
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5.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

5.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Rodinný dům Drásov 

Místo stavby: p. č. 2596/42 Obec Drásov [582972], KÚ Drásov [632104] 

Katastrální území: Drásov 

Okres / kraj: Brno-venkov / Jihomoravský 

Charakter stavby: Novostavba 

5.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno: Manželé Kočnarovi 

Adresa: Tábor 2340/32A, 60200 Brno 

5.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel PD: Ing. arch. Sylva Kočnarová 

Zhotovitel: Stavební firma Vladimír Kříž s.r.o.  

Architektonické a dispoziční řešení. Ing. arch. Sylva Kočnarová 

Odpovědný projektant: Ing. Josef Pirochta, 

                                      ČKAIT 1005716 - IP00 – obor pozemní stavby 

Statika: Ing. Lukáš Loudil 

VZT, ÚT, ZTI: Ing. Lukáš Nekvinda, Ing. Šetelík 

EL: Ing. Petr Odnoha, Ing. Jiří Jecelín  

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Pavel Vogel 

5.1.4 Časové údaje o termínech výstavby 

Zahájení stavby: 04/2014 

Dokončení stavby: 08/2015 

5.1.5 Popis staveniště 

Pozemek pro nově budovaný rodinný dům se nachází v obci Drásov na p. č. 

2596/42 v KÚ Drásov, je mírně svažitý od severu, tvaru přibližně obdélníka.  

 

Přistup k RD bude zajištěn na severozápadní straně pozemku z nově budované 

komunikace III. Třídy, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem, vybudováním zpevněné 

plochy navazující na nově vybudovaný chodník.  

 

Pozemek se nachází v nově budované zástavbě v severní části obce v lokalitě ur-

čené k výstavbě rodinnými domy. V současné době bez sousedních objektů. Na pozem-

ku se nenachází stávající stavby ani vzrostlé stromy. Pozemek je mírně zatravněný bez 
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výskytu křovin. Pozemek není oplocen. Oplocení bude provedeno před zahájením vý-

stavby. 

 

Na pozemku investora se nenachází žádné stávající přípojky. Nově bude objekt 

napojen na splaškovou kanalizaci, vodovod a NN, které vedou v komunikaci na parcele 

č.2596/18. Dešťová kanalizace bude svedena do jímacího zařízení na pozemku investo-

ra. 

5.1.6 Stavební objekty 

SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Retenční nádrž 

5.1.7 Kapacitní údaje stavby 

Plocha pozemku 2596/42: 1010 m² 

Zastavěná plocha objektu SO 01: 184,3 m² 

5.1.8 Základní koncepce zařízení staveniště 

Staveniště se nachází v obci Drásov na p. č. 2596/42. Na pozemku staveniště se 

nenachází žádná ochranná pásma. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

 

Veškeré objekty zařízení staveniště je nutno vybudovat. Během výstavby dojde 

k malým změnám v umístění objektů a skládek materiálu. Výstavba bude rozdělena na 

dvě etapy a to na první etapu zemních prací a na druhou etapu betonáže základů včetně 

základové desky. 

 

Zařízení staveniště bude vybudováno po všech přípravných pracích na pozemku. 

Zařízení staveniště vybuduje zhotovitel, který ponese odpovědnost za jeho správné 

umístění, bude udržovat zařízení s bezvadném stavu po celou dobu výstavby a po do-

končení výstavby zařízení následně zlikviduje. 

 

V první etapě se určí vjezd a výjezd na staveniště zřízením uzamykatelné brány 

šířky 7 m a oplocení staveniště. Po sejmutí ornice bude vybudována zpevněná stave-

ništní komunikace z hutněného makadamu šířky 5 m, zpevněná plocha na čištění sta-

vebních strojů pro zemní práce o rozměrech 5×6 metru (pod ní bude umístěna vana 

s lapačem olejů, která bude přečerpávána do kanalizace), zpevněná odstavná plocha pro 

stavební stroje (zpevněné plochy – zhutněný štěrk frakce 16-32 mm, mocnost 150 mm), 

která bude před zahájením zemních prací sloužit i jako zpevněná plocha pro skladování 

materiálu (skládka řeziva na stavební lavičky), uzamykatelný sklad určený ke skladová-

ní materiálu, plocha určená pro kontejnery na staveništní odpad (hutněný makadam), 

staveništní přípojky a hygienické zařízení pro pracovníky. Pro hygienické zázemí bude 
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zřízena dočasná přípojka vody, která bude napojena na nově budovanou vodoměrnou 

šachtu a přípojka elektrické energie napojena z nově vybudovaného staveništního roz-

vaděče. Během zemních prací dojde také k zřízení mezideponie na sousedním pozemku, 

která bude sloužit pro dočasnou skládku ornice a zeminy, které budou dále využity na 

konečné úpravy terénu. Maximální výška skládky je 1,5 m. Celková plocha mezidepo-

nie pro skládku ornice a zeminy bude 301,25 m². 

 

V druhé etapě dojde ke zřízení zázemí pro pracovníky (kancelář pro stavbyvedou-

cího a mistra, šatny pro dělníky), které bude umístěno na místo zpevněné plochy na čiš-

tění stavebních strojů. V této etapě dojde k betonáži základových pasů, základové desky 

včetně jejího podsypu a zásypu základových krčků zeminou. Proto budou zřízeny zpev-

něné skladovací plochy o mocnosti 150mm, které budou zpevněny hutněným štěrkem 

frakce 16-32 mm. Skladovací plocha pro výztuž – 19,86 m² (vyztuž umístěna na dřevě-

ných hranolech, které slouží jako proklady), pro materiál na dřevěné bednění – 20 m² 

(umístěno na dřevěných hranolech, které slouží jako proklady), plocha určená pro čiště-

ní bednění – 20 m²  a pro sklad bednících tvarovek – 43,2 m² (umístěné na europaletách 

1200×800×150 mm). Veškerý materiál umístěný na zpevněných skladovacích plochách 

bude zakryt plachtou z důvodu ochrany materiálu před nepříznivými klimatickými 

podmínkami během výstavby. 

 

V druhé etapě při betonáži základů a základové desky dojde k dočasnému záboru 

1 jízdního pruhu komunikace šířky 6,5 m přilehlé ke staveništi. Dočasný zábor bude 

nahlášen příslušným orgánům a bude také zažádáno o povolení od místní policie. 

K dočasnému záboru dojde z důvodu umístění autodomíchávače po dobu betonáže na 

přilehlé komunikaci. Vlivem této situace bude v okolí staveniště omezena doprava pou-

ze na 1 jízdní pruh a doprava bude řízena pomocí světelného značení. Poloha autodomí-

chávače při betonáži a umístění omezujícího dopravního značení je znázorněna na vý-

krese číslo 5 VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ. 

5.2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

V prostoru staveniště budou použity následující stavební objekty, které lze rozčlenit dle 

funkce na: 

1) Sociální zařízení (buňka kanceláře pro stavbyvedoucího a mistra, šatna pracov-

níků) 

2) Provozní zařízení staveniště (oplocení, uzamykatelný sklad, zpevněné skládky 

materiálu, mezideponie ornice a zeminy, zpevněné staveništní komunikace pro 

pohyb vozidel i pracovníků po staveništi, parkování vozidel přijíždějících na 

stavbu, kontejnery na odpad) 

3) Hygienické zařízení staveniště (buňka se sprchovou kabinou, toaletou, umyva-

dlem a pisoárem) 
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5.2.1 Sociální zařízení 

Stavební buňky budou na dobu výstavby pronajaté od společnosti TOI TOI, sa-

nitární systémy, s r.o., která zajistí dopravu z blízké pobočky nacházející se na adrese 

Vídeňská 157/120, Přízřenice, 619 00 Brno. Pobočka je od místa stavby vzdálená 33,3 

km. Společnost kromě dopravy také zajistí připojení jednotlivých buněk na staveništní 

sítě. Celkem budou pronajaty: 2×kancelář, šatna BK1, 1×sprcha, WC SK4, 1×skladový 

kontejner LK2. 

5.2.1.1 Kancelář, šatna – BK1 

V prostoru staveniště se budou nacházet celkem 2 buňky typu BK1. První 

z buněk bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, mistra či jiných osob vykonávající 

kontrolní činnost a dozor na stavbě. Druhá buňka bude sloužit především jako šatna pro 

zaměstnance. 

 

Pro návrh konkrétního typu šatny vycházíme z průměrného počtu pracovníků, 

jejichž výskyt se na staveništi pro jednotlivé činnosti předpokládá. Na jednoho pracov-

níka má připadnout 1,25 m² podlahové plochy. Jelikož šatna bude sloužit i ke konzuma-

ci jídla, zvětší se plocha o 0,5 m² na jednoho pracovníka. 

 

Nově budované buňky budou situovány na severozápadní straně staveniště 

v blízkosti nově budovaného objektu. Přístup do jednotlivých buněk bude umožněn dí-

ky zpevněné staveništní komunikaci z hutněného štěrku frakce 16-32 mm. 

 

Obě buňky budou osazeny na zpevněnou plochu z hutněného kameniva frakce 

16-32 mm a podloženy dvěma vždy k sobě rovnoběžnými dřevěnými hranolky o rozmě-

rech 50/50 mm. 

 

Poloha buněk na staveništi je znázorněna na výkrese číslo 5 VÝKRES 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ.  

 

Vnitřní vybavení: 

 1×elektrické topidlo 

 3×elektrická zásuvka 

 Okna s plastovou žaluzií 

 Lékárnička na stavbu s náplní do 15 osob 

 Nábytek do jednotlivých kontejnerů BK1: 

1) Pro buňku sloužící jako kancelář stavbyvedoucího a mistra 

- 2×stůl 

- 4×židle 

- 2×skříň 
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- 2×věšák 

2) Pro buňku sloužící jako šatna pro zaměstnance 

- 1×stůl 

- 2×lavička 

- 2×věšák 

- 4×skříň pro ukládání osobních věcí zaměstnanců 

Technická data: 

- Šířka: 2438 mm 

- Délka: 6058 mm 

- Výška: 2800 mm 

- El. Přípojka: 380 V/32 A 

 

 

 

Obrázek číslo 11: Půdorys buňky BK1 

 

 

 

Obrázek číslo 12: Pohled na buňku BK1 

 

5.2.2 Provozní zařízení staveniště 

Provozní zařízení staveniště slouží především k zajištění plynulého provozu na 

stavbě a při jejím provádění. Hlavním úkolem provozního zařízení staveniště je zajištění 

bezpečnosti práce, dopravy a skladování materiálu. Dále sem patří staveništní oplocení, 

zajištění dodávek elektrické energie k zajištění provozu buněk, nářadí, strojů apod. 
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5.2.2.1 Skládky 

Na staveništi se během první etapy výstavby nebudou nacházet žádné skládky 

materiálu. Po sejmutí ornice a vyhloubení stavební jámy bude vybudována mimostave-

ništní skládka ornice a zeminy na sousedním pozemku. Pro tuto skládku bude zřízen 

dočasný stavební zábor na sousedním pozemku. Maximální výška skladování ornice a 

zeminy je 1,5 m. 

 

Ve druhé etapě výstavby dojde z vybudování zpevněné skládky pro ukládání po-

třebného materiálu. Bude vybudována skládka dřevěného bednění na ploše 20 m². Po-

vrch skládky bude tvořen zhutněným štěrkem frakce 16-32 mm a jednotlivé části bed-

nění budou umísťovány na dřevěných hranolech, které budou sloužit jako proklady. 

Dojde také k vybudování skladovací plochy pro určené pro skládku bednících tvarovek 

BEST (43,2 m²), které budou uloženy na europaletách 1200×800×150 mm. Zpevněný 

povrch skladovací plochy bude zajištěn zhutněným štěrkem frakce 16-32 mm. Dále bu-

de vybudována skládka výztuže B 500B (19,86 m²), která bude později sloužit také jako 

skládka KARI sítí. Výztuž bude umístěna na dřevěných hranolech, které budou sloužit 

jako proklady, KARI sítě budou dovezeny a uskladněny na europaletách 1200×800×150 

mm. 

 

Povrch všech skládek, který bude tvořen zhutněným štěrkem frakce 16-32 mm, 

bude odvodněn pomocí betonového odvodňovacího žlabu od firmy BEST o rozměrech 

280×210×100 mm. 

 

U všech skládek budou dodrženy minimální vhodné odstupy pro manipulaci. 

Vzhledem k vzájemné poloze skládek, která je znázorněna na výkrese číslo 5 VÝKRES 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ, je zřejmé dodržení minimální 

průchozí šířky 750 mm mezi skládkami. U skládky výztuže a bednících tvarovek BEST 

bude dodržena průjezdná šířka pro přístup na skládku, která je ovlivněna typem mecha-

nismu, který daný materiál přiveze. Průjezdná šířka je 6 m. 

5.2.2.2 Skladový kontejner - LK2 

Na staveništi se bude nacházet nově budovaný sklad typu LK2 od společnosti 

TOI TOI, sanitární systémy, s r.o., který bude sloužit pro ukládání stavebního materiálu, 

ručního nářadí (lopaty, krumpáče) a menší mechanizace (úhlová bruska, motorová plo-

voucí vibrační lišta, nivelační přístroj). Kontejner je vybaven uzamykatelnými vstupní-

mi dveřmi.  

 

Poloha skladu je znázorněna na výkrese číslo 5 VÝKRES ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ 
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Technická data: 

- Šířka: 2438 mm 

- Délka: 3000 mm 

- Výška: 2591 mm 

 

 

 

Obrázek číslo 13: Půdorys skladu LK2 

 

 

 

            Obrázek číslo 14: Pohled na sklad LK2 

5.2.2.3 Kontejnery na odpad 

V prostoru staveniště bude po celou dobu výstavby umístěn jeden kontejner na 

netříděný odpad o objemu 3 m³. Odvoz kontejneru vždy bude zajišťovat firma 

AUTODOPRAVA BEDNÁŘ sídlící přímo v Drásově. 

 

Poloha kontejneru je znázorněna na výkrese číslo 4 VÝKRES ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE a na výkrese číslo 5 VÝKRES ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ. Poloha kontejneru je na obou výkresech 

shodná. 
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Technická data kontejneru na netříděný odpad: 

- Délka: 3,4 m 

- Šířka: 2,0 m 

- Výška: 0,5 m 

- Objem: 3 m³ 

- Maximální nosnost: 3 t 

- Vhodný pro odvoz stavební suti, zeminy, stavebního a komunálního netřídě-

ného odpadu 

 

 

 

Obrázek číslo 15: Kontejner na netříděný odpad 

 

5.2.2.4 Oplocení 

Celé staveniště bude po obvodu oploceno průhledným mobilním oplocením typu 

M200 výšky 2 metry od společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s r.o., která zajistí jeho 

dopravu. Jednotlivé dílce jsou vyplněné drátěnou výplní ze zinkovaného drátu, který je 

přivařen do obvodového rámu dílce. Dílce budou osazeny v betonových podstavcích a 

vzájemně k sobě pevně přišroubovány, aby nedošlo k vniknutí nepovolaných osob. 

Vniknutí nepovolaných osob bude také zabráněno vybudováním uzamykatelné brány na 

severozápadní straně pozemku v místě vjezdu na staveniště. Brána bude složena ze 

dvou dílců plotu. 

 

Technická data: 

- Rozměr pole: 3472×2000 mm 

- Průměr trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 

- Povrchová úprava: žárový zinek 
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Obrázek číslo 16: Průhledné mobilní oplocení M200 

 

                  

 

Obrázek číslo 17: Detail spojení dvou dílců mobilního oplocení M20 

 

 Na vybudované bráně bude na viditelném místě umístěna kopie stavebního po-

volení a kontakty na investora a zhotovitele.  
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Dále budou na severozápadní straně oplocení umístěny výstražné cedule tohoto 

typu: 

 

 

   Obrázek číslo 18: Výstražné cedule na vstupní bráně staveniště 

5.2.2.5 Staveništní komunikace 

Na staveništi bude v první etapě výstavby po sejmutí ornice vybudována zpev-

něná komunikace z hutněného makadamu tloušťky 200 mm a šířky 5 m. Tato zpevněná 

komunikace bude sloužit zejména pro vjezd stavebních strojů ze silnice a jejich další 

pochyb po staveništi. 

 

Během první i druhé etapy se bude na staveništi nacházet zpevněná komunikace 

pro pohyb osob na staveništi, která bude spojovat jednotlivé buňky staveniště. Zpevnění 

komunikace bude zajištěno zhutněním kameniva frakce 16-32 mm.  

 

Poloha všech staveništních komunikací je znázorněna na výkrese číslo 4 

VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE a na výkrese číslo 5 VÝKRES 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ. Poloha komunikací je na obou 

výkresech shodná. 

5.2.2.6 Parkoviště 

V důsledku nedostatku prostoru na staveništi bude zajištěno parkování pro stav-

byvedoucího, zaměstnance stavby a pro všechny návštěvy (kontrolní dny apod.) na při-
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lehlé komunikaci, dočasným parkováním vozidel podél jedné strany jízdního pruhu ko-

munikace blíž ke staveništi. 

5.2.2.7 Inženýrské sítě 

Během budování zařízení staveniště budou na staveništi také zřízeny dočasné 

staveništní přípojky. Pro hygienické zařízení bude zřízena dočasná přípojka vody, která 

bude napojena na nově budovanou vodoměrnou šachtu a přípojka elektrické energie 

napojena z nově vybudovaného staveništního rozvaděče. 

5.2.3 Hygienické zařízení staveniště 

5.2.3.1 Sprcha, WC – SK4 

V prostoru staveniště se bude nacházet jedna buňka SK4 od společnosti TOI 

TOI, sanitární systémy, s r.o., která zajistí její dopravu i připojení k dočasným stave-

ništním sítím. Kontejner bude usazen na fekálním tanku o objemu 4,5 m³, do kterého 

budou svedeny odpady. 

 

Buňka SK4 bude sloužit jako sociální a hygienické zázemí pro pracovníky. Pří-

stup do buňky bude zajištěn zpevněnou cestou z kameniva frakce 16-32 mm směřující 

od hlavní staveništní komunikace směrem k buňce.  

 

Poloha buňky SK4 je znázorněna na výkrese číslo 4 VÝKRES ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ PRÁCE a na výkrese číslo 5 VÝKRES ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ. Poloha buňky je na obou výkresech shodná. 

 

Vnitřní vybavení: 

- 1×elektrické topidlo 

- 1×sprchová kabina 

- 2×umývadlo 

- 1×toaleta 

- 1×pisoár 

- 1×boiler na 80 litrů vody 

Technická data: 

- Šířka: 2438 mm 

- Délka: 3000 mm 

- Výška: 2800 mm 

- Elektrická přípojka 380 V/32 A  

- Přívod vody: 3/4" 

- Odpad: potrubí DN 100 
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                              Obrázek číslo 19: Půdorys buňky SK4 

 

  Obrázek číslo 20: Pohled na buňku SK4 

 

5.2.3.2 Havarijní souprava – olejová – uzamykatelná – HSP 1204 – O 

Bude sloužit zejména během zemních prací, kdy na staveništi může dojít 

k havárii v podobě úniku olejů a jiných různých provozních kapalin nasazených mon-

tážních strojů. Souprava oddělí nebezpečné látky (oleje, tuky, ropné látky) od vody a 

tím zabrání vzniku nebezpečí pro člověka či životní prostředí. 

 

Složení: 

- 50 ks – Olejová sorpční rohož 
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- 8 ks – Olejový sorpční had 

- 4 ks – Olejový sorpční polštář 

- 1 balení – Speciální sorpční utěrka PROTEXT Premium (30 ks) 

- 1 ks – Havarijní těsnící tmel  

- 1 ks – Sypký sorbent  

- 1 ks – Nálepka na HS – velká 

- 2 ks – Pytel na použité sorbenty 

- 1 ks – Lopatka a smetáček 

- 1 ks – Plastová nádoba s kolečky modrá 

- 1 ks – Přídavný řetízkový zámek 

- 2 ks – Nálepka nebezpečný odpad 

- 1 ks – Výstražná páska 

- 2 ks – Chemické světlo (červené a žluté) 

- 1 ks – Ochranné brýle 

- 1 balení – Ochranné rukavice 

- 1 ks – Ochranný respirátor 

- 1 ks – Těsnící kanalizační deska 

- 1 ks – PE sáčky samouzavírací 

 

 

 

Obrázek číslo 21: Havarijní souprava HSP 1204 – O 

5.3  NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJŮ 

Během výstavby se na staveništi budou pochybovat tyto stroje: 

5.3.1 Stroje pro vybudování zařízení staveniště 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 27002 
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- Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

- Nosič kontejnerů JNT 5t na podvozku MAN LE 12.220 

- Vibrační válec NTC VVV 600/12 

5.3.2 Stroje pro zemní práce 

- Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

- Nákladní automobil Tatra T 815-231825/340 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 27002 

- Totální stanice TOPLON 2LS KS-102 

- Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL 20 

- Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

5.3.3 Stroje pro betonáž základů a základové desky 

- Autodomíchávač SCHWING STETTER na podvozku MAN 

TGS37.360 

- Autočerpadlo SCHWING S31XT na podvozku TATRA 

- Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

- Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 27002 

- Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL 20 

- Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D 

- Mechanický ponorný vibrátor PERLES CMP s ohebnou hřídelí AM 28/3 

- Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 

- Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01 

- Motorová plovoucí VIBRAČNÍ LIŠTA ENAR QZH 

- Elektrická ohýbačka výztuže ROBEND 3000 

- Svařovací agregát TELWIN BIMAX 4.165 TURBO 

- Ruční pila BOSCH PKS 55 A 

- Vrtačka BOSCH GBM 13 HRE Professional 

 

Veškerý popis strojů a k nim použitých vhodných nástrojů včetně jejich technic-

kých a technologických parametrů je detailně popsán v kapitole číslo 8 NÁVRH 

STROJNÍ SESTAVY. 
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5.4 ZDROJE PRO STAVBU 

5.4.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Předpokládám současný provoz pro tyto spotřebiče: 

 

Tabulka číslo 32: Příkon všech spotřebičů při jejich současném užití 

P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 

 

DRUH 

Štítkový pří-

kon[kW] 

 

[ks] 

 

[kW] 

STAVEBNÍ STROJE 

Mechanický ponorný vibrátor – PERLES CMP 2,0 1 2,0 

Vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 1,4 1 1,4 

Ponorné čerpadlo KÄRCHER SPL 16000 LS 0,9 1 0,9 

Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01 2,6 1 2,6 

Svařovací agregát TELWIN BIMAX 4.165 3,7 1 3,7 

Ruční pila BOSCH PKS 55 A 1,2 1 1,2 

Elektrická ohýbačka výztuže ROBEND 3000 1,01 1 1,01 

P1-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   12,81 

 

Tabulka číslo 33: Příkon osvětlení prostoru kanceláří, skladů a hygienického za-

řízení 

P2 - OSVĚTLENÍ 

 

PROSTOR 

 

Příkon 

[kW/m2] 

 

[m2] 

 

[kW] 

Kancelář stavbyvedoucího a mistra BK1 0,0120 14,77 0,177 

Šatna dělníků BK1 0,0120 14,77 0,177 

Skladový kontejner LK2 0,0049 7,314 0,036 

Koupelna, WC SK4 0,0049 7,314 0,036 

    

P2-INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ   0,426 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 × {[( 0,5×P1+0,8×P2 ) 2 ] + [ (0,7×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 
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P = 1,1 × {[( 0,5×12,81+0,8×0,426 )2 ] + [ (0,7×12,81)2 ]} 0,5 

P = 12,34 kVA 

 

Zajištění staveniště elektrickou energií: 

 Na základě vypočtené hodnoty příkonu pro staveniště lze dimenzovat přípojku a 

rozvodnou skříň. Odběr elektrické energie bude vyřešen napojením staveništního rozva-

děče na stávající rozvod nízkého napětí 400/230 V společnosti E.ON, která zajištuje 

technické podmínky připojení pro Drásov.  

 

Jmenovitá hodnota hlavního jističe typu B je 3×32 A. Na odběrném místě bude 

celkový instalovaný příkon 18 kW. Elektrická energie bude odebírána z pojistkové skří-

ně typu SS200 která je umístěna v plastovém pilíři na hranici pozemku. Elektrickou 

energii bude možno odebírat ze staveništního rozvaděče po osazení jističem 3×32 A. 

Pro zajištění prací na staveništi nebudou potřeba žádné spotřebiče, které by byly napo-

jeny na 400 V, ale pouze běžné stroje fungující na napětí 230 V. 

 

Spotřebiče napojeny na 230 V: 

- Mechanický ponorný vibrátor PERLES CMP s ohebnou hřídelí AM 28/3 

- Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

- Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 

- Svařovací agregát TELWIN BIMAX 4.165 TURBO 

- Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01 

- Ruční pila BOSCH PKS 55 A 

- Elektrická ohýbačka výztuže ROBEND 3000 

- Vrtačka BOSCH GBM 13 HRE Professional 
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5.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Potřeba vody pro staveništní účely:  

 

Tabulka číslo 34: Potřeba vody pro staveništní účely 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody[l] 

Ošetřování betonu m3 95,8 20 1916 

MEZISOUČET A    1916 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody[l] 

Hygienické účely 1 osoba 10 40 400 

MEZISOUČET B    400 

C - VODA PRO ÚDRŽBU 

 

Potřeba vody 

potřebné množství vody [l] 

 

umývání pracovních pomůcek 200 

MEZISOUČET C 200 

 

Výpočet sekundové spotřeby vody: 

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

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 = (1916×1,6 + 400×2,7 + 200×2,0) / (8×3600)  

Qn= 0,158 l/s 

Q = Qn + 0,2×Qn = 0,158 + 0,2×0,158 = 0,189 l/s  

         => PE 63 (DN20) – potrubí pro vodu 

 

Zajištění vody pro staveniště: 

Vodovodní přípojka PE DN 20 bude napojena na nově budovanou vodoměrnou 

šachtu. Voda bude sloužit především k hygienickému zázemí na staveništi, k umývání 

pracovních pomůcek a nástrojů a k ošetřování betonu. 

 

Voda pro požární účely: 

Jako zdroj vody pro požární účely bude sloužit již vybudovaný hydrant přístup-

ný z přilehlé komunikace vzdálený od stavby cca 60 m. 
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5.5 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 

Veškerá problematika napojení staveniště na dopravní trasy a s tím spojené do-

dávky materiálu je znázorněna na výkrese číslo 3 SITUACE SE ŠÍRŠÍMI 

DOPRAVNÍMI VZTAHY. Je zde zobrazena doprava čerstvé betonové směsi, vytěžené 

zeminy, stavebního odpadu a veškerého stavebního materiálu souvisejícího 

s výstavbových procesem. 

 

Na trase se nevyskytují žádné krizové body bránící dopravě materiálu či věci 

související s výstavbou řešeného objektu. 

5.6 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Veškeré objekty zařízení staveniště jsou dočasné. Po dokončení výstavby skon-

čením všech stavebních a montážních prací zhotovitel odstraní zařízení staveniště 

v plném rozsahu a v dohodnutém čase se stavebníkem, tak aby bylo zařízení staveniště 

zlikvidování včas před kolaudací.  

 

Po uplynutí lhůty 15 dnů od ukončení dodávky smí zhotovitel na staveništi po-

nechat jen stroje, výrobních zařízení a materiál potřebný k odstranění vad. Jinak bude 

odstraněno veškeré zařízení staveniště včetně skládek, skladů, zpevněných ploch, stave-

ništních komunikací, stavebních buněk, dočasných inženýrských sítí, oplocení, vstupní 

brány a plocha bude uvedena do původního stavu za pomoci rypadla-nakladače TEREX 

TLB890. Upřesnění termínu likvidace zařízení staveniště bude provedeno ve smlouvě o 

dílo. 

5.7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Na stavbě budou veškeré práce prováděny osobami, které získaly kvalifikaci či 

oprávnění pracovat v daném oboru či odvětví. Všichni pracovníci na stavbě budou pro-

školení o BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pracovníci budou vybaveni ochran-

nými pracovními pomůckami, které zajistí pro své zaměstnance jednotliví dodavatelé. 

Proběhne proškolení pracovníků o nošení ochranných pracovních pomůcek. Dále budou 

všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na staveništi, od-

běrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. Pracovníci zajiš-

ťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Během 

výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Musí být viditelně 

vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, 

vodárna, PRE, Telefonica a Policie ČR). Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat 

alkoholické nápoje na staveništi. 

 

Stavbyvedoucí provede o proškolení pracovníků zápis do stavebního deníku a 

vyhotoví protokol, na kterém každý pracovník potvrdí svým podpisem, že bych řádně 
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proškolen o BOZP a seznámen se všemi možnými riziky vznikajícími při práci, na kte-

rou byl na stavbu nasazen. 

 

Požadavky na BOZP vycházejí z platných právních předpisů: 

 

- Předpis č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, jak vyplývá ze změn provedených některými dalšími nařízeními 

vlády, zejména předpisem č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlá-

dy č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích; květen 2016 (poslední Novela) 

 

- Předpis č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-

covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, říjen 2005 

 

- Předpis č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; leden 2003 

 

- Předpis č. 309/2006 Sb. 

Zákon, 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), jak vyplývá ze změn provedených některými 

dalšími zákony, zejména předpisem č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 

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

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

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších pod-

mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; květen 

2016 

 

- Předpis č. 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; březen 

2005 
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- Předpis č. 201/2010 Sb. 

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; leden 

2011 

 

- Předpis č. 361/2007 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; leden 2008 

5.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Stavba svým užíváním a provozem nebude mít negativní vliv na okolní pozemky 

a stavby. V době provádění výstavby a stavebních prací je nutné organizovat práce tak, 

aby nedocházelo k omezení provozu v přilehlých a okolních ulicích. Stavebními prace-

mi nesmí docházet k negativnímu rušení sousedních obydlí. Z hlediska péče o životní 

prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu proti hluku a vibracím, zabránit 

nadměrnému znečištění ovzduší a komunikací, znečišťování povrchových a podzem-

ních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniš-

tě. 

 

Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č. 17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb. a č. 

100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem nebude 

mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude produkovat 

žádný nebezpečný odpad. 

 

Veškeré práce se budou řídit ustanoveními následujících právních předpisů: 

 

- Předpis č. 93/2016 Sb. 

Vyhláška o katalogu odpadů, kterou stanoví Ministerstvo životního prostředí podle zá-

kona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb.: Katalog odpadů, postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 

a náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadů 

podle Katalogu odpadů. (duben 2016) 

 

- Vyhláška 383/2001 Sb.  

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady, jak 

vyplývá ze změn provedených některými dalšími vyhláškami, zejména předpisem č. 

83/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech 

s odpady, ve znění pozdějších předpisů (poslední Novela březen 2016) 

 

- Předpis č. 272/2011 Sb. 

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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Během výstavby budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – přebytečná 

výkopová zemina, různá stavební suť (zbytky betonu), obalový materiál stavebních 

hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, zbytky staveb-

ních a izolačních materiálů, železné výztuže a odpady ze svařování. 

 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. V prostoru staveniště bude 

zřízen kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů. Odpady budou přednostně 

odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné 

využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci. Vzniklý odpad 

bude odvezen na skládku POKROS, spol. s r.o. v Čebíně. Jeho odvoz zajistí firma 

AUTODOPRAVA BEDNÁŘ sídlící v Drásově. 

 

Vozidla pohybující se na staveništi během zemních prací budou pravidelně udr-

žována a v místě, kde budou zaparkována po skončení pracovní směny, budou umístěny 

vany pro zabránění vsakování oleje a jiných provozních kapalin v případě jejich úniku. 

Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, musí se použit navržená havarijní soustava, která 

bude umístěna v buňce stavbyvedoucího. 

 

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání te-

rénních nerovností stávajícího pozemku. Přebytečná zemina a ornice bude odvezena na 

skládku POKROS, spol. s r.o. v Čebíně vzdálenou od místa stavby 3,8 km. 

 

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Předpisu č. 93/2016 Sb.) 

 

Tabulka číslo 35: Tabulka odpadů vzniklých na stavbě 

Klasifikace Kategorie Název odpadu Likvidace, uložení 

12 01 13 O Odpady ze svařování Skládka 

13 02 06 N Syntetické motorové, převodové a 

mazací oleje 

Skládka nebezpečného 

odpadu 

13 07 01 N Topný olej a motorová nafta Skládka nebezpečného 

odpadu 

15 01 06 O Směsné obaly Spalovna 

17 01 01 O Beton Recyklace 

17 02 01 O Dřevo Spalovna, recyklace 

17 02 03 O Plasty Recyklace 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 05 04 O Stavební odpad – Zemina a kamení Skládka 

17 06 04 O Izolační materiály neobsahující 

nebezpečné látky 

Skládka 

20 03 01 O Směsný komunální odpad Skládka 
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5.9 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

 

Telefonní čísla, která budou uvedena v kanceláři stavbyvedoucího a mistra:  

 

Policie ČR:      158 

Obecní (městská) policie:    156 

Zdravotnická záchranná služba:   155 

Hasičský záchranný sbor ČR:   150 

Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  

  

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

  

  

 

 

 

 

 

 

A.6 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   MICHAL BRANDTNER  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 

                                                                                                                                                 
BRNO 2016            



150 

 

VELKÉ STROJE 

6.1 Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 je na stavbu navržen pro svou univerzálnost, 

multifunkční využití a mimořádně malý poloměr otáčení, který umožnuje nakládání, 

přenášení a manévrování bez námahy i místech s menším prostorem vymezeným pro 

zařízení staveniště. Díky své tlačné síle bude sloužit k sejmutí ornice, výkopu stavební 

jámy a k nakládání vytěžené zeminy na nákladní automobily. Design zakřiveného vý-

ložníku poskytuje větší volnost při překonávání různých překážek jako je oplocení, což 

bude využito k přemístění ornice a zeminy na mezideponii. Dále bude sloužit ke všem 

pomocným terénním úpravám, rozprostírání násypu do základů, přepravě stavebního 

materiálu po staveništi i k přepravě palet pomocí tzv. paletizačních vidlí Terex. 

 

 

 

Obrázek číslo 22: Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

6.1.1 Technické parametry: 

- Celkový výkon motoru: 74,5 (100) kW (hp) 

- Maximální rychlost stroje vpřed/vzad: 41,0 km/h/21,0 km/h 

- Počet rychlostních stupňů vpřed/vzad: 4/3 

- Motor: Perkins 1104D-44TA  

- Základní provozní hmotnost: 8 150 kg (zahrnuje kabinu, standardní lžíci na-

kladače, standardní rameno lžíce, lžíci 600 mm, plnou palivovou nádrž a 75 

kg hmotnosti řidiče) 

- Poloměr otáčení: S brzdami přes pneumatiky – 7,0 m 
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Obrázek číslo 23: Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 – Rozměry stroje 

6.1.2 Specifikace příslušenství stroje 

Výkon rypadla se standardní lžící: 

- Vytrhávací síla ramena lžíce: 41,1 kN 

- Vytrhávací síla lžíce: 60,3 kN 

- Max. točivý moment otáčení: 27,8 kNm 

- Nosnost při vyložení 6,1 m: 717 kg 

 

Výkon nakladače se standardní lžící: 

- Vylamovací síla lžíce: 55,4 kN 

- Vylamovací síla ramen: 51,1 kN 

 

Parametry lžíce rypadla (šířka / kapacita): 

- 600 mm / 177 l = 0,177 m³ 

- 900 mm / 296 l = 0,296 m³ 

 

Parametry lžíce nakladače: 

- Šířka 2386 mm 

- Kapacita 1,2 m³ 

- Hmotnost 430 kg 

 

Paletizační vidle: 

- Délka vidlí: 1067 mm 
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- Šířka profilu: 80 mm 

- Max. provozní výška: 3097 mm 

- Dosah u země: 2660 mm 

- Dosah při plné výšce: 2251 mm 

6.1.3 Rozměry nakladače a rypadla 

 

 

 

Obrázek číslo 24: Rozměry nakladače a rypadla stroje RETEX TLB890 

 

Rozměry nakladače: 

- N. Světlá výška vyklápění při 45°: 2850 mm 

- O. Výška překládání: 3369 mm 

- P. Výška závěsného čepu: 3615 mm 

- Q. Dopředný dosah u čepu: 315 mm 

- R. Dosah u země: 1451 mm 

- S. Max. dosah při plné výšce: 1186 mm 

- T. Dosah při plné výšce při 45°: 731 mm 

- U. Hloubka kopaní: 156 mm 

     Úhel zaklopení lžíce: 50° 

     Max. úhel vyklápění při plném zvednutí: 47° 

- V. Celková pracovní výška: 4682 mm 

Rozměry rypadla při použití standardního ramena lžíce: 

- A. Hloubka kopání Max. SAE: 4498 mm 

- B. Dosah - na zem od otočného bodu: 5877 mm 

- C. Dosah nakládání: 2274 mm 

- D. Provozní výška: 5509 mm 
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- E. Výška nakládání SAE: 3855 mm 

     Max. výška vyklápění: 3791 mm 

- F. Úhel natáčení lžíce: 197° 

6.1.4 Výpočet 

Stroj bude využit na skrývku ornice o mocnosti 300 mm s celkovým objemem 

357,54 m³ a na výkop stavební jámy o objemu 337, 569 m³. Veškeré zemní práce budou 

prováděny v zemině 3. třídy těžitelnosti (podle původní normy) o objemu 1770 kg/m³. 

Pro výpočet nasazených strojů na skrývku ornice bude rozhodující kapacita lžíce nakla-

dače o objemu 1,2 m³ s koeficientem plnění 100 %, doba teoretického pracovního cyklu 

T 90 s a součinitelé zohledňující, že stroj bude obsluhovat obsluha se stupněm kvalifi-

kace dobrá s časovým využitím pracovního cyklu 50 minut. Pro výpočet uvažující 

s nasazením toho stroje na výkop stavební jámy bude kromě výše zmíněných součinite-

lů rozhodující i objem lžíce rypadla 0,296 m³, jejíž šířka je 900 mm a doba teoretického 

pracovního cyklu T 50 s. 

6.1.4.1 Nakladač 

Výpočet teoretické výkonnosti nakladače 

 

Q = 3600×(V lžíce nakladače / T) = 3600×(1,2 / 90) = 48 m³/h 

 

Výpočet provozní výkonnosti nakladače 

 

Qp = Q×k1×k2×k3 = 48×0,8×1,0×0,83 = 31,872 m³/h 

 

k1 = 0,80 –  zemina 3. třídy 

k2 = 1,0 –  dobrá obsluha 

k3 = 0,83 – využití pracovního cyklu 50 minut 

 

Výpočet stroj-hodiny pro rypadlo-nakladač TEREX TLB 890 

 

Sh = (hodina / provozní výkonnost stroje) = 1 / 31,872 = 0,0314 

 

Doba nasazení stroje 

 

Ts = objem vytěžené ornice / provozní výkonnost nakladače  

 

Ts= 357,54 / 31,872 = 11,218 h = 2 pracovní směny 

6.1.4.2 Rypadlo 

Výpočet teoretické výkonnosti rypadla 

 

Q = 3600×(V lžíce rypadla / T) = 3600×(0,296 / 50) = 21,312 m³/h 
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Výpočet provozní výkonnosti rypadla 

 

Qp = Q×k1×k2×k3 = 21,312×0,86×1,0×0,83 = 15,2125 m³/h 

 

k1 = 0,86 – zemina 3. třídy – těžce rozpojitelná 

k2 = 1,0 – dobrá obsluha 

k3 = 0,83 – využití pracovního cyklu 50 minut 

 

Výpočet stroj-hodiny pro rypadlo-nakladač TEREX TLB 890 

 

Sh = (hodina / provozní výkonnost stroje) = (1 / 15,2125) = 0,0657 

 

Doba nasazení stroje 

 

Ts = objem vykopané zeminy ze stavební jámy / provozní výkonnost nakladače  

 

Ts= 337,569 / 15,2125 = 22,19302 h / 8 = 3 pracovní směny 

6.2 Nákladní automobil TATRA T 815-231S25/340 

Tento nákladní automobil od společnosti Tatra bude použit na odvoz přebytečné 

části ornice a zeminy z vykopané jámy na skládku POKROS, spol. s r.o. v Čebíně. 

Vzdálenost skládky od místa stavby je 3,8 km. Veškerou zeminu mu na korbu naloží 

rypadlo-nakladač Terex TLB890. Tatra T 815 má třístrannou sklopnou korbu a vzhle-

dem k objemu korbu 9 m³ je pro naši stavbu vyhovující. 

 

 

 

Obrázek číslo 25: Tatra T 815-231S25/340 
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6.2.1 Technické parametry 

- Motor: TATRA T3D-928-30, EURO 5 

- Výkon motoru: 325 kW, 2 100 N/m / 1 100 ot/min 

- Převodovka: TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 

- Rozvor kol: 3440 + 1320 mm 

- Rozchod kol: 1992 mm a 1774 mm 

- Provozní hmotnost vozidla: 10 700 kg 

- Užitné zatížení: 16 300 kg 

- Maximální technická přípustná hmotnost: 28 500 kg 

- Stoupavost při 28 500 kg: 30,0 % 

- Maximální rychlost: 85 km/hod 

- Nástavby: Třístranná sklopná korba o objemu 9 m³ 

- Kabina: 2dveřová, sedadla 2 

6.2.2 Rozměry vozidla 

 

 

 

Obrázek číslo 26: Rozměry nákladního automobilu Tatra T 815-231S25/340 

6.2.3 Výpočet 

Pro výpočet počtů sklápěčů použitých na skrývku ornice a výkop jámy se sou-

časným využitým rypadlo-nakladače TEREX TLB890 bude rozhodující provozní 

hmotnost vozidla 10 700 kg, objem korby 9 m³, objem zeminy třídy 3 – 1770 kg/ m³ a 

doba teoretického pracovního cyklu T. 

 

Určení skutečného objemu zeminy, který je schopen sklápěč převést 

 

V = (nosnost sklápěče / objemová hmotnost zeminy) = (10 700 / 1770) = 6,0452 m³ 
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6.2.3.1 Naložení ornice 

 

Doba nutná k naložení 

 

T1 = (skutečný objem zeminy na korbě / výkonnost nakladače) = (6,0452 / 31,872) = 

0,1897 h 

Doba nutná k vyložení 

 

T2 = 0,08 h 

 

Doba jízdy na skládku vzdálenou 3,8 km rychlostí 40 km/h 

 

T3 = 3,8 / 40 = 0,095 h 

 

Doba jízdy ze skládky vzdálené 3,8 zpět na staveniště rychlostí 60 km/h 

 

T4 = 3,8 / 60 = 0,0633 h  

 

Celková délka pracovního cyklu 

 

T = (doba nutná k naložení + doba nutná k vyložení + cesta na skládku + cesta zpět ze 

skládky) 

T = (0,1897 + 0,08 + 0,095 + 0,0633) = 0,428 h 

 

Stanovení výkonu sklápěče 

 

Q = (skutečný objem zeminy na korbě / celková délka pracovního cyklu)  

Q = 6,0452 / 0,428 = 14,1243 m³/h 

 

Určení potřebného počtu sklápěčů pro zajištění plynulého provozu během odvozu 

části ornice 

 

S = (provozní výkon nakladače / výkon sklápěče) 

S = (31,872 / 14,1243) = 2,2565 – 3 sklápěče 

 

Určení celkového počtu sklápěčů pro odvoz přebytečné části ornice 

 

S = (objem přebytečné ornice / objem zeminy, kterou je schopen sklápěč převést) 

S = 100,56 / 6,0452 = 16,635 – 17 sklápěčů 

 



157 

 

Výpočet stroj-hodiny sklápěče TATRA T 815-231S25/340 

 

Sh = (hodina / provozní výkonnost stroje) = (1 / 14,1243) = 0,0708 

6.2.3.2 Naložení zeminy ze stavební jámy 

 

Doba nutná k naložení 

 

T1 = (skutečný objem zeminy na korbě / výkonnost rypadla) = (6,0452 / 15,2125) = 

0,3974 h 

 

Doba nutná k vyložení 

 

T2 = 0,08 h 

 

Doba jízdy na skládku vzdálenou 3,8 km rychlostí 40 km/h 

 

T3 = 3,8 / 40 = 0,095 h 

 

Doba jízdy ze skládky vzdálené 3,8 zpět na staveniště rychlostí 60 km/h 

 

T4 = 3,8 / 60 = 0,0633 h  

 

Celková délka pracovního cyklu 

 

T = (doba nutná k naložení + doba nutná k vyložení + cesta na skládku + cesta zpět ze 

skládky) 

T = (0,3974 + 0,08 + 0,095 + 0,0633) = 0,6357 h 

 

Stanovení výkonu sklápěče 

 

Q = (skutečný objem zeminy na korbě / celková délka pracovního cyklu)  

Q = 6,0452 / 0,6357 = 9,5095 m³/h 

 

Určení potřebného počtu sklápěčů pro zajištění plynulého provozu během odvozu 

části zeminy ze stavební jámy 

 

S = (provozní výkon rypadla / výkon sklápěče) 

S = (15,2125 / 9,5095) = 1,5997 – 2 sklápěče 
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Určení celkového počtu sklápěčů pro odvoz přebytečné části zeminy ze st. jámy 

 

S = (objem přebytečné ornice / objem zeminy, kterou je schopen sklápěč převést) 

S = 55,4732 / 6,0452 = 9,1758 – 10 sklápěčů 

Výpočet stroj-hodiny sklápěče TATRA T 815-231S25/340 

 

Sh = (hodina / provozní výkonnost stroje) = (1 / 9,5095) = 0,1052 

6.3 Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 na podvozku 

MAN TGS 37. 360 

Autodomíchávač je navržen do strojní sestavy zejména pro dovoz čerstvého be-

tonu základových pasů, podkladní betonové vrstvy a pro vybetonování základové des-

ky. Veškerý beton bude dovážen z betonárny PRESTA-MIX, spol. s r. o., která je od 

místa stavby vzdálená 10,7 km s dojezdovou dobou do 19 minut. Z důvodu zajištění 

plynulosti betonáže je na stavbu pro betonáž podkladní vrstvy navržen autodomíchávač 

jehož jmenovitý objem bubnu je 6 m³ (typ AM 6 C) a pro dovoz čerstvého betonu zá-

kladových pasů a základové desky autodomíchávač s jmenovitým objemem bubnu 9 m³ 

(typ AM 9 C). 

 

 

 

Obrázek číslo 27: Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 

 

6.3.1 Technické parametry podvozku MAN TGS 37. 360 

- Výkon motoru: 360 hp 

- Užitné zatížení: 44 000 kg 

- Konfigurace náprav: 8x4 

- Délka: 8600 mm 

- Výška: 3200 mm 

- Šířka: 2490 mm 
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6.3.2 Technické parametry Autodomíchávače SCHWING Stetter C3, 

typ AM 6 C 

- Jmenovitý objem: 6 m³ 

- Geometrický objem: 11,53 m³ 

- Vodorys: 7,18 m³ 

- Stupeň plnění: 52,0 % 

- Sklon bubnu: 12,45° 

- Separátní pohon Dieselmotor DEUTZ: typ D914L04, výkon 58 kW 

- Otáčky bubnu: 0-12/14 U/min 

- Průměr bubnu: 2300 mm 

- Výška násypky: 2425 mm 

- Průjezdná výška: 2429 mm 

- Výsypná výška: 1029 mm 

6.3.3 Technické parametry Autodomíchávače SCHWING Stetter C3, 

typ AM 9 C 

- Jmenovitý objem: 9 m³ 

- Geometrický objem: 15,81 m³ 

- Vodorys: 10,39 m³ 

- Stupeň plnění: 56,9 % 

- Sklon bubnu: 11,2° 

- Separátní pohon Dieselmotor DEUTZ: typ D914L06, výkon 86,5 kW 

- Otáčky bubnu: 0-12/14 U/min 

- Průměr bubnu: 2300 mm 

- Výška násypky: 2474 mm 

- Průjezdná výška: 2534 mm 

- Výsypná výška: 1089 mm 

6.4 Autočerpadlo SCHWING S 31 XT na podvozku TATRA 

Autočerpadlo je navrženo ke staveništní dopravě betonu pro betonáž základo-

vých pasů a základové desky. Autočerpadlo svým maximálním horizontálním dosahem 

26,5 m bude pro stavbu plně vyhovující. Pro zajištění plynulosti betonáže bude do čer-

padla doplňován beton z Autodomíchávače SCHWING Stetter C3. Poloha autočerpadla 

s domíchávačem včetně maximálního horizontálního dosahu čerpadla je zobrazena na 

výkrese číslo 5 VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – BETONÁŽ ZÁKLADŮ. 
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Obrázek číslo 28: Čerpadlo betonu SCHWING S 31 XT 

 

6.4.1 Technické parametry podvozku TATRA 

- Hmotnost 23 400 kg 

- Délka: 10 165 mm 

- Šířka: 2 500 mm 

- Výška 3880 mm 

6.4.2 Technické parametry Autočerpadla SCHWING S 31 XT 

- Vertikální dosah: 30 500 mm 

- Horizontální dosah od osy otoče výložníku: 26 500 mm 

- Počet ramen: 4 

- Dopravní potrubí: DN 125 

- Délka koncové hadice: 4 000 mm 

- Pracovní rádius otoče: 550° 

- Zapatkování předních podpěr: 6 210 mm 

- Zapatkování zadních podpěr: 5 700 mm 

- Pohon čerpací jednotky typu P 2020: 320 l/min 

- Maximální teoretické dopravované množství betonu: 90 m³/hod 
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Obrázek číslo 29: Pracovní rozsah Autočerpadla SCHWING S 31 XT 

 

6.5 Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou 

rukou PK 27002 

Tento moderní nákladní automobil bude využit především při budování zařízení 

staveniště. Nejdříve bude sloužit k převozu buněk na staveniště, poté k dovozu materiá-

lu. 

6.5.1 Technické parametry: 

- Maximální přípustná hmotnost: 9 t 

- Pohon kol: 6×6 

- Maximální hmotnost: 26 000 kg 
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- Délka: 9855 mm 

- Šířka: 2550 mm 

- Výška: 4000 mm 

- Rozměr ložné plochy: 6,1×2,47 m 

- Rozvor náprav: 4,2×1,4 m 

- Hydraulická ruka: PK 27002-D (nosnost 7 t, dosah 21 m) 

 

 

 

Obrázek číslo 30: Nákladní automobil MAN TGA 33.400 s hydraulickou rukou PK 

27002 - D 

6.6 Nosič kontejnerů JNT 5t na podvozku MAN LE 12.220 

Nosič kontejnerů JNT 5t je navržen pro dovoz a odvoz stavebních kontejnerů, 

které slouží pro přepravu stavebního odpadu. Odvoz kontejnerů bude zajišťovat firma 

AUTODOPRAVA BEDNÁŘ sídlící přímo v Drásově. 

6.6.1 Technické parametry: 

- Nosnost: 5 t 

- Délka: 4000 mm 

- Šířka: 1140 mm 

- Výška: 1300 mm 

- Výška háku: 1000 (900) mm 

- Hmotnost: 750 kg 
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- Čas naložení: 60 sekund 

- Čas vyložení: 70 sekund 

- Objem hydraulické náplně: 60 l 

 

 

 

Obrázek číslo 31: Nosič kontejnerů JNT 5t 

 

MALÉ STROJE 

6.7 Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D 

Vibrační deska bude sloužit ke zhutnění podsypu pod základovou deskou a 

k závěrečné úpravě terénu staveniště. Díky své provozní hmotnosti a menší velikosti je 

ideální k manipulaci na stavby menšího rozsahu. 

6.7.1 Technické parametry 

- Provozní hmotnost: 225 kg 

- Základní pracovní šířka: 600 mm 

- Nejnižší průjezdná výška: 688 mm 

- Minimální výška s tyčí v horní poloze: 820 mm 

- Maximální výška s tyčí v horní poloze: 1120 mm 

- Maximální pracovní rychlost: 27 m/min 

- Maximální stoupavost: 32 % 

- Typ motoru: Hatz 1B20 

- Výkon motoru: 3,1 kW 

- Typ pohonu / palivo: mechanický / nafta 

- Objem nádrže: 3,0 l 

- Spotřeba paliva při běžném provozu: 0,7 l/hod 
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Obrázek číslo 32: Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D – přepravní 

rozměry 

 

- H – 688 mm 

- H1 – 820 mm 

- H2 – 1220 mm 

- L – 1510 mm 

- L1 – 762 mm 

- W – 600 mm 

 

 

 

Obrázek číslo 33: Dieselová vibrační deska BOMAG BPR 35/60 D 
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6.8 Vibrační válec NTC VVV 600/12 

Vibrační válec od výrobce NTC Stavební technika je na stavbu navržen 

k hutnění různých povrchů staveništních komunikací i zemin. Použit bude rovněž také 

při závěrečných dokončovacích pracích. 

 

 

 

Obrázek číslo 34: Vibrační válec NTC VVV 600/12 

 

6.8.1 Technické parametry 

- Hmotnost: 560 kg 

- Typ motoru: HONDA GX 200; 5,5 HP 

- Objem nádrže: 3,1 l 

- Palivo: Benzín 

- Výkon motoru: 4,1 kW 

- Šíře záběru: 600 mm 

- Rozměry (d×š×v): 2270×730×1040 mm 

- Frekvence: 60 Hz 

- Svahová dostupnost: 20° 

- Odstředivá síla: 12 kN 

- Maximální rychlost vpřed: 5 km/h 

- Maximální rychlost vzad: 2 km/h 

6.9 Mechanický ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou 

hřídelí AM 28/3 

Tento mechanický ponorný vibrátor bude na stavbě využit pro hutnění čerstvého 

betonu základových pasů a betonu uloženého ve ztraceném bednění. Vzhledem k výšce 
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základových krčků ze ztraceného bednění (1 m) je nutné plnění betonem a jeho násled-

né hutnění po jednotlivých vrstvách, aby došlo ke zcela správnému zhutnění betonu. 

Délka ohebné hřídele Perles AM 28/3 je 3 m, což bude na naši stavbu plně vyhovující. 

 

 

 

Obrázek číslo 35: Mechanický ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí 

AM 28/3 

6.9.1 Technické parametry motoru  

- Hmotnost 6 kg 

- Napětí: 230 V 

- Elektrický příkon: 2 000 W 

- Rozměry (d×š×v): 320×135×220 mm 

- Otáčky motoru: 266,67 Hz 

- Výrobce: Hervisa Perles 

6.9.2 Technické parametry hřídele AM 28/3 

- Hmotnost: 5 kg 

- Hutnící výkon: 8 m³/hod 

- Průměr: 28 mm 

- Délka hřídele: 3 m 
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6.10 Motorová plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

Vibrační lišta bude využita pro celkové zhutnění a zahlazení podkladní betonové 

základové desky tloušťky 120 mm. Vzhledem ke svým parametrům bude pro náš objekt 

zcela vyhovující. 

 

 

 

Obrázek číslo 36: Motorová plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

 

6.10.1 Technické parametry 

- Délka: 2000 mm 

- Hmotnost: 17 kg 

- Motor: HONDA GX-25, 4-taktní 

- Objem nádrže: 0,5 l 

- Odstředivá síla: 150 kN 

- Otáčky motoru: až 9 500 ot/min  

- Palivo: bezolovnatý benzín 

- Výkon: 1,1 kW 

- Zdvihový objem: 25 cm³ 

6.11 Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

Myčka KÄRCHER bude využita především během zemních prací, kdy bude na 

stavbě sloužit k očištění všech strojů před vjezdem na přilehlou pozemní komunikaci 

třídy III, aby se zabránilo jejímu znečištění. Odběr vody bude zajištěn z dočasné přípoj-

ky vody, která bude napojena na nově budovanou vodoměrnou šachtu. 
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6.11.1 Technické parametry 

- Pracovní tlak: 110/ 11 bar/Mpa 

- Průtok: 360 l/h 

- Maximální teplota přívodní vody: 40 °C 

- Příkon: 1,4 kW 

- Napájecí napětí: 230 V 

- Hmotnost: 4,8 kg 

- Rozměry (d×š×v): 280×242×783 mm 

 

 

 

Obrázek číslo 37: Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

6.12 Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 

Ponorné čerpadlo je na stavbu navrženo pro případ dešťového období během vý-

stavby, kdy bude nutné čerpání dešťové vody ze základové spáry před zahájením dal-

ších prací. 

 

 

 

Obrázek číslo 38: Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 
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6.12.1 Technické parametry 

- Výkon Motoru: 900 W 

- Napájecí napětí: 230 V 

- Výkon čerpadla: 16 000 l/h 

- Maximální dopravní výška: 9 m 

- Tlak 0,9 bar 

- Ponorná hloubka: 9 m 

- Hmotnost: 7,6 kg 

- Rozměry (d×š×v): 215×215×385 mm 

6.13 Svařovací agregát TELWIN BIMAX 4.165 TURBO 

Svařovací agregát je na stavbu navržen pro případné přivaření výztuže nebo vý-

ztužných armokošů v průběhu vyztužování základových pasů. 

 

 

Obrázek číslo 39: Svařovací agregát TELWIN BIMAX 4.165 TURBO 

6.13.1 Technické parametry 

- Hmotnost: 23 kg 

- Jištění: 16 A 

- Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz 

- Průměr svařovaného drátu Fe: 0,6 – 0,8 mm 

- Proudový rozsah: 30 – 145 A 

- Rozměry (d×š×v): 730×370×475 mm 

- Počet proudových stupňů: 4 
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6.14 Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL20 

Nivelační přístroj bude sloužit pro provádění kontrol přesných rozměrů výkopů, 

později zhotovených základů. 

 

 

 

Obrázek číslo 40: Nivelační set s nivelačním přístrojem SOUTH NL20 

6.14.1 Technické parametry: 

- Obraz: Vzpřímený 

- Střední chyba na 1 km: ±2,5 mm 

- Zvětšení dalekohledu: 20 × 

- Rozsah kompenzátoru: ±15´ 

- Průměr objektivu: 34 mm 

- Hmotnost přístroje: 1,55 kg 

- Citlivost kruhové libely: 8´ / 2 mm 

- Nejkratší vzdálenost zaostření: 0,5 m 

- Příslušenství: nivelační lať (5 m), stativ, pevný kufr, olovnice, krytka 

6.15 Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

Totální stanice byla na stavbu navržena pro její velkou přesnost. Bude použita 

pro přesné zaměření stavební jámy před jejím vytyčením a pro přesně vytyčení polohy 

základových pasů po vykopání stavební jámy. 

6.15.1 Technické parametry 

- Hmotnost: 4,9 kg 
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- Rozměry (d×š×v): 172×184×336 mm 

- Interní paměť: 24 000 bodů 

- Přesnost: 2´ 

- Minimální čtení: 1´´/5´´ 

- Zvětšení: 30× 

- Přesnost měření: ±2 mm +2 ppm 

- Minimální délka zaostření: 1,3 m 

 

 

 

Obrázek číslo 41: Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

6.16   Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01 

Úhlová bruska bude sloužit na stavbě pro případné zkracování výztuže uložené 

do ztraceného bednění a výztuže v základové desce. 

 

 

 

Obrázek číslo 42: Úhlová bruska MAKITA GA 7040 RF01 
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6.16.1   Technické parametry 

- Hmotnost: 6,6 kg 

- Příkon: 2 600 W 

- Rozměry (d×š ×v): 503×200×140 mm 

- Průměr brusného kotouče: 180 mm 

6.17   Ruční pila Bosch PKS 55 A 

Ruční pila byla na stavbu navržena pro případné dořezání kusů dřevěného bed-

nění během zřizování bednění základových pasů a bednění okolo základové desky. 

 

 

 

Obrázek číslo 43: Ruční pila Bosch PKS 55 A 

6.17.1   Technické parametry 

- Hmotnost: 3,9 kg 

- Typ pohonu: elektrický 

- Příkon: 1 200 W 

- Otáčky: 5600 ot/min 

- Průměr pilového kotouče: 160 mm 

- Napětí: 230 V 

- Prořez při 90°: 55 mm 
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6.18  Elektrická ohýbačka výztuže ROBEND 3000 

Ohýbačka je na stavbu navržena pro nutné ohýbání výztuže. 

6.18.1   Technické parametry 

- Výkon: 1010 W 

- Provozní napětí: 230 V 

- Ohýbání výztuže o průměru 28 mm do 180° 

 

 

 

Obrázek číslo 44: Ohýbačka výztuže ROBEND 3000 

 

6.19   Vrtačka BOSCH GBM 13 HRE Professional 

Tato ruční vrtačka je na stavbu navržena pro vyvrtání otvorů na umístění roxorů 

pro stabilizaci bednění základových pasů na betonovém podkladu. 

 

 

 

Obrázek číslo 45: Vrtačka BOSH GBM 13 HRE Professional 
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6.19.1   Technické parametry 

- Výkon: 550 W 

- Provozní napětí: 230 V 

- Hmotnost bez kabelu: 2,1 kg 
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7.1 OBECNÉ INFORMACE 

Na stavbě budou veškeré práce prováděny osobami, které získaly kvalifikaci či 

oprávnění pracovat v daném oboru či odvětví. Všichni pracovníci na stavbě budou pro-

školení o BOZP dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Pracovníci budou vybaveni ochran-

nými pracovními pomůckami, které zajistí pro své zaměstnance jednotliví dodavatelé. 

Proběhne proškolení pracovníků o nošení ochranných pracovních pomůcek. Dále budou 

všichni pracovníci seznámeni se základními informacemi o provozu na staveništi, od-

běrných místech vody a elektřiny, o pracovní době, přestávkách apod. Pracovníci zajiš-

ťující dopravu uvnitř staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu. Během 

výstavby je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Musí být viditelně 

vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, požárníci, plynárna, 

vodárna, PRE, Telefonica a Policie ČR). Je zakázáno všem osobám dovážet a požívat 

alkoholické nápoje na staveništi. 

 

Stavbyvedoucí provede o proškolení pracovníků zápis do stavebního deníku a 

vyhotoví protokol, na kterém každý pracovník potvrdí svým podpisem, že bych řádně 

proškolen o BOZP a seznámen se všemi možnými riziky vznikajícími při práci, na kte-

rou byl na stavbu nasazen. 

 

Požadavky na BOZP vycházejí z platných právních předpisů: 

 

- Předpis č. 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, jak vyplývá ze změn provedených některými dalšími nařízeními 

vlády, zejména předpisem č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlá-

dy č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích; květen 2016 (poslední Novela) 

 

- Předpis č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pra-

covištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, říjen 2005 

 

- Předpis č. 378/2001 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; leden 2003 
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- Předpis č. 309/2006 Sb. 

Zákon, 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), jak vyplývá ze změn provedených některými 

dalšími zákony, zejména předpisem č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 

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

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

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších pod-

mínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; květen 

2016 

 

- Předpis č. 101/2005 Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; březen 

2005 

 

- Předpis č. 201/2010 Sb. 

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu; leden 

2011 

 

- Předpis č. 361/2007 Sb. 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; leden 2008 

7.2 OBECNÉ POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ 

Před použitím stroje musí být obsluha seznámena s místními provozními a pra-

covními podmínkami, které by mohly mít vliv na bezpečnost práce. 

Jedná se zejména o: 

- únosnost půdy a všech dalších míst, přes které se bude stroj pohybovat 

- sklony pojezdové roviny 

- uložení podzemních vedení inženýrských sítí, případně jiných podzemních pře-

kážek 

- umístění nadzemních vedení a překážek 
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Při provozu strojů je nutné zajistit stabilitu stroje v průběhu všech prací. 

Pokud je u stroje předepsáno zvláštní signalizační zařízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu výstražným zvukovým či světelným signálem. Obsluha musí 

dále vyčkat, než všechny fyzické osoby opustí ohrožený prostor. Pokud není stanoveno 

jinak, pak je ohrožený prostor stroje vymezen maximálním dosahem pracovního zaříze-

ní, který je zvětšen o 2 metry. 

Stroje, které způsobují vibrace, lze používat pouze za předpokladu, že nemají 

negativní vliv na okolní stavby, výkopy, podzemní vedení a podobně. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, dopravní prostředky či nářadí byly 

z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práce, při kterých budou 

používány. 

Stroje při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví 

fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

7.3 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 

Vzdálenost stroje od okraje svahu musí být stanovena tak, aby nedošlo ke zřícení 

stroje. Tato vzdálenost je stanovena buď na základě technologického postupu, nebo 

před zahájení prací zhotovitelem či dle celkové hmotnosti vozidla. Pro stroje o celkové 

hmotnosti do 12 t je tato vzdálenost maximálně 1,0 a pro těžší stroje než 12 t, které mají 

hmotnost do 40 t, je tato vzdálenost maximálně 2,0 m. 

 

Pod stěnou nebo svahem musí být vykonávána pracovní činnost v dostatečné 

vzdálenosti, aby nedošlo k zasypání stroje a ohrožení jeho obsluhy. 

Při použití více strojů je dodržována taková vzdálenost, aby nedošlo k vzájem-

nému ohrožení provozu strojů. 

Při nakládce materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním za-

řízením pouze nad ložnou plochou dopravního prostředku, pokud by bylo nutné takto 

manipulovat nad kabinou řidiče, zajistí se, aby se v kabině nevyskytovala žádná fyzická 

osoba. 

Pokud je stroj naložen materiálem, je nutné, aby bylo pracovní zařízení ustave-

no, případně zajištěno v přepravní poloze. Nesmí dojít ke ztrátě stability a omezení vý-

hledu obsluhy. Obsluha nesmí opustit své místo, aniž by spustila pracovní zařízení na 

zem nebo ho umístila do předepsané přepravní polohy. 

Převisy, vzniklé při práci rypadlem je nutné neprodleně odstranit, aby nedošlo k 

ohrožení. 
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U strojů pro zemní práce není dovoleno roztloukání horniny dnem lopaty, urov-

návání terénu otáčením lopaty, případně vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje 

(pokud není v návodu stanoveno jinak). Stroje smí být čištěny pouze při vypnutém mo-

toru a na bezpečném místě, kde nehrozí sesuv zeminy apod. 

Pokud bude použito přídavné zdvihací zařízení dodané výrobcem, je nutné se ří-

dit jak pokyny výrobce, tak požadavky na bezpečný provoz a používání zdvihacích za-

řízení. 

Všichni vlastnící strojů musí prokázat, že jejich stroje jsou pravidelně podrobo-

vány technickým kontrolám či jiným kontrolám, které jsou u daného zařízení vhodné a 

potřebné k prokázání bezvadnosti zařízení. 

Stavební stroje smí obsluhovat pouze osoba, která vlastní průkaz strojníka a má 

prokázané pověření k obsluze strojního zařízení s osvědčením. Za pravidelnou kontrolu 

a zabezpečení stroje odpovídá strojník. 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. 

7.3.1.1 Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

- Při jízdě nakladače souběžně s okrajem svahu se smí kola přiblížit max. 2 m 

k jeho okraji 

- Při pojíždění musí mít nakladač prázdnou lopatu ve směru jízdy a zvednutou 

min. 1 m nad terénem 

- Při pojezdu s naloženou lopatou musí být lopata cca 40 cm nad úrovní terénu 

- Stroj se nesmí přetěžovat! Při přetížení lopaty ztrácí stroj stabilitu 

- Přeprava osob na lopatě je zakázána 

- Před uvedením stroje do pohybu se nesmí nikdo zdržovat v pásmu nebezpečného 

dosahu stoje 

- Při pohybu stroje musí mít strojník ničím nezakrytý výhled 

- Pokud strojník ztratí viditelnost nástroje, práce musí být zastaveny 

- Při práci s hloubkovou lopatou je zakázáno tzv. podhrabávání 

7.4 STROJE PRO BETONÁŽ ZÁKLADŮ 

7.4.1 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Před jízdou, to znamená po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, je nutné zajistit výsypné zařízení v přepravní poloze v souladu s návodem k 

používání. 

Při přejímce a při ukládání betonové směsi musí být vozidlo na přehledném a 

dostatečně únosném místě a nesmí se zde vyskytovat překážky, které by mohly bránit 

manipulaci a potřebné vizuální kontrole. 
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7.4.2 Čerpadla směsi 

Potrubí, hadice a například žlaby nesmí přetížit nebo nadměrně namáhat, bedně-

ní, stěny výkopu apod. 

 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být dostatečně zajištěno, aby byla mini-

malizována možnost zranění následkem pohybu způsobeného dynamickými účinky do-

pravované směsi. 

Musí být zajištěna dostatečná komunikace mezi obsluhou čerpadla a obsluhou 

provádějící nanášení malty. Tlakové stroje je možné čistit či rozebírat pouze v případě, 

že nejsou pod tlakem. Pro dopravu směsi k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd. 

Při provozu čerpadel je nutné dodržovat návod k použití. Není dovoleno přehý-

bat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, není-li vý-

robcem stanoveno jinak. 

Obslužné místo pojízdného čerpadla musí být přehledné a v prostoru manipulace 

s potrubím se nesmí nacházet překážky, které by omezovaly manipulaci s výložníkem. 

Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od 

okrajů výkopu, podpěr lešení apod. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nesmí zdržovat žádná fyzická 

osoba. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem smí probíhat až po zajištění stability auto-

čerpadla. V případě přemisťování autočerpadla musí být výložník složen v přepravní 

poloze. 

7.4.3 Vibrátory 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a vibrátorem a také mezi 

napájecí jednotkou a motorovou jednotkou musí být nejméně 10 metrů. 

 

Ponoření a vytažení hlavice ponorného vibrátoru při zhutňování betonu se smí 

provádět pouze za provozu vibrátoru a ohebný hřídel vibrátoru smí být ohýbán pouze v 

souladu s návodem k použití. 

7.5 ZABEZPEČENÍ STROJŮ 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 

s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízení spuštěným na 

zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně se současným použitím parkovací 

brzdy. Stroj musí být takto zajištěn rovněž při přerušení práce. Při ukončení práce a při 
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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. 

 

Obsluha stroje, která se hodná od stoje vzdálit na takovou vzdálenost, že nemůže 

v případě potřeby či ohrožení zasáhnout, musí zamknout ovládání stroje. 

 

Stroj musí být odstaven na místě, kde nezasahuje do komunikací či kde není 

ohrožena jeho stabilita vlivem padajících předmětů, nerovností povrchu či jinou činností 

prováděnou v jeho okolí. 

 

Závady a provozní odchylky stroje musí být pravidelně zaznamenávány a musí s 

nimi být seznámena i střídající se obsluha stroje. 

7.6 PŘEPRAVA STROJŮ 

Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 

zařízení musí respektovat návody k používání, případně místní bezpečnostní předpis. 

Stroje musí být zajištěny proti posunutí, aby nemohlo dojít ke zřícení z dopravního pro-

středku a ohrožení třetích osob. 

 

Při nakládání musí být dopravní prostředek zajištěn proti pohybu a musí stát na 

dostatečně pevné ploše. Všechny fyzické osoby se musí nacházet v dostatečné vzdále-

nosti, aby nemohlo dojít k jejich zranění. 

7.7 PRACOVNÍ RIZIKA 

Součástí této kapitoly je také příloha číslo B6 PRACOVNÍ RIZIKA, kde jsou 

konkrétně vypsány zdroje možných rizik při práci na staveništi a jejich bezpečnostní 

opatření vhodné pro zabránění vzniku těchto pracovních rizik. Uvedeny jsou nejpravdě-

podobnější zdroje rizika týkající se pohybu osob a prací na staveništi zejména při zem-

ních pracích a to jak pro zemní práce týkající se výkopů pro rodinný dům, tak pro re-

tenční nádrž. Dále jsou zde také popsány zdroje rizik při betonářských pracích. 
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Závěr:  

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval technologií realizace spodní stavby rodinného 

domu v Drásově. 

 

Cílem práce bylo zpracování vybraných částí stavebně-technologického projektu, kte-

rými budou splněny základní časová, finanční, technologická a bezpečnostní hlediska. 

Časové hledisko bylo zohledněno zpracováním časového plánu výstavby. Po finanční 

stránce bylo na projekt nahlíženo zpracováním položkového rozpočtu. Z technologické-

ho hlediska byl určen přesný postup prací a s nimi souvisejících dalších zdrojů v podobě 

technologického předpisu zaměřeného na práce prováděné v souvislosti s realizací 

spodní stavby řešeného objektu. Pro zajištění bezpečnosti všech prací během výstavby 

byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spolu s možnými pracovními 

riziky. Dále byly zpracovány kontrolní a zkušební plány pro zajištění vysoké jakosti 

zhotovených konstrukcí a výkresová dokumentace popisující řešení organizace výstav-

by. 

 

Během zpracovávání své bakalářce práce jsem si uvědomil důležitost kvalitní přípravy 

před započetím výstavby, která má především vliv na finanční a časovou náročnost 

stavby. Dále jsem zjistil, že dobrou organizací výstavby a včasným řešením vhodného 

zařízení staveniště či naplánováním použitých strojních sestav se dá před začátkem rea-

lizace přijít na případné vady a nedostatky projektu. 
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