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Abstrakt Obsahem bakalářské práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Jičíně. Práce 
obsahuje technologické předpisy pro provádění zemních prací a spodní stavby. Předpisy jsou 
doplněny návrhem strojní sestavy, kontrolními a zkušebními plány, zařízením staveniště, 
časovým plánem a bezpečností práce.  
  
Klíčová slova Spodní stavba, zemní práce, základové konstrukce, stavební jáma, pažení, rozpočet, 
technologický postup, zařízení staveniště, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost práce.  
  
  
  
Abstract The content of the bachelors thesis is the construction technological project of the residential 
house in Jicin. The bachelors thesis includes technological regulation for earthworks and 
substructure. Technological regulations are supplemented by draft of the suitable machinery, 
inspectional and trial plans, equipment of construction site, time schedule and work safety.  
  
Keywords Substructure, earthworks, foundations construcions, construction pit, shoring, budget, 
technological procedure, equipment of construction site, machine assemblies, inspection and 
trial plan, work safety.  
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ÚVOD 
Podkladem pro zpracování bakalářské práce je projektová dokumentace zpracovaná 
absolventem Vysokého učení technického v Brně v rámci jeho diplomové práce.  

Při řešení bakalářské práce se zabývám hrubou spodní stavbou navrženého 
bytového domu, který má čtyři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Objekt se 
nachází v zastavěné okrajové části města Jičín, na mírně svažitém pozemku.  

Založení objektu je podle geologického průzkumu a výpočtu základů navrženo na 
základových pasech z prostého betonu, jen v místě výtahové šachty jsou základy řešeny 
jako železobetonové.  

Vzhledem k částečnému podsklepení objektu jsem se v bakalářské práci zaměřila 
na zemní práce, základové konstrukce a výstavbu suterénní části.   
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům v Jičíně 
Místo stavby:   Soudná 

Valdické předměstí 
   50601 Jičín 1 
   kraj: Královéhradecký 
Investor:  Město Jičín 
   Žižkovo náměstí 18 
   Valdické Předměstí 
   50601 Jičín 1 
Zpracovatel:   HERNGROUP CZ s.r.o.  

   Projekční kancelář 
   Ptácká 299 
   29301 Mladá Boleslav 

Hlavní projektant:  Ing. Přemysl Vodička  
Letná 505  
507 91 Stará Paka 

Dotčené parcely: Parcela č. 1857/1, parcela č.1859/16 a parcela č. 2090/10 
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Parcelní č. Druh 
pozemku 

Výměra 
pozemku m2 

Katastrální 
území 

Vlastník 

1857/1 Zastavitelná 
plocha 

1774 Jičín Město Jičín, Žižkovo 
náměstí 18, Valdické 

Předměstí, 50601 Jičín1 
2090/10 Zastavitelná 

plocha 
819 Jičín Město Jičín, Žižkovo 

náměstí 18, Valdické 
Předměstí, 50601 Jičín1 

1859/16 Ostatní 
plocha 

226 Jičín Město Jičín, Žižkovo 
náměstí 18, Valdické 

Předměstí, 50601 Jičín1 
1966 Ostatní 

plocha 
2646 Jičín Město Jičín, Žižkovo 

náměstí 18, Valdické 
Předměstí, 50601 Jičín1 

Tabulka č. 1: Dotčené parcely. 
 

Okolní parcely č. 1857/37, č.1857/38, č.1857/39, č.2050/3 nebudou výstavbou 
dotčeny. 

 
1.2 Údaje o stavbě 

Jedná se o novostavbu bytového domu. Stavba je trvalého charakteru, v rámci 
řešení nebyly udělovány žádné výjimky ani nebyla zpracována žádná úlevová řešení. 
Bytový dům je navržen s 19 bytovými jednotkami a se službou čajovny a čistírny. Objekt 
je řešen jako bezbariérový a je zde navrhnuto i stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. V rámci výstavby objektu je zvažováno i vybudování dvou parkovišť 
pro obyvatele bytového domu a zákazníky služeb. 
 
1.3 Členění stavby na objekty 
Stavební objekty: 
SO.01 Bytový dům v Jičíně 
SO.02 Objekt s odpadovými kontejnery 
SO.03 Přípojka kanalizace 
SO.04 Přípojka vodovodu 
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SO.05 Přípojka plynovodu 
SO.06 Přípojka elektrické energie 
SO.07 Osvětlení 
SO.08 Zpevněné plochy a parkovací stání 
SO.09 Terénní a sadové úpravy 
V rámci této práce se budu zabývat objektem SO.01 Bytovým domem v Jičíně. 

 

2 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
2.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Navrhovaná stavba bytového domu se nachází v okrajové části města Jičín. Stavba je 
umístěna na stavební parcele č. 1857/1. Výměra pozemku je 1774 m2. Pozemek je mírně 
svažitý. Řešené území se nachází na okraji historické části města Jičín. V rámci umístění 
na pozemku se jedná o volně stojící stavbu. 

 
2.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně-historický 
průzkum apod.) 

Na daném pozemku byl vyhotoven geologický průzkum a stanoven geologický profil, 
z kterého vyplývá, že do hloubky 10 m se zde nachází spraš žlutohnědá, vápenitá, pevná, 
jemně zrnitá zatříděná dle ČSN 731001 jako F6Cl, v hloubce větší než 10 m se nachází 
skalní hornina třídy R4 - písčitý slínovec.  

Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 9,6 m, tedy v dostatečné hloubce 
pod základovými konstrukcemi. Z průzkumu radonu vyplývá, že radonové riziko je 
nízké. V rámci stavebně-historického průzkumu této lokality nebyly nalezeny žádné 
historicky cenné artefakty. 

 
2.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Řešené území je určené k bytové výstavbě a nachází se na okraji historické části města 
Jičín. V této lokalitě byl zhotoven stavebně-historický průzkum a nebyly zde nalezeny 
žádné historicky cenné artefakty. Dále je navrhovaná stavba v souladu s  Rozhodnutím o 
určení ochranného pásma Městské památkové rezervace Jičín.  
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2.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

Dle povodňové mapy Královéhradeckého kraje řešené území nespadá do záplavového 
území. Z tohoto důvodu není jako součást stavby navrhováno žádné protipovodňové 
opatření. Staveniště se nenachází v poddolované oblasti. 

 
2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 

stavby na odtokové poměry v území 
Objekt po dokončení stavby nebude mít negativní vlivy na životní prostředí. Provoz 
v prostorech navrhovaného objektu nebude okolí zatěžovat nadměrným hlukem ani 
prašností.  

V průběhu výstavby objektu může dojít k dočasnému ohrožení okolí prašností 
nebo hlučností. V rámci výkopových prací by mohlo dojít k ohrožení okolní zástavby 
vlivem prašnosti, proto bude zřízeno neprůhledné oplocení výšky 1,8 m. Kvůli okolní 
zástavbě je nutné brát zřetel i na nadměrnou hlučnost během pracovní doby.  

Pozemek není podmáčen ani jinak degradován vodou. Navrhovaná stavba 
nezhorší odtokové poměry. Odpadní vody ze staveniště budou napojeny do stávající 
kanalizační sítě. 

 
2.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemcích se nyní nenachází žádné objekty určené k demolici. Realizace stavby nemá 
požadavky na asanace ani kácení dřevin.  

 
2.7 požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Z navrhované novostavby objektu nevyplývají žádné požadavky na zábory zemědělského 
půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 
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2.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

2.8.1 Dopravní napojení 
Navržená stavba bude dopravně napojena na stávající komunikaci města Jičín (parcela č. 
1966). Komunikace není dopravně vytížená. 
2.8.2 Napojení na inženýrské sítě 
Pro stavbu objektu budou vybudovány nové přípojky jednotlivých inženýrských sítí. 
Všechny přípojky budou provedeny dle platné projektové dokumentace. 

 
2.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice 
Délka trvání řešené etapy hrubé spodní stavby se předpokládá 3 měsíce. 
Podmiňující investicí je vybudování parkovacích stání jak pro zákazníky čistírny a 
čajovny, tak i pro obyvatele navrhovaného bytového domu. Dále bude zbudován objekt 
s odpadovými kontejnery. 
 

3 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
3.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Navrhovaná stavba bude sloužit jako bytový dům se službami. Službami jsou čajovna 
a čistírna. Bytový dům obsahuje 19 bytových jednotek o různé velikosti a uspořádání 
bytů. 
Zastavěná plocha: 714,86 m2. 
Obestavěný prostor: 8085,57 m3. 
Vegetační plochy: 776,451 m2. 
Plochy parkovišť: 958,10 m2. 
Objekt je situován hlavními prostory na východ a západ. 

 
3.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
3.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešení vychází z požadavků a záměrů investora. 
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Navrhovaná stavba bytového domu se nachází v zastavěné okrajové části města Jičín, 
která je určená k bytové výstavbě. V okolí se nachází rodinné domy, pozemky určené 
k bytové výstavbě a areál základní a speciální školy. Kolem pozemku vede veřejná 
komunikace. 
 
3.3 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 
Bytový dům svým celkovým vzhledem a velikostí nebude nijak narušovat danou lokalitu, 
svým osazením v terénu nebude ani dominantou této oblasti.  

Jedná se o dům se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, 
které má tvar písmene F. Zastřešení nad mezonetovým bytem je řešeno pomocí sedlových 
vazníků, zbytek objektu je zastřešen plochou střechou. 

Bytový dům je vyzděn. V suterénu jsou použity betonové tvárnice ztraceného 
bednění Dobiáš, nadzemní podlaží jsou vyzděna z cihelných bloků Heluz. Barevnost je 
řešena dle přání investora a zároveň tak, aby vyhovovala daným požadavkům vzhledem 
k okolí. 
 
3.4 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Vstup do objektu je navrhnut ze severní a východní strany. Příjezd k objektu je navržen 
ze západní strany, kde se nachází parkovací stání. Další parkovací stání jsou navrhnuta 
na protější straně ulice podél komunikace. 

V suterénu jsou navrhnuté následující prostory: sklady, technická místnost, 
výtahový prostor, chodby, schodišťový prostor, dílna a kočárkárna s kolárnou.  

V 1. NP se budou nacházet byty, jeden řešen jako bezbariérový, dále čistírna, 
čajovna, WC, denní místnost, sklad a prostor pro poštovní schránky. Ve 2. NP, 3. NP a 
4. NP se nachází byty s různou vnitřní dispozicí. Dále se v těchto podlažích nachází 
veřejné prostory – výtahový prostor, schodišťový prostor, boxy a chodby. 

 
3.5 Bezbariérové užívání stavby 
Objekt je řešen jako bezbariérový a u objektu je navrhnuto i stání pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Vstup do objektu je zajištěn pomocí bezbariérové rampy 
se sklonem 8,75 % na délce 6 m. 
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3.6 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen a realizován tak, aby splnil všechny dané požadavky na bezpečnost 
provozu při užívání. Bude zajištěn soulad s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavbu a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci. 
 
3.7 Základní technický popis stavby 
3.7.1 zemní práce 
Na parcele bude provedena skrývka ornice v mocnosti 0,25 m. Část ornice bude 
uskladněna na vlastním pozemku – parcele č. 2090/10 a při dokončovacích pracích 
využita k terénním a sadovým úpravám. Zbylá část ornice bude odvezena na předem 
určenou skládku. Následně bude strojně proveden výkop stavební jámy v zemině třídy 
těžitelnosti III. a v oblasti plánovaného suterénu do hloubky nejvýše 2,9 m pod úroveň 
přilehlého terénu. Zajištění výkopu bude provedeno na dvou stranách pažením do zápor, 
zbylé strany budou řešeny svahováním. Rýhy pro základové pasy budou vyhloubeny 
strojně, s ručním dokopáním v mocnosti min. 0,2 m a to i pro základy v úrovni suterénu 
i základy v úrovni 1.NP. Část zeminy vytěžené při zemních pracích bude využita 
k potřebným zásypům kolem objektu a násypům pod objekt. Zbylá zemina, která nebude 
využita k násypovým a zásypovým pracím, bude odvezena prováděcí firmou na předem 
určenou skládku. 
 
3.7.2 Základové konstrukce 
Stavba je založena na základových pasech, které dle orientačního výpočtu základů byly 
navrženy z prostého betonu třídy C 20/25. V případě nutnosti použití výztuže, bude 
použita výztuž B410. Základy budou betonovány do připraveného bednění rýh. Rýhy 
budou před vylitím betonem ručně začištěny a to minimálně do hloubky 0,2 m. V místě 
výtahové šachty je navrhnuta železobetonová základová deska tloušťky 0,725 m. 
Železobetonový základ a deska budou z betonu třídy C 20/25 a oceli B410. 

Součástí spodní stavby jsou i vodorovné a svislé hydroizolace proti vodě. Jsou 
navrženy ze svařovatelných pásů Icopa lPolar s minimálním přesahem 100 mm. Pasy jsou 
v místě kontaktu s podkladní deskou i svislých konstrukcí opatřeny penetračním nátěrem 
PE 202. 
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Základové konstrukce, které navazují na nosné obvodové zdivo, jsou zatepleny 
pomocí pěnového polystyrenu 150S Stabil v tloušťce 100 - 290 mm dle projektové 
dokumentace do hloubky minimálně 700 mm pod úroveň plánovaného upraveného 
terénu. 

 
3.7.3 Svislé konstrukce 
Suterénní 
V suterénu jsou použity jako svislé obvodové zdivo betonové tvárnice Dobiáš, které mají 
tloušťku 375 mm, jsou zděné na MVC 15 a jsou zatepleny pěnovým polystyrenem 150S 
Stabil v tloušťce 100 mm. Vnitřní nosné zdivo je také navrhnuto z betonových tvárnic 
Dobiáš, v tlouště 300 mm, opět zděné na MVC 15. Nosná stěna u výtahové šachty 
tloušťky 300 mm je navržena jako železobetonová z betonu třídy C 20/25 a oceli B410. 

 
Nadzemní 
V 1.NP - 3.NP jsou použity k vyzdění obvodových stěn tvárnice Supertherm 36,5 P+D, 
které jsou zděné na MVC 15 a s kontaktním zateplovacím systémem ISPOTHERM na 
bázi minerální vaty. Ve 4.NP je obvodové zdivo navrženo z tvárnic Supertherm 30 STI 
na MVC 15 a opět se zateplovacím systémem ISPOTHERM. Vnitřní nosné zdivo je 
řešeno ze Superthermu 30+AKU a je vyplněno betonem C 20/25. Vnitřní příčky jsou opět 
navrženy v systému Therm – Supertherm a Porotherm. 
 
Svislé nosné konstrukce jsou ztuženy železobetonovými věnci, které jsou navrženy 
z betonu C 20/25 a výztuže B410. 

 
3.7.4 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce budou řešeny z keramických stropních panelů od firmy Heluz. 
V místech prostupů šachet jsou navrženy železobetonové desky v tloušťce 230 mm 
z betonu C 20/25 a výztuže.  

Překlady jsou také navrženy v systému Heluz, jedná se o keramické překlady 
výšky 238 mm a 71 mm. Podrobněji v projektové dokumentaci. V místech, kde není 
v projektové dokumentaci zakreslen překlad, jsou překlady řešeny pomocí tři ocelových 
prutů B410 ø 12 mm. 
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Balkony jsou navrženy jako železobetonové desky, opět z betonu třídy C 20/25 a 
oceli B410 nebo z balkonových panelů Heluz. Železobetonové balkony jsou kotveny 
prvky SchöckIsokorb. 

Dále jsou navrženy dva železobetonové průvlaky – v prostoru čajovny a 
obývacího pokoje se stolováním.  

V mezonetovém bytě nad místnosti č. 328 je proveden strop pomocí železobetonové 
desky (ocel B410, beton C20/25) o tloušťce 230 mm. 

 
3.7.5 Spojovací komunikace 
Suterén až 3.NP je spojeno železobetonovým dvouramenným schodištěm. Je provedeno 
z betonu třídy C20/25 a oceli B410. Podestové nosníky jsou uloženy na nosných 
středových stěnách.  

Schodiště v mezonetovém bytě je navrženo dřevěné schodnicové, samonosné. Je 
kotveno do železobetonového stropu pomocí dvou L profilů. 

Vnější schodiště, které vede do suterénu je provedeno z železobetonu, opět bude 
použit beton C 20/25 a ocel B410. 

Dalším spojovacím prvkem je osobní výtah KoneConcept 435 s průchozí kabinou, 
který je opatřen jednostranně posuvnými dveřmi. Výtah bude kotven do schodišťové 
stěny a železobetonových stropních desek, které budou uloženy na pružných pryžových 
podložkách. 

 
3.7.6 Zastřešení 
Zastřešení nad mezonetovým bytem bude řešeno pomocí dřevěných příhradových 
vazníků s deskami s prolisovanými trny.  Hydroizolační vrstva bude provedena pomocí 
pásu Bituelast s minimálním přesahem 100 mm. Jako parozábrana je navržená fólie 
UrsaSeco 400. 

Ostatní střešní konstrukce jsou řešeny jako plochá střecha. Nosná část je tvořena 
keramickými panely Heluz o tloušťce 230 mm. Spádová vrstva je zajištěna 
keramzitbetonem. Jako krytina a zároveň hydroizolační vrstva slouží fólie Fatrafol, která 
je mechanicky kotvena do spádové vrstvy. V této skladbě jako parozábrana slouží 
Skloelast Extra s minimálním přesahem 100 mm. 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům v Jičíně 
Místo stavby:   Soudná, Valdické předměstí, 50601 Jičín 1 
Kraj:   Královéhradecký 
Investor: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 50601 

Jičín 1 
Zpracovatel:  HERNGROUP CZ s.r.o.,Projekční kancelář, Ptácká 299, 29301 

Mladá Boleslav 
Hlavní projektant: Ing. Přemysl Vodička, Letná 505, 507 91 Stará Paka  
Účel stavby: Jedná se o novostavbu bytového domu. Bytový dům je navržen 

s 19 bytovými jednotkami a se službou čajovny a čistírny. Objekt 
je řešen jako bezbariérový. V rámci výstavby objektu je 
uvažováno i vybudování dvou parkovišť pro obyvatele bytového 
domu a zákazníky služeb. 

Údaje o stavbě: Bytový dům je navržen se čtyřmi nadzemními  podlažími a je 
částečně podsklepen. Zastavěná plocha činí 714,86 m2. Systém je 
převážně zděný. V suterénu jsou použity betonové tvárnice 
ztraceného bednění Dobiáš, nadzemní podlaží jsou vyzděna 
z cihelných bloků Heluz. U výtahové šachty se nachází 
železobetonová monolitická stěna. Základové konstrukce jsou 
řešeny převážně pasy z prostého betonu, pouze u výtahové šachty 
jsou základové konstrukce navrženy z železobetonových pasů. 
Stropní konstrukce jsou opět převážně řešeny v systému Heluz. 
Střešní konstrukce je v části řešena jako plochá střecha, ve zbylé 
části jako konstrukce z dřevěných příhradových vazníků. 
Pozemek určený k výstavbě se nachází v okrajové části města 
Jičín a je určen k bytové výstavbě. V rámci umístění na pozemku 
se jedná o volně stojící stavbu. Pozemek je mírně svažitý. 
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1.2  Obecné informace o procesu 
Proces provádění zemních prací bude členěn na několik částí. Před zahájením 
výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice v mocnosti 0,25 m pod budovaným 
objektem i v jeho okolí, v místě plánovaného zařízení staveniště, pod budoucími 
parkovišti i v dalších místech pozemku, kde by mohlo dojít k poškození ornice vlivem 
výstavby a provádění stavebních prací. Část ornice bude uskladněna na deponii na 
vlastním pozemku – parcele č. 2090/10 a při dokončovacích pracích využita k terénním 
a sadovým úpravám. Zbylá část ornice bude odvezena na skládku. 

Po skrývce ornice se provedou vrty pro osazení zápor záporového pažení na 
severní a východní straně plánované stavební jámy. Zbylé dvě strany stavební jámy 
budou řešeny pomocí svahování a to v poměru 1,5:1 na stranu bezpečnou.   

Dále bude následovat vlastní hloubení stavební jámy v soudržné zemině třídy 
těžitelnosti III. do hloubky nejvýše 2,9 metru pod úroveň přilehlého terénu, tedy na 
úroveň spodní hrany základové desky. Z geologického průzkumu vyplývá, že podzemní 
voda se nachází 9,6 m pod úrovní terénu, tedy dostatečně hluboko pod úrovní základové 
desky i spodní hrany základových pasů, která je v hloubce maximálně 4,1 metru pod 
úrovní přilehlého terénu. Během hloubení jámy se bude průběžně zhotovovat nájezd do 
stavební jámy, která bude mít sklon max. 10°, a při tomto sklonu bude nájezd stavební 
jámy v délce cca 12 m. Část zeminy vytěžené při zemních pracích bude využita 
k potřebným zásypům kolem objektu a násypům pod objekt. Tato zemina bude částečně 
skladována na deponii na vlastním pozemku – parcele č. 2090/10  a částečně na deponii 
vzdálené 7,5 km. Zbylá zemina, která nebude využita, bude odvezena na skládku.  
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2 MATERIÁL 
2.1 Materiál 
Přípravné práce 
Materiál Rozměry mm Počet ks 
Hranol 60x60x1500 24 
Prkno 22x150x4000 14 
Vytyčovací kolík 30x30x300 60 
Hřebík 2,8x63 – 1 kg   1 
Vázací drát 1,2x10000 10 
Vápenný hydrát 20 kg   5 

Tabulka č. 2: Pomocný materiál pro přípravné práce 
 

Výkopové práce 
Název m3  rostlý 

stav 
Koeficient 
nakypření 

m3  včetně 
nakypření 

Ornice 845,41 1,15 972,22 
Výkopy z nezapažené jámy 527,18 1,3 685,33 
Výkopy ze zapažené jámy 164,74 1,3 214,16 
Hloubení rýh 209,25 1,3 272,03 
Ruční dočištění rýh 39,70 1,3 51,61 
Vrty pro zápory 29,69 1,3 38,6 
Ponecháno ornice na zpětné použití - - 333,54 
Ponecháno na zásypy a násypy - - 800,18 
Odvoz nadbytečné ornice - - 638,68 
Odvoz nadbytečného výkopku - - 461,55 

Tabulka č. 3: Kubatury zemin 
 

  



29 
 

Záporové pažení 
Název Materiál Rozměry (délka) mm Počet (objem) 
Zápory IPE 300 5 000  21 ks 
Převázky U 300, zdvojená 2 000 - 2 350  20 ks 
Pažiny Smrkové fošny 60x180x1700 - 2050 340 ks 
Zálivka pat zápor  Beton C 20/25 Ø 600, 21 ks 11,88 m3 

Tabulka č. 4: Materiál pro záporové pažení 
 

Poznámka: Kubatury zemin i množství prvků záporového pažení jsou převzaty z výkazu 
výměr, který je součástí rozpočtu, a je přílohou této práce. 

 
2.2 Doprava materiálu 

2.2.1 Primární 
Sejmutí ornice zajišťuje dozer CATERPILLAR D8T. Pomocí rypadlo-nakladače 
CATERPILLAR 432F bude ornice nakládána na nákladní automobil TATRA T815. 

Dopravení vrtné soupravy SOILMEC R312 pro vrty na zápory bude zajištěno 
tahačem VOLVO s podvalníkem GOLDHOFER. Válcované IPE profily i ocelové 
převázky z válcovaných U profilů budou dopraveny z armovny DAMKO vzdálené 
26,1 km od staveniště. Dopravu profilů, řeziva na pažiny i na vytyčovací práce zajistí 
nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN. Řezivo bude dopraveno z dřevařského 
podniku Benko vzdáleného 16,5 km.  

Doprava betonové směsi na zálivku pat zápor bude zajištěna pomocí 
autodomíchavače s čerpadlem SCHWING z nedaleké centrální betonárky firmy 
STAVING vzdálené 3,1 km. 

Hloubení jámy bude provedeno rypadlem CATERPILLAR M322D, které bude 
výkopek rovnou nakládat na nákladní automobil. Část ornice i výkopku, které nebudou 
využity na zásypy a násypy, bude odvezena na skládku Popovice - Libec, která je 
vzdálená 7,5 km, a odvoz bude zajištěn nákladními automobily typu sklápěč TATRA 
T815 s objemem korby 9 m3. Část výkopku, který bude využit na násypové a zásypové 
práce a nelze jej uskladnit na staveništní deponii, bude odvezen na deponii na skládku. 
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2.2.2 Sekundární 
Přeprava drobného materiálu po staveništi bude probíhat ručně, případně pomocí 
stavebních koleček. 

Přeprava zápor po staveništi i jejich osazení bude provedeno pomocí rypadlo 
nakladače s vyměnitelným příslušenstvím, kterým bude čelisťový drapák.  

Ornice, která bude využita na terénní a sadové úpravy a většina výkopku, který 
bude využit na násypy a zásypy, bude odvezen na deponii umístěnou na vlastním 
pozemku. Odvoz bude zajištěn pomocí nákladního automobilu TATRA T815. 

 
2.3 Skladování materiálu 
Drobný materiál pro vytyčovací práce jako hřebíky a vázací drát a pracovní pomůcky 
bude uskladněn v uzamykatelném skladu. Vápenný hydrát bude taktéž skladován 
v uzamykatelném skladu, ale bude umístěn na dřevěné paletě.  

Stavební řezivo, které bude sloužit pro vytyčovací práce a pažiny, bude 
uskladněno na staveništní skládce materiálu, která je zpevněná a odvodněná, tvoří ji 
zhutněný recyklát frakce 8 – 32 mm o mocnosti 150 mm. Veškeré řezivo bude umístěno 
na podkladcích a zakryto plachtou, která bude přitížena proti odvátí větrem. 

Válcované IPE profily i ocelové převázky z válcovaných zdvojených U profilů 
budou taktéž skladovány na zpevněné a odvodněné staveništní skládce materiálu, budou 
umístěny na dřevěných trámcích a skladovány do výšky maximálně 1,5 m. 

Skladovaná ornice na vlastní deponii bude vrstvena do výšky maximálně 1,5 m se 
sklonem svahu 45° a výkopek skladovaný na vlastní deponii bude vrstven do výšky 
maximálně 2 m a taky bude dodržen sklon svahu  45°. 

 

3 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
3.1  Převzetí staveniště 
Převzetí staveniště probíhá mezi investorem, tedy pověřeným zástupcem města Jičín, a 
pověřeným zástupcem zhotovitele stavby. Při převzetí staveniště budou předány 
potřebné dokumenty, kterými jsou kompletní projektová dokumentace včetně 
provedených průzkumů a stavební povolení, které musí v den převzetí staveniště nabýt 
právní moci. Dále bude předáno vytyčené staveniště, potřebná vyjádření správců 
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inženýrských sítí a hlavní polohopisné i výškopisné body, které jsou nutné pro správné 
vytyčení objektu. O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku a zhotoví 
se předávací protokol. 

 
3.2  Připravenost staveniště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením o výšce 1,8 m a označeno 
bezpečnostním a informačním značením a opatřeno na výjezdu, vjezdu i vchodu na 
staveniště uzamykatelnými bránami. Zařízení staveniště pro zemní práce, bude 
zhotoveno až po sejmutí ornice, aby nedošlo k poškození orniční vrstvy. Přístup na 
staveniště vede z ulice Labská. Inženýrské sítě se nacházejí na stavebním pozemku, 
kromě kanalizace, která se nachází mimo stavební pozemek. Budou na nich zřízeny 
staveništní přípojky a to vodovodní, kanalizační a přípojka elektrické energie. 

 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
Vzhledem k plánovanému zahájení prací v červenci 2016 se nepředpokládají nízké 
negativní teplotní podmínky, kterými by mohly být teploty pod 5 °C. Tyto nízké teploty 
by mohly ovlivnit rozpojitelnost zeminy a tím znemožnit použití vybraných stavebních 
strojů. Při teplotách nad 30 °C bude  pracovníkům zajištěn dostatečný pitný režim a 
navíc každý pracovník obdrží jeden nápoj na směnu chránící před zátěží horkem o 
objemu 0,5 l. 

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako jsou snížená viditelnost pod 
30 m, se zemní práce zastaví, dokud se dané podmínky nezlepší. 

V případě dlouhodobých nadměrných dešťů hrozí riziko promáčení zeminy a 
případné zapadnutí stavebních strojů. V takovém případě budou zemní práce 
pozastaveny na dobu nezbytně nutnou. 

Při betonáži pat zápor je nutné dodržet rozmezí teplot +5 °C až +30 °C. Opět se 
pokles teplot pod +5 °C nepředpokládá, pokud by k němu došlo, je nutné beton vhodně 
upravit pomocí přísad a to na základě domluvy s dodavatelskou firmou betonu 
STAVING. Při teplotách nad +30 °C je nutné beton během zrání kropit vodou, aby 
nedošlo k jeho nadměrnému vyschnutí. Před deštěm bude beton chráněn fólií. 
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4.2 Vybavenost pracoviště 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením o výšce 1,8 m a označeno 
bezpečnostním a informačním značením a opatřeno na výjezdu, vjezdu i vchodu na 
staveniště uzamykatelnými bránami. Součástí vybavenosti je i zpevněná plocha 
staveništní komunikace a zpevněná plocha pro odstavení stavebních strojů na dobu, kdy 
nebudou práce probíhat. Součástí staveništní komunikace je i mycí a čistící místo 
mechanizace s integrovanou nádrží. Dále se na staveništi nachází skladovací plocha, 
která je zpevněná a odvodněná.  

Na pracovišti se bude nacházet základní hygienické vybavení, kterým je WC 
s umývárnou, dále šatna pro pracovníky a kanceláře stavbyvedoucího i mistrů. 

Součástí vybavenosti pracoviště je i uzamykatelný skladovací kontejner na 
uskladnění potřebného materiálu.  

 
4.3 Instruktáž pracovníků 
Všichni pracovníci budou před zahájením prací proškoleni o bezpečnosti práce a 
provozních podmínkách. Proškolení se zapíše do knihy bezpečnosti a pracovníci potvrdí 
svým podpisem dokument o absolvování tohoto školení. Dále budou všichni pracovníci 
seznámení s projektovou dokumentací, technologickým postupem provádění prací a 
používáním osobních ochranných prostředků a pomůcek. 
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5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Přípravné práce 
Povolání Počet Potřebná kvalifikace 
Pomocný dělník 3 Ukončené středoškolské vzdělání výučním listem 
Geodet 1 Oprávnění pro zeměměřičskou činnost 
Asistent geodeta 1 Středoškolské vzdělání ukončené maturitou 

Tabulka č. 5: Personální obsazení pro přípravné práce. 
 

V popisu práce pomocného dělníka pro přípravné práce bude odstranění křovin. 
Náplní práce geodeta a jeho asistentů bude vytyčení stavby. 
 
Výkopové práce a záporové pažení 
Povolání Počet Potřebná kvalifikace 
Řidič nákladního 
automobilu 

5 Řidičský průkaz skupiny C 
Řidič nákladního aut. 
s hydr. rukou 

1 Řidičský průkaz skupiny C 
Obsluha dozeru 1 Strojní průkaz pro práci s dozerem 
Obsluha rypadlo-nakladače 1 Strojní průkaz pro práci s rypadlo-nakladačem 
Obsluha vrtné soupravy 1 Strojní průkaz pro práci s vrtnou soupravou 
Obsluha autodomíchavače 
s čerpadlem 

1 Strojní průkaz pro obsluhu autodomíchavače 
Obsluha rypadla 1 Strojní průkaz pro práci s rypadlem 
Pomocný dělník 3 Ukončené středoškolské vzdělání výučním listem 

Tabulku č. 6: Personální obsazení pro výkopové práce a záporové pažení. 
 

Pomocní dělníci budou mít za úkol ruční dočištění rýh a ostatní pomocné práce. 
 

6 STROJE, NÁŘÁDÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Velké stroje 
Popis strojů včetně technických parametrů je součástí kapitoly „Návrh strojní sestavy“. 

dozer CATERPILLAR D8T     1 x 
rypadlo-nakladač CATERPILLAR 432F   1 x 
rypadlo CATERPILLAR M322D    1 x 
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nákladní autmobil typu sklápěč TATRA T815  5 x 
nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN  1x 
vrtná souprava SOILMEC R312    1x 
autodomíchavač s čerpadlem SCHWING   2x 
 

6.2 Elektrické stroje a nářadí 
1x svářecí zdroj Telwintelmig 250/2 
1x řetězová pila 440 Husqvarna 
1x křovinořez Profi 750 
1x stavební kalové čerpadlo EVAK EUB 
 

6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 
Stavební kolečka, sekery, lopaty, krumpáče, kladivo, kbelíky, ruční pila, kombinační 
kleště, vytyčovací kolíky, značkovací sprej. 
 
6.4 Měřící pomůcky 
Nivelační set Bosh GOL (včetně nivelačního stativu, teleskopické nivelační latě a 
olovnice), provázek, měřící pásmo, svinovací metr, vodováha. 
 
6.5 Ochranné pracovní prostředky a pomůcky 
Pracovní helmy, reflexní vesty, ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranné sluchátka 
proti hluku, pracovní pevná obuv, pracovní oděv, gumáky. 
 

7 PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Odstranění křovin 
Nejprve bude provedeno odstranění křovin i s kořeny pomocí křovinořezu, řetězové 
pily, sekery a lopat a jejich následné odvezení na skládku biologických odpadů.  
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7.2 Vytyčení a sejmutí ornice 
Po odstranění křovin se provede geodetické zaměření ploch ornice určených k sejmutí, 
pomocí vytyčovacích kolíků a značkovacího spreje. Toto vytyčení provede geodet za 
pomoci asistentů a s využitím nivelačního přístroje, olovnice a měřícího pásma.  

Poté bude následovat sejmutí ornice v mocnosti 0,25 m, které bude provedeno 
pomocí dozeru. Ornice bude průběžně nakládána rypadlo-nakladačem a odvážena na 
staveništní deponii nebo skládku nákladním automobilem TATRA T815. Postup 
sejmutí ornice je znázorněn na schématu pojezdu strojů pro sejmutí ornice. 

 
7.3 Vytyčení inženýrských sítí a zařízení staveniště 
Po skrývce ornice bude provedeno vytyčení inženýrských sítí geodetem za pomocí 
asistentů a vyznačeno vytyčovacími kolíky a značkovacími spreji.  

Po vyznačení inženýrských sítí se provede zařízení staveniště – zřízení staveništní 
komunikace, parkovacích míst pro stavební stroje, zřízení mycího a čistícího místa, 
skladovacích ploch, umístění stavebních buněk a zřízení staveništních přípojek 
inženýrských sítí. Návrh zařízení staveniště je podrobněji uveden v kapitole „Technická 
zpráva zařízení staveniště“. 

 
7.4 Vytyčení stavební jámy 
Po zařízení staveniště a zázemí pracovníků bude provedeno vytyčení objektu geodetem 
za pomoci jeho asistentů. Vytyčení bude provedeno pomocí laviček, ty budou rohové 
(4x) a řadové (6x). Po provedení laviček se pomocí vázacího drátu, olovnice, 
vytyčovacích kolíků a vápna vytyčí budoucí stavební jáma a umístění zápor. 
 
7.5. Vrty a osazení zápor 
Zajištění stavební jámy je navrhnuto ze severní a východní strany záporovým pažením a 
ze dvou zbývajících stran svahováním.  

Po vyznačení míst pro zápory, se pomocí vrtné soupravy SOILMEC vyvrtají vrty 
pro zápory, hluboké podle projektové dokumentace tak, aby vždy bylo dodrženo, že 
zápora bude minimálně 2 metry pod úrovní dna budoucí stavební jámy. Vytěžená 
zemina bude nakládána na nákladní automobil TATRA T815 pomocí  rypadlo-
nakladače a odvážena na skládku. 
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Po vyvrtání potřebných vrtů o průměru 600 mm bude provedeno osazení zápor 
z válcovaných profilů IPE 300 a to pomocí rypadlo-nakladače CATERPILLAR 432F, 
na kterém se vymění příslušenství na čelisťový drapák. Po vycentrování zápory se jejich 
poloha zajistí klíny. Poté bude následovat zafixování zápor pomocí betonu třídy C 
20/25, který bude dopraven autodomíchavači s čerpadlem SCHWING.  

 
7.5 Výkop stavební jámy 
Pro vyhloubení stavební jámy bude použito rypadlo CATERPILLAR M322D s 
objemem lopaty 1,19 m3 a vytěženou zeminu bude rovnou nakládat na dopravní 
prostředek. Zemina potřebného objemu na zásypy a násypy bude ponechána z první 
části výkopu. Větší část objemu zeminy bude odvážena na staveništní deponii, zbylá 
menší část ponechávané zeminy bude odvážená na deponii na skládku. Vytěžená 
zemina, která není určena k opětovnému využití, bude odvezena na skládku. Odvoz 
zajistí nákladní automobily TATRA T815.  

Průběžně při hloubení jámy bude prováděn i nájezd do stavební jámy 
s maximálním sklonem 10° a při tomto sklonu bude mít délku cca 12 m. Dále se budou 
při hloubení průběžně osazovat pažiny z dřevěných fošen mezi zápory a zdvojené 
převázky z U profilů. Převázky budou umístěny v jedné výškové úrovni a to 1,5 metru 
pod terénem. Jáma se bude hloubit s rovným dnem a ruční začištění bude probíhat 
bezprostředně před betonáží. Na dvou stranách stavební jámy, kde není navrženo 
zajištění pomocí záporového pažení, bude provedeno svahování a to v poměru 1,5:1 na 
bezpečnou stranu. Stavební jáma bude odvodněna od dešťové vody pomocí rýhy, která 
je umístěna po celém obvodu stavební jámy, a je vyspádovaná do rohu jámy. Z tohoto 
místa bude v případě potřeby voda čerpána pomocí stavebního kalového čerpadla 
EVAK EUB.  

 
7.6 Vytyčení  a výkop základových rýh 
Po vyhloubení stavební jámy se pomocí vytyčovacích laviček vytyčí poloha rýh pro 
základové pasy a to jak v oblasti pod budoucím suterénem, tak v oblasti pod budoucím 
1. NP. Dále bude následovat vlastní hloubení rýh na požadovanou hloubku dle 
projektové dokumentace. Výkopy základových rýh budou provedeny pomocí rypadla 
CATERPILLAR M322D. Hloubení rýh, které se nachází pod budoucím suterénem, se 
bude provádět ze dna stavební jámy.  
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Zemina z výkopu rýh bude odvážena na skládku pomocí nákladního automobilu 
TATRA T815. Ruční dočištění základových rýh proběhne bezprostředně před betonáží.  

 

8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrolní a zkušební plán včetně podrobného popisu jednotlivých kontrol je součástí 
kapitoly „Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce“. 

 
8.1 Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly se bude kontrolovat kompletnost a správnost projektové 
dokumentace včetně všech provedených průzkumů a stavebního povolení. Také bude 
kontrolováno správné vytčení pozemku, jeho oplocení a označení bezpečnostními a 
informačními tabulkami. Při vstupní kontrole se dále budou přebírat polohopisné i 
výškopisné geodetické body. 

Před samotným zahájením prací bude zkontrolována technická způsobilost všech 
strojů, které budou k pracím využívány, a také kontrola pracovníků, jejich odborná 
způsobilost, kvalifikace a proškolení. 

 
8.2 Mezioperační kontrola 
Při mezioperační kontrole se budou pravidelně kontrolovat povětrnostní podmínky. 
Dalšími kontrolami, které v rámci mezioperační kontroly proběhnou je kontrola 
odstranění křovin, správné vytyčení pro sejmutí ornice a vlastní sejmutí ornice, dále 
vytyčení inženýrských sítí, provedení zařízení staveniště ve shodě s projektovou 
dokumentací a technickou zprávou pro zařízení staveniště. Dále bude kontrolováno 
správné vytyčení objektu i stavební jámy a míst pro osazení zápor, přejímka dodaných 
materiálů, vrty pro zápory, jejich osazení i betonáž patek zápor. V neposlední řadě bude 
kontrolováno samotné hloubení stavební jámy a průběžné osazovaní pažin a převázek, 
svahování stavební jámy a její odvodnění. Kontrolováno bude také vytyčení 
základových rýh a jejich výkop. 

 
8.3  Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolou bude kontrola dodržení geometrických přesností, rovinatosti 
povrchů, dodržení hloubky dna stavební jámy i základových rýh, kontrola svahování, 
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jeho soudržnost a dodržení správného sklonu, také kontrola správného provedení a 
osazení pažení včetně převázek. 

 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Všichni pracovníci musí být seznámení s předpisy BOZP před zahájením prací a 
možnými riziky. Každý pracovník poté stvrdí svým podpisem daný dokument. 

 Při vykonávání prací je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji řešena v kapitole „Bezpečnost 
práce - zemní práce “. 

 

10 EKOLOGIE 
Plánovaný objekt se nachází v zastavěné oblasti a při provádění prací se nepředpokládá 
negativní dopad na životní prostředí. V rámci výkopových prací může dojít k ohrožení 
okolní zástavby vlivem prašnosti, proto bude zřízeno neprůhledné oplocení výšky 
1,8 m, v případě potřeby bude snížení prašnosti zajištěno kropením. Kvůli okolní 
zástavbě musí být brán zřetel i na nadměrnou hlučnost během pracovní doby, která je 
omezena nočním klidem (tj. od 22.00 hod do 6.00 hod). Stavební stroje budou čištěny 
na staveništi na zřízeném mycím a čistícím místě mechanizace s integrovanou nádrží 
před výjezdem na pozemní komunikace, aby se zabránilo jejich znečištění. Nádrže se 
budou pravidelně vyvážet. Všechny stroje budou udržovány v řádném technickém 
stavu.  

Nakládání s odpady bude probíhat podle platné legislativy: 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 

znění pozdějších předpisů se změnami 169/2013 Sb., 223/2015 Sb. 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
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Kód Název odpadu Kategorie Likvidace 
170503 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky O 1 
170201 Dřevo O 3 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 3 
150102 Plastové obaly O 3 
150106 Směsné obaly O 2 
200303 Směsný komunální odpad O 2 

Tabulka č. 7: Katalog vznikajících odpadů pro zemní práce 
 
Kategorie: 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
 
Likvidace – nakládání s odpady: 

1. Uložení na skládku vzdálenou 7,5 km 
2. Odvoz do spalovny odpadů vzdálené 2,7 km 
3. Recyklace – odvoz do recyklačního dvora vzdáleného 2,7 km 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby:  Bytový dům v Jičíně 
Místo stavby:   Soudná, Valdické předměstí, 50601 Jičín 1 
Kraj:   Královéhradecký 
Investor: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 50601 

Jičín 1 
Zpracovatel:  HERNGROUP CZ s.r.o., Projekční kancelář, Ptácká 299, 29301 

Mladá Boleslav 
Hlavní projektant: Ing. Přemysl Vodička, Letná 505, 507 91 Stará Paka  
Účel stavby: Jedná se o novostavbu bytového domu. Bytový dům je navržen 

s 19 bytovými jednotkami a se službou čajovny a čistírny. Objekt 
je řešen jako bezbariérový. V rámci výstavby objektu je 
uvažováno i vybudování dvou parkovišť pro obyvatele bytového 
domu a zákazníky služeb. 

Údaje o stavbě: Bytový dům je navržen se čtyřmi nadzemními podlažími a je 
částečně podsklepen. Zastavěná plocha činí 714,86 m2. Systém je 
převážně zděný. V suterénu jsou použity betonové tvárnice 
ztraceného bednění Dobiáš, nadzemní podlaží jsou vyzděna 
z cihelných bloků Heluz. U výtahové šachty se nachází 
železobetonová monolitická stěna. Základové konstrukce jsou 
řešeny převážně pasy z prostého betonu, pouze u výtahové šachty 
jsou základové konstrukce navrženy z železobetonových pasů. 
Stropní konstrukce jsou opět převážně řešeny v systému Heluz. 
Střešní konstrukce je v části řešena jako plochá střecha, ve zbylé 
části jako konstrukce z dřevěných příhradových vazníků. 
Pozemek určený k výstavbě se nachází v okrajové části města 
Jičín a je určen k bytové výstavbě. V rámci umístění na pozemku 
se jedná o volně stojící stavbu. Pozemek je mírně svažitý. 
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1.2  Obecné informace o procesu 
Po výkopu rýh, těsně před betonáží pasů, bude provedeno ruční dočištění v mocnosti 
0,2 m. Stejně bude postupováno i před betonáží základové desky.  

Proces zakládání bude rozdělen do částí. Nejprve se provede betonáž základových 
pasů v úrovni plánovaného suterénu objektu a u šachty pro dojezd výtahu. Poté 
na železobetonovém základu pro dojezd výtahu budou provedeny vodorovné 
hydroizolace. Následovat bude vyzdění a vybetonování stěny výtahové šachty, aby bylo 
možné před betonáží základové desky provést svislé hydroizolace a zateplení těchto 
stěn v úrovni pod plánovanou podlahou 1. PP. Po provedení těchto prací proběhne 
betonáž základové desky pro suterénní část a následné provedení svislých hydroizolací 
této desky. Následovat bude vyzdění a betonáž svislých nosných konstrukcí suterénu, 
včetně provedení svislých hydroizolací i zateplení těchto stěn. Následně se provedou 
stropy 1. PP, které jsou nad částí suterénu z keramických panelů Heluz a nad 
zbývající částí železobetonové.  

Po provedení svislých suterénních konstrukcí, včetně jejich hydroizolací 
a teplených izolací, bude proveden zásyp stavební jámy. 

Po skončení betonáže základových pasů suterénu a současně při dalších pracích 
na suterénu, které jsou vypsány výše, proběhne betonáž základových pasů na úrovni 
terénu a následné provedení hutněného násypu. 

Po dohotovení všech jmenovaných činností proběhne betonáž základové desky 
v úrovni terénu.  

Pro betonáž železobetonového základu šachty a betonáž pasů na úrovni terénu 
je nutné zřídit bednění. Pro ostatní základové pasy z prostého betonu bude probíhat 
betonáž rovnou do začištěné základové rýhy.  

Výztuž do železobetonových pasů i suterénní železobetonové stěny bude z oceli 
B 410 a bude dovezena na stavbu již navázána ve formě armokošů. Základové desky 
budou vyztuženy svařovanou KARI sítí 150 x 150 mm. Suterénní zdivo z betonových 
tvárnic typu ztracené bednění je napojeno na základ i vyztuženo v ložné a styčné spáře 
betonářskou ocelí Roxor ø 12 mm. Zálivka tohoto zdiva je provedena z betonu třídy 
C 20/25 a beton bude průběžně hutněn. 
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2 MATERIÁL 
2.1 Materiál pro hrubou spodní stavbu 
Uzemnění 
Název Potřeba/ spotřeba 1 balení  Počet balení 
Zemnící pásovina 30/4 296,8 m 25 m 12 
Svorky  16 1 ks 16 
Zemnící drát FeZn 20 m 80 m 1 
Gumoasfalt 0,75 kg/m2 5 kg 1 

Tabulka č. 8: Materiál pro uzemnění objektu.  
 
Podkladní beton 
Název Množství m3 

Beton C 12/15 tloušťky 100 mm 1,275 
Tabulka č. 9: Materiál pro podkladní beton. 
 
Bednění 
Název konstrukce Název materiálu Rozměry mm Kusů 
Pasy Prkna 25 x 150 x 6000 875 
 Latě 40 x 60 x 6000 141 
Desky Prkna 25 x 150 x 6000 28 
 Latě 40 x 60 x 6000 18 

Tabulka č. 10: Materiál pro zhotovení bednění základových konstrukcí a železobetonové 
stěny u dojezdu výtahu. 
  
Dále budou potřeba kolíky pro zajištění rozepření bednění. Kolíky budou nařezány 
z latí, na délku 300 mm. Celkem bude potřeba 96 kolíků pro zajištění bednění pasů 
a 36 kolíků pro zajištění bednění základových desek. Kolíky budou vyrobeny celkově 
ze 7 latí. Potřeba bude taky rádlovací drát ø 4 mm, v počtu 7 svitků po 50 m, stavební 
hřebíky délky 80 mm v počtu 5 balení po 500 ks a odbedňovací nátěr Sika Primer, který 
má spotřebu 100 ml/m2 v balení 5 kg a 2 kg. 

Také bude potřeba zajistit systémové bednění Doka pro bednění monolitických 
stropních konstrukcí. Využito bude bednícího systému Dokaflex 1-2-4 pro stropní 
konstrukce. Součástí tohoto systému jsou stropní podpěry DOKA Eurex 20 top 350, 
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opěrná trojnožka, čtyřcestná hlavice H20, přidržovací hlavice H20 DF, nosníky DOKA 
a panely DOKA, svorka pro obednění čela stropní desky, obedňovací patky a kotvy. 

Rozmístění a přesný počet prvků bude určen odborníky firmy DOKA 
při objednávce na zapůjčení tohoto systémového bednění. 
 
Výztuž 
Název materiálu Název konstrukce Množství t 
Ocel B410  ŽB pasy 8,917 
 Suterénní ŽB stěna 0,897 
 Výztuž ŽB překladů 0,004 
 Výztuž ŽB stropních desek 1,228 
 Výztuž věnců 0,965 
 Výztuž schodiště 0,637 
Roxor ø 12 mm Suterénní stěny - ztracené bednění 1,133 
Kari síť Základové desky 2,529 

Tabulka č. 11: Materiál potřebný pro vyztužení základových konstrukcí. 
 
Pro zajištění krytí výztuže budou použity distanční podložky v potřebném množství. 

 
Beton 
Název Název konstrukce Množství m3 
C20/25 Základové pasy prosté 387,196 
 Základové pasy ŽB 74,304 
 Základové desky 72,808 
 ŽB stěna suterénní 8,974 
 ŽB překlady 0,032 
 ŽB stropní desky 9,857 
 ŽB věnce  8,040 
 ŽB schodiště 2,392 
C16/20 Zdivo ze ztraceného bednění 140,29 

Tabulka č. 12: Spotřeba betonu. 
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Hydroizolace  
Název Množství Spotřeba Balení Počet balení 
Asfaltový nátěr 381,551 m2 0,2 l/m2 10 l 8 
Pás SBS modifik., IcopalPolar 419,85 m2 - 7,5 x 1 m 56 
Nopová fólie 235,519 m2 - 2,4 x 20 m 5 
Netkaná textilie IZOLTECH 235,519 m2 - 2,5 x 50 m 2 

Tabulka č. 13: Materiál pro hydroizolace. 
 
Tepelné izolace 
Název Množství m2 Balení Počet balení 
EPS 150 S, tl. 100 mm 47,816 2,5 m2 20 
EPS 150 S, tl. 120 mm 252,527 2 m2 127 
EPS 150 S, tl. 180 mm 14,406 1 m2 15 
Lepidlo, spotřeba 3 kg/m2 314,756 25 kg 38 

Tabulka č. 14: Materiál pro tepelné izolace. 
  
Svislé konstrukce 
Název Množství m2 Spotřeba Balení Počet balení 
Bednící tvárnice tl. 300 mm 50,44 10 ks/m2 36 ks 14 
Bednící tvárnice tl. 400 mm 160,63 10 ks/m2 24 ks 67 

Tabulka č. 15: Materiál pro svislé nosné konstrukce. 
 

Po zhotovení svislých konstrukcí budou dodány překlady od firmy Heluz, dále bude 
potřeba zajistit maltu vápenocementovou. 
 
Stropní konstrukce 
Strop je navrhnutý z keramických stropních panelů Heluz, které mají různé rozměry a 
z železobetonových desek tl. 230 mm.  
 
Zásyp 
Po zhotovení suterénu a izolací bude proveden hutněný zásyp z deponované zeminy. 
Na zásypy bude potřeba 345,998 m3 zeminy. 
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Násyp 
Pod objektem bude třeba zhotovit zhutněný násyp. Na jeho zhotovení bude potřeba 
269,522 m3 vytěžené zeminy z výkopových prací. 
 
Poznámka: Kubatury jsou převzaty z výkazu výměr, který je součástí přílohy s názvem 
„Položkový rozpočet“. 

 
2.2 Doprava materiálu 
2.2.1 Primární 
Výrobny a prodejny, odkud bude potřebný materiál dovážen je řešen v kapitole 
„NÁVRH STROJNÍ SESTAVY“. 
Dopravu bednění, armokošů i betonových tvárnic pro ztracené bednění zajistí nákladní 
automobil MAN.   

 
2.2.2 Sekundární 
Materiál na sestavení bednění, hydroizolace, tepelné izolace i zemnění objektu bude 
po staveništi dopravován ručně a pomocí stavebních koleček.  

Uložení armokošů bude provedeno pomocí rypadlo-nakladače CATERPILLAR 
432 F. Doprava betonu je řešena pomocí autodomíchávače SCHWING Stetter C3, který 
bude zásobovat autočerpadlo SCHWING Stetter S.  

Beronové tvárnice budou průběžně dodávány a při dodání uloženy až na místo 
montáže pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou.  

 
2.3 Skladování materiálu 
Drobný materiál, tepelné izolace, hydroizolace a pracovní pomůcky budou skladovány 
v uzamykatelném skladu, kde budou chráněny před působením povětrnostních vlivů. 
Hydroizolace budou skladovány ve svislé poloze, aby nedošlo k jejich poškození. 

Řezivo na bednění bude skladováno na zpevněné, odvodněné staveništní skládce, 
na dřevěných podkladcích a překryto plachtou, která bude přitížena proti odvátí větrem.  

Armokoše i betonářská ocel Roxor budou uskladněny na staveništní skládce, která 
je zpevněná a odvodněná. Budou uloženy na dřevěných podkladcích a viditelně 
označeny štítky.  
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Betonové tvárnice budou skladovány na paletách, na kterých byly dopraveny 
od prodejce, a budou uloženy rovnou na místě zpracování. Doprava betonových tvárnic 
bude probíhat postupně vždy po jednom nákladním automobilu a s dostatečným 
předstihem tak, aby nenastala časová mezera při vyzdívání. Bude dbáno, aby v žádném 
případě nedošlo k poškození hydroizolací, které jsou již zhotoveny pod plánovaným 
suterénním zdivem.  

 

3 PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVBY 
Při převzetí pracoviště budou dokončeny všechny zemní práce kromě ručního začištění 
dna rýh a jámy, které proběhnou těsně před betonáží základových konstrukcí. Převzetí 
základové spáry proběhne za přítomnosti geologa, který bude kontrolovat, zda 
geotechnické vlastnosti zemin odpovídají předpokladům geotechnického průzkumu. 
A také bude kontrolovat stav základové spáry, zejména její očištění a případné 
znehodnocení například srážkovou vodou nebo mrazem. Dále bude kontrolována 
správnost provedení svahování, záporového pažení a jejich stabilita. Kontrolovány 
budou lavičky, které nesmí být předchozími pracemi poškozeny. Proběhne i kontrola 
zařízení staveniště včetně oplocení, přípojných bodů inženýrských sítí a jejich správné a 
dostatečné vyznačení. Po provedení všech potřebných kontrol se udělá zápis do 
stavebního deníku.  

 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
Základové práce i ostatní práce na spodní stavbě budou probíhat pouze za příznivých 
povětrnostních podmínek, které neohrozí provádění prací ani bezpečnost pracovníků. 
V případě extrémních teplotních podmínek, kterými se rozumí teplota pod 0 °C nebo 
nad +30 °C, budou práce pozastaveny do zlepšení podmínek. Při teplotách pod +5 °C je 
nutné upravit betonovou směs podle domluvy s dodavatelskou firmou STAVING a 
statikem. Pokles teplot pod +5 °C se v období provádění betonáže nepředpokládá. 
Pokud se během zrání betonu vyskytnou teploty nad 30 °C, je třeba jej dostatečně kropit 
vodou, aby nedošlo k nadměrnému vyschnutí betonu. Proti dešti budou konstrukce 
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chráněny překrytím fólií. Při výskytu vytrvalých dešťů se základové práce pozastaví do 
zlepšení podmínek, stejně tak při viditelnosti menší než 30 m.  
 
4.2 Vybavenost pracoviště 
Z předchozích prací je zřízeno zařízení staveniště, jehož součástí je mobilní oplocení 
o výšce 1,8 m s uzamykatelnými bránami a je opatřeno bezpečnostními a informačními 
tabulkami. Dále je již zřízeno zázemí pro pracovníky a řízení stavby pomocí 
staveništních buněk, staveništní komunikace, včetně rampy vedoucí do stavební jámy 
s maximálním sklonem 10°, staveništní zpevněná skládka a uzamykatelný sklad. Zřízen 
je i staveništní rozvaděč elektrické energie a dočasné staveništní přípojky vody 
a kanalizace.   

 
4.3 Instruktáž pracovníků 
Práce mohou vykonávat pouze pracovníci kvalifikovaní k provádění daných činností. 
Veškeré personální obsazení bude příslušně proškoleno o BOZP, požární ochraně 
a seznámeno s postupem prací.  
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5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Základové konstrukce 
Název Počet Kvalifikace Úkol 
Geodet 1 Oprávnění pro zeměměřičskou 

činnost 
Vytyčení základ. 
konstrukcí 

Asistent geodeta 1 Středoškolské vzdělání ukončené 
maturitou 

Pomoc při vytyčování 

Tesař 2 Vzdělání SOU s výučním listem, 
praxe v oboru min. 5 let 

Sestavení bednění, 
odstranění bednění 

Železář, svářeč 2 vzdělání SOU, svářecí průkaz ZE 1 Umístění výztuže 
Betonář 2 Vzdělání SOU s výučním listem, 

praxe v oboru min. 5 let 
Ukládání, hutnění 
a ošetřování betonu. 

Řidič nákladního 
automobilu 

2 Řidičský průkaz skupiny C Doprava materiálu 

Řidič rypadlo-
nakladače 

1 Strojní průkaz pro práci s rypadlo-
nakladačem 

Ukládání výztuže 

Obsluha 
autodomíchávače 

2 Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz 

Dovoz čerstvého betonu 

Obsluha čerpadla 1 Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz 

Obsluha čerpadla 
betonu 

Pomocný dělník 4 Vzdělání SOU s výučním listem Pomocné práce 
Tabulka č. 16 : Personální obsazení pro základové konstrukce. 

 
Hydroizolace, tepelné izolace 
Název Počet Kvalifikace Úkol 
Izolatér 2 Vzdělání SOU s výučním listem, 

praxe v oboru min. 5 let 
Nátěr asfaltovým lakem, 
provedení izolací 

Tabulka č. 17: Personální obsazení pro izolace. 
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Svislé konstrukce 1. PP 
Název Počet Kvalifikace Úkol 
Tesař 2 Vzdělání SOU s výučním listem, 

praxe v oboru min. 5 let 
Sestavení bednění, 
odstranění bednění 

Železář, svářeč 2 vzdělání SOU, svářecí průkaz ZE 1 Umístění výztuže 
Betonář 2 Vzdělání SOU s výučním listem, 

praxe v oboru min. 5 let 
Ukládání betonu, 
obsluha vibrátoru 

Zedník 3 Vzdělání SOU s výučním listem, 
praxe v oboru min. 5 let 

Zdění, výroba malty, 
překlady 

Řidič rypadlo-
nakladače 

1 Strojní průkaz pro práci s rypadlo-
nakladačem 

Ukládání výztuže ŽB 
stěny 

Obsluha 
autodomíchávače 
s čerpadlem 

2 Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz 

Dovoz čerstvého 
betonu 

Pomocný dělník 3 Vzdělání SOU s výučním listem Pomocné práce 
Tabulka č. 18: Personální obsazení pro svislé konstrukce v 1. PP. 
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Stropní konstrukce 1. PP 
Název Počet Kvalifikace Úkol 
Tesař 2 Vzdělání SOU s výučním listem, 

praxe v oboru min. 5 let 
Sestavení bednění, 
odstranění bednění 

Železář, svářeč 2 Vzdělání SOU, svářecí průkaz ZE 1 Umístění výztuže ŽB 
desek, věnců 

Betonář 2 Vzdělání SOU s výučním listem, 
praxe v oboru min. 5 let 

Ukládání betonu, 
obsluha vibrátoru 

Vazač 2 Vzdělání SOU s výučním listem, 
praxe v oboru min. 5 let, proškolení 

Navázání břemen 

Montážník 2 Vzdělání SOU s výučním listem Montáž panelu 
Řidič autojeřábu 1 Strojní průkaz pro práci 

s autojeřábem 
Osazení stropních 
panelů 

Obsluha 
autodomíchávače 
s čerpadlem 

1 Řidičský průkaz skupiny C, 
Profesní průkaz 

Dovoz čerstvého 
betonu 

Pomocný dělník 2 Vzdělání SOU s výučním listem Pomocné práce 
Tabulka č. 19: Personální obsazení pro stropní konstrukce 1. PP. 

 
Zásypy, násypy 
Název Počet Kvalifikace Úkol 
Řidič nákladního 
automobilu 

2 Řidičský průkaz skupiny C Dovoz zeminy 

Pomocný dělník 2 Vzdělání SOU s výučním listem Ukládání, hutnění 
Tabulka č. 20: Personální obsazení pro zásypy a násypy. 
 

6 STROJE, NÁŘÁDÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Velké stroje 
Popis strojů pro jednotlivé procesy včetně technických parametrů je součástí kapitoly 
„Návrh strojní sestavy“. 

 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN  2x 
Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 432F   1x 
Nákladní automobil TATRA T815    2x 
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Autodomochívač s čerpadlem SCHWING   1x 
Autočerpadlem SCHWING     1x 
Autodomíchávač SCHWING     2x 
Autojeřáb AD 28      1x 
   
6.2 Elektrické stroje a nářadí 
Svářecí zdroj Telwin telmig 250/2    1x 
Okružní pila Bosh      1x 
Ponorný vibrátor M7 AFP     2x 
Vibrační lišta ENAR HURACAN H    2x 
Vibrační pěch Weber SRV 66    1x  
Vibrační deska Weber CR 1 L    2x 
Plynový hořák       1x 

 
6.3 Potřebné drobné nářadí a pracovní pomůcky 
Stavební kolečka, lopaty, rýče, ruční pila, sekera, válečky, asfaltérská košťata, nože, 
špachtle, hladítka, hrábě. 

 
6.4 Měřící pomůcky 
Nivelační set Bosh GOL (včetně nivelačního stativu, teleskopické nivelační latě 
a olovnice), provázek, měřící pásmo, svinovací metr, vodováha. 

 
6.5 Ochranné pracovní prostředky a pomůcky 
Pracovní helmy, reflexní vesty, ochranné rukavice, ochranné brýle, pracovní pevná 
obuv, pracovní oděv, svářecí oděv, ochranná svářecí kukla 

 

7 PRACOVNÍ POSTUP 
7.1  Základové pasy 
7.1.1 Podkladní beton ŽB pasů 
Na začištěné dno rýh bude pro železobetonové pasy zhotovený podkladní beton třídy 
C12/15 o tloušťce 100 mm, který slouží jako pojistná krycí vrstva výztuže. Beton bude 
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dovezen a ukládán pomocí autodomíchávače s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 21. 
Dosah výložníku je dostatečný, proto ukládání betonu nebude probíhat z výšky větší 
než 1,0 m. V případě, že by do některých míst výložník nedosáhl, dopraví se beton 
pomocí stavebních koleček. Beton bude ukládán pouze v jedné vrstvě a není zapotřebí 
jej hutnit. Výložník budou obsluhovat dva betonáři, kteří beton budou i rozhrnovat 
a zarovnávat, dále budou kontrolovat jeho rovinnost a dodržení tloušťky 100 mm. 
Po betonáži bude dodržena technologická přestávka v délce minimálně 1 den, během 
kterého bude beton náležitě ošetřován a v případě nepříznivých podmínek překryt fólií.  

 
7.1.2 Uzemnění 
Uzemnění stavby bude provedeno pomocí uzemňovací pásoviny 30/4  z materiálu 
FeZn. Vzájemné napojení pásoviny i připojení vodících tyčí bude provedeno pomocí 
svorek, které budou poté přetřeny gumoasfaltem. 
 

 
Obrázek č. 1: Ilustrační foto provedení zemnícího pásku, spojení svorkou, opatření 
gumoasfaltem. 
 
7.1.3 Bednění pasů, ukládání výztuže pro ŽB pasy 
Po uplynutí nutné technologické přestávky bude geodetem a za pomoci jeho asistenta 
vytyčena přesná poloha budoucích základových konstrukcí. Podle správného vytyčení 
se následně zhotoví tradiční bednění ze stavebního řeziva. Nejprve se zhotoví jedna 
strana bednění, osadí se výztuž opatřená distančními tělísky, poté se zhotoví druhá 
strana bednění. Poloha bednění bude zajištěna sepnutím rádlovacím drátem. Výztuž je 
ve formě armokošů, do rýh se dopraví rypadlo-nakladačem a po uložení se dodatečně 
vyrovná. Výztuž bude uložena podle projektové dokumentace a bude kontrolována její 
čistota a nepoškozenost. Před betonáží výztuž převezme stavbyvedoucí, statik 
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a technický dozor investora. Budou kontrolovat především její správné osazení, kvalitu 
svařovaných spojů a dodržení krytí.  
 
7.1.4 Betonáž, ošetřování, odbednění 
U železobetonových pasů se po zhotovení bednění, uložení a zajištění výztuže přistoupí 
k samotné betonáži. U pasů z prostého betonu v oblasti suterénu bude probíhat betonáž 
přímo do začištěné rýhy, v úrovni terénu bude nutné zajistit bednění i u pasů z prostého 
bednění. Před betonáží bude bednění ošetřeno odbedňovacím přípravkem Sika Primer.  

Dopravu betonu na staveniště zajistí autodomíchávače, které budou průběžně 
doplňovat čerpadlo. Beton bude ukládán výložníkem čerpadla, který budou obsluhovat 
dva betonáři. Ukládání betonové směsi bude probíhat z maximální výšky 1,5 m. Beton 
se bude ukládat ve vrstvách, tak aby bylo možné jej dokonale zhutnit. Hutněn bude 
pomocí vysokofrekvenčních ponorných vibrátorů. Musí být dbáno, aby se vibrátor 
nedotýkal výztuže a vzdálenost vibrátoru od hrany bednění nebyla menší než 0,15 m. 
Hutnění se ukončí v momentě, kdy na povrch vystoupí cementové mléko. Povrch bude 
na závěr upraven pomocí hladítek. Do zarovnaného betonu se v místech plánovaného 
styku základových konstrukcí se svislými stěnami ztraceného bednění osadí betonářská 
výztuž Roxor ø 12 mm. 

V průběhu doby hydratace betonu bude beton ošetřován kropením vodou, aby 
nedošlo k vysušování. V případě dešťů bude beton překryt fólií.  

Odbednění bude probíhat nejdříve po dosažení 50% pevnosti betonu, doba trvání 
záleží na okolních podmínkách.  

 
7.2  Dojezd výtahu 
7.2.1 Vodorovné hydroizolace 
Provedení hydroizolací je možné jen na suchý a čistý podklad zbavený všech olejových 
skvrn a nerovností. Nejdříve se rozetře penetrační nátěr s asfaltového laku, po kterém 
následuje přestávka v trvání 24 hodin a následně se nataví SBS modifikované pásy. 
Natavení hydroizolačních pásů je prováděno pomocí plynových hořáků a tuto práci smí 
provádět jen osoba s minimálně 5letou praxí v oblasti pokládání hydroizolací. Přesahy 
jednotlivých pásů musí být dodrženy v délce minimálně 100 mm. Nejprve se zhotoví 
vodorovné hydroizolace v místě napojení svislých nosných konstrukcí a po provedení 
těchto konstrukcí se provede natavení hydroizolací ve zbylých částech.   
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7.2.2 Svislé konstrukce 
Po zhotovení vodorovných izolací se přejde k provádění svislých konstrukcí kolem 
výtahové šachty. Provedení železobetonové stěny je obdobné jako provedení 
základových konstrukcí. Opět se sestrojí jednostranné bednění, osadí se výztuž 
s distančními tělísky a naváže se s výztuží přichystanou ze základových konstrukcí a 
následně se provede druhá strana bednění. Poté se po vrstvách vylije betonem a také se 
bude postupně hutnit pomocí ponorných vibrátorů.  

Stěna z bednících tvárnic typu ztracené bednění se osadí ve vytyčené poloze 
a na předem vyvedenou svislou výztuž z betonářské oceli Roxor ø 12 mm. Kladení 
tvárnic bude probíhat na maltu vápenocementovou. Vyztužení bude provedeno dvěma 
pruty ø 12 mm v každé ložné i v každé styčné spáře tvarovky. Výztuž musí být čistá, 
nepoškozená a zbavená mastnoty. V místech křížení výztuží bude spojení zajištěno 
rádlovacím drátem. Betonáž i vibrování bude probíhat po vrstvách, které jsou určeny 
výškou tvárnice.  

Po zhotovení konstrukcí bude beton v době zrání ošetřován tak, jak je uvedeno 
v bodě: Betonáž, ošetřování, odbednění. 

 
7.2.3 Svislé hydroizolace, tepelné izolace a zásyp 
Stěny u výtahové šachty v místech pod plánovanou základovou deskou suterénu 
je nutné izolovat jak proti vlhkosti, tak tepelně.  

Po uplynutí technologické přestávky pro železobetonovou stěnu, jejího odbednění 
a při dostatečné suchosti této stěny se provede penetrační nátěr. Nátěr bude proveden 
u všech stěn a do výšky nutné pro provedení hydroizolací. Následně po zaschnutí 
penetračního nátěru se provede natavení svislých hydroizolačních pásů. Svislé 
hydroizolace se budou provádět v jednom záběru maximálně do výšky 2,2 m, aby se 
zabezpečila správné provedení. Při zhotovení svislých izolací je nutné dodržet 
minimální pracovní prostor v zabezpečené části výkopu a to šířky min. 0,8 m. Po 
provedení svislých izolací se následně plnoplošně nalepí desky tepelní izolace podle 
projektové dokumentace. Tuto činnost bude zajišťovat pracovník s minimálně 5letou 
praxí v provádění izolací.  

Po provedení všech těchto činností se s velkou opatrností provede zásyp 
do úrovně dna budoucí základové desky, odstraní se jistící konstrukce, které chránily 
konstrukci před zasypáním zeminou. Použita bude zemina uložená na staveništní 
deponii. Průběžně se bude zásyp hutnit vibračním pěchem a to po vrstvách tloušťky 300 
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mm. Při této činnosti bude dbáno zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození již 
zhotovených konstrukcí.  

 
7.3 Základová deska suterénu 
Nejprve se zhotoví bednění pro základovou desku suterénu. Následně se osadí kari síť 
150/150/6 na distanční tělíska s přesahem minimálně 2 oka a provede se betonáž. 
Doprava betonu, podmínky ukládání, ošetřování a odbedňování základové desky jsou 
shodné s prováděním základových pasů. Následně opět položíme vodorovnou 
hydroizolaci v pasech stejně jako u provádění hydroizolací u dojezdu výtahu.  

 
7.4  Svislé konstrukce 1. PP 
Svislé suterénní konstrukce jsou provedeny ze ztraceného bednění o šířce tvárnice 
300 mm a 400 mm. Po vyzdění, vyztužení, betonáži a provedení železobetonových 
věnců budou následovat svislé izolace a zásyp výkopů. Postup provádění včetně 
podmínek pro provádění je shodný s postupem pro dojezd výtahu -  svislé konstrukce, 
svislé hydroizolace, tepelné izolace a zásyp. U svislých hydroizolací bude dodrženo 
vytažení min. 300 mm nad terén, a natavování bude opět probíhat v záběrech o 
maximální výšce pasu 2,2 m. Pro vyhotovení izolací bude zřízeno pomocné lešení, 
kolem kterého bude zajištěn minimální prostor 0,8 m. Materiál pro izolace se bude do 
zabezpečeného výkopu spouštět postupně rypadlo – nakladačem.  

 
7.5 Stropní konstrukce 1. PP 
Pro železobetonové stropní konstrukce bude nejdříve zřízeno systémové bednění 
DOKA opatřené odbedňovacím přípravkem. Po kontrole bednění se položí výztužné 
kari sítě na distanční tělíska a uloží se pochozí lávky pro pohyb pracovníků při betonáži 
desky. Zásady pro ukládání betonové směsi jsou shodné s podmínkami uvedenými 
v předchozích postupech pro betonáž. Hutnění stropní desky bude probíhat pomocí 
vibrační lišty ENAR HURACAN H a bude se dbát, aby nedošlo k posunutí výztuže.  

Částečné odbednění je možné nejdříve po uplynutí doby zrání, tedy 7 dní. 
Před odbedněním je nutné zhodnocení stavu konstrukce statikem. Odbedňování bude 
postupné. Nejdříve se odstraní přibližně 1/3 vnitřních stojek, které určí statik. Veškeré 
bednění je možné odstranit až po dosažení minimální požadované pevnosti betonu.  
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Stropní panely Heluz budou osazovány pomocí mobilního autojeřábu AD 28  na 
vyrovnaný železobetonový věnec. Po osazení se provede betonáž ok zámků a 
dobetonování věnce v úrovni keramických panelů betonem C 20/25. Před betonáží je 
třeba plochy, především keramické části, které budou betonáži dotčené, navlhčit 
kropením. Toto navlhčení je prováděno pro dobrou přilnavost betonu, a aby došlo 
k co nejmenšímu odsátí záměsové vody z betonové směsi. Manipulace s panely 
je provedena pomocí závěsných ok. Stropní panely není třeba podepírat, jsou únosné 
ihned po osazení, ale je třeba nevystavovat je nadměrnému zatížení, které by mohlo 
způsobit pohyb ve styčné spáře. 
 
7.6 Základová deska na terénu 
Po odbednění základových pasů na terénu se přejde k násypu do úrovně dna základové 
desky. Násyp bude proveden po vrstvách tloušťky maximálně 250 mm a jednotlivé 
vrstvy budou hutněny pomocí vibračních pěchů a vibračních desek. Bude dbáno 
opatrnosti, aby nedošlo k poškození již zhotovených konstrukcí. Násyp je proveden 
zeminou vytěženou při výkopových pracích, která je uložena na staveništní deponii. 
Dovoz zeminy bude zajišťovat nákladní automobil TATRA a ukládání zeminy rypadlo-
nakladač, který bude dbát na to, aby zemina byla uložena co nejrovnoměrněji.  

Následovat bude zhotovení základové desky, které je shodné s bodem 
7.3.  „Základová deska suterénu“.  
 
8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Kontrolní a zkušební plán pro základové konstrukce včetně podrobného popisu 
jednotlivých kontrol je součástí kapitoly „Kontrolní a zkušební plán pro základové 
konstrukce“. 

 
8.1 Základové konstrukce 
8.1.1 Vstupní kontrola 
Při vstupní kontrole bude kontrolována projektová dokumentace, především její 
kompletnost a správnost, stanoviska dotčených orgánů a stavební povolení. Dále 
proběhne kontrola připravenosti pracoviště, především zajištění výkopů proti pádu, 
přístupové cesty, dále bude kontrolována vybavenost zařízení staveniště, oplocení, 
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zázemí pracovníků a přípojná místa inženýrských sítí. V rámci vstupní kontroly bude 
kontrolována čistota, rovinnost a vhodný stav základové spáry. Také proběhne převzetí 
zemních prací, kdy bude kontrolováno především provedení podle projektové 
dokumentace, dostatečný sklon svahování a statická stabilita záporového pažení 
a odvodnění stavební jámy. Dále budou kontrolovány dodané materiály, shodnost 
s dodacím listem, také proběhne kontrola profesních průkazů a způsobilosti pracovníků 
a kontrola technického stavu strojů. 
 
8.1.2 Mezioperační kontrola 
Při mezioperační kontrole se budou každý den kontrolovat klimatické podmínky. Dále 
je třeba zkontrolovat celistvost a geometrii podkladního betonu, správnost vytyčení 
bednění, uložení zemnícího pásku a jeho spojů. Také proběhne kontrola bednění, jeho 
správného sestavení, umístění, stability a provedení prostupů. Kontrolována bude 
výztuž, u které musí být dodrženo správné krytí a její poloha, také nesmí být znečištěná, 
zamaštěná nebo poškozená, také bude kontrolováno vzájemné spojení výztuže.  
V místech potřebných dilatací se zkontroluje osazení a správné umístění dilatačních 
pásků. Dále bude kontrolováno ukládání betonové směsi do bednění a rýh tak, aby byla 
ukládána ze správné výšky, v daných mocnostech a správně hutněna.  
Na závěr mezioperační kontroly se bude kontrolovat vhodnost ošetřování betonu a jeho 
dostatečná vlhkost po stanovenou dobu. 
 
8.1.3 Výstupní kontrola 
V rámci výstupní kontroly se bude kontrolovat geometrická přesnost zhotovených 
konstrukcí a porovnání s mezními odchylkami, jejich rovinnost včetně provedení 
prostupů. Nebude také opomenuta kontrola pevnosti betonu, která bude stanovena na 
zkušebních vzorcích. Na závěr se bude kontrolovat celistvost povrchu betonu.  
 
8.2 Svislé konstrukce 
8.2.1 Vstupní kontrola 
Při vstupní kontrole se provede kontrola projektové dokumentace, zejména její 
kompletnost a správnost včetně stavebního povolení a vyjádření správců dotčených 
orgánů. Dále proběhne převzetí pracoviště, kde se bude kontrolovat oplocení, označení 
staveniště, přístupové cesty, vyznačení vstupů, zařízení staveniště včetně zázemí 
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pracovníků a přípojná místa na technickou infrastrukturu. Dále se bude kontrolovat 
čistota, suchost a rovinnost provedeného podkladu a kontrola vyvedené výztuže 
ze základových konstrukcí pro napojení svislých konstrukcí. Také se zkontroluje 
správné vytyčení objektu a shoda s projektovou dokumentací. Dále budou kontrolovány 
dodané materiály, shodnost s dodacím listem, také proběhne kontrola profesních 
průkazů, způsobilost pracovníků, technický stav používaných strojů a pracovních 
pomůcek. 
 
8.2.2 Mezioperační kontrola 
V rámci mezioperační kontroly bude každý den probíhat kontrola klimatických 
podmínek. Dále se kontroluje vytyčení svislých konstrukcí a shoda s projektovou 
dokumentací. Také se bude průběžně kontrolovat provádění zdění betonových tvárnic, 
jejich správné osazení a rovinnost. Průběžně bude probíhat i kontrola ukládání výztuže 
jak ve svislé poloze, tak ve vodorovné poloze. Dále pak betonáž, u které bude 
kontrolována výška, z které se betonová směs ukládá, její správné vrstvení a hutnění. 
Kontrolovat se bude i správné provedení otvorů ve zdi, především dodržení rozměrů 
a správná poloha podle projektové dokumentace. Dále bude probíhat kontrola osazení 
a umístění překladů, jejich vodorovnost, tloušťka lože a dodržení minimálního uložení. 
Probíhat bude kontrola lešení, jeho výška, stabilita a umístění. V případě nutnosti 
proběhne i kontrola ochrany konstrukcí před povětrnostními vlivy.  
 
8.2.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolou bude kontrola geometrické přesnosti provedených svislých 
konstrukcí, jejich shoda s projektovou dokumentací, svislost a kolmost. Také proběhne 
kontrola přesnosti provedených otvorů, jejich poloha, rozměry a shoda s projektovou 
dokumentací.  
 
8.3 Hydroizolace 
8.3.1 Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly bude kontrolována projektová dokumentace, její kompletnost 
a správnost. Kontrolovat se bude připravenost pracoviště, oplocení, označení staveniště, 
vstupy, zázemí pracovníků, přípojné body. Kontrola provedení a zajištění výkopových 
prací. Dále pak čistota, suchost a rovinnost podkladu, aby byl bez větších výstupků a  
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děr. Dále proběhne kontrola prostupů, především správné umístění a velikost. Proběhne 
kontrola způsobilosti pracovníků k vykonávání daných činností a technická kontrola 
nástrojů, především plynových hořáků. Také bude kontrolován dodaný materiál 
s dodacími listy, jeho vhodnost, označení a uskladnění podle pokynů výrobce.  
 
8.3.2 Mezioperační kontrola 
Při mezioperační kontrole se bude průběžně kontrolovat provádění izolace podle 
projektové dokumentace, vhodnost penetrace a její celoplošné nanesení, kladení izolace, 
provádění spojů, jejich přesah a vodotěsnost. Podélný přesah by měl být 100 mm a 
příčný 150 mm, a v jednom místě se nesmí setkat 4 spoje najednou. Kontrolováno bude 
i celoplošné natavení pásů. Zvlášť kontrolováno bude provádění izolací v místech 
dilatačních spár konstrukcí, především jejich správnost provedení a vhodné zesílení. U 
svislých izolací je třeba dodržet minimální vyvedení hydroizolace nad terén 300 mm. 
Také se bude kontrolovat provádění hydroizolací v místech prostupů, především vhodné 
utěsnění, nebo zda nevznikly prasklinky. Kontrolovat se budou i plochy izolací, zda 
nevznikly trhlinky, prasklinky nebo prošlápnutí. 
 
8.3.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolou bude kontrola provedení izolací podle projektové dokumentace, 
kontrola vrstev izolace, jejich rovinnost, spojitost, dostatečné přesahy, a zda nevznikly 
vlnky nebo kapsy. Také bude provedena tlaková zkouška těsnosti spojů zvonem a 
zkouška porušení spojů kovovou jehlou. Na závěr se zkontroluje celá plocha izolací, 
jejích neporušenost a čistota.  
 
8.4 Stropní montované konstrukce 
8.4.1 Vstupní kontrola 
Při vstupní kontrole bude kontrolována projektová dokumentace, především její 
kompletnost a správnost, stanoviska dotčených orgánů a stavební povolení. Dále 
proběhne kontrola připravenosti pracoviště, především přístupové cesty, 
vnitrostaveništní komunikace, skladovacích ploch. Dále bude kontrolováno zařízení 
staveniště, oplocení, zázemí pracovníků a přípojná místa inženýrských sítí. V rámci 
vstupní kontroly bude kontrolována čistota, rovinnost a celkové provedení podkladních 
konstrukcí podle projektové dokumentace. Dále budou kontrolovány dodané materiály, 
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shodnost s dodacím listem, také proběhne kontrola profesních průkazů a způsobilosti 
pracovníků a kontrola technického stavu strojů, především autojeřábu. 
 
8.4.2 Mezioperační kontrola 
Během mezioperační kontroly se budou denně kontrolovat a zaznamenávat klimatické 
podmínky. Kontrolovat se bude manipulace se stropními dílci, jejich správné uchycení 
při přepravě a zajištění autojeřábu. Dále se bude kontrolovat ukládání stropních dílců, 
správná poloha a typ panelů podle projektové dokumentace. Kontrolovat se bude 
navlhčení míst pro správnost provedení zálivky ok zámku a dostatečné vyplnění spár 
betonovou zálivkou a jejich následné ošetřování.  
 
8.4.3 Výstupní kontrola 
Zde bude kontrolována přesnost provedení, především rozměry, rovinatost a dodržení 
polohy podle projektové dokumentace. Na závěr se provede finální kontrola ucelené 
konstrukce bez vad a nedodělků.  
 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s předpisy BOZP před zahájením prací 
a možnými riziky. Každý pracovník poté stvrdí svým podpisem daný dokument. 

Při vykonávání prací je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, kterými jsou:  

  Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
v aktuálním znění. 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci se změnami 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 88/2016 Sb. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi se změnou 
136/2016 Sb. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 
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 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 
9/2013 Sb., 32/2016 Sb. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu se změnou 170/2014 Sb. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků. 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky. 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů 
se změnami 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se změnou 
20/2012 Sb. 

 

10 EKOLOGIE 
Plánovaný objekt se nachází v zastavěné oblasti a při provádění prací se nepředpokládá 
negativní dopad na životní prostředí. 

Kvůli okolní zástavbě musí být brán zřetel na nadměrnou hlučnost během 
pracovní doby, která je omezena nočním klidem (tj. od 22.00 hod do 6.00 hod). 
Stavební stroje budou čištěny na staveništi na zřízeném mycím a čistícím místě 
mechanizace s integrovanou nádrží před výjezdem na pozemní komunikace, aby 
se zabránilo jejich znečištění. Nádrže se budou pravidelně vyvážet. Všechny stroje 
budou udržovány v řádném technickém stavu.  
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Nakládání s odpady bude probíhat podle platné legislativy: 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

ve znění pozdějších předpisů se změnami 169/2013 Sb., 223/2015 Sb. 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

 
Přehled odpadů je v tabulce č. 21 s názvem: „Přehled vznikajících odpadů pro hrubou 
spodní stavbu.“ 
Kód Název odpadu Kateg. Likvid. 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 3 
150102 Plastové obaly O 3 
150106 Směsné obaly O 2 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné  
N 4 

170101 Beton O 3 
170201 Dřevo O 3 
170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 
N 4 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 3 
170403 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 
N 4 

170405 Železo a ocel  O 3 
170407 Směsné kovy  O 3 
170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami  N 4 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 

03 
O 3 

200303 Směsný komunální odpad O 2 
Tabulka č. 21: Přehled vznikajících odpadů pro hrubou spodní stavbu. 
 
Kategorie: 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
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Likvidace – nakládání s odpady: 
1. Uložení na skládku vzdálenou 7,5 km 
2. Odvoz do spalovny odpadů vzdálené 2,7 km 
3. Recyklace – odvoz do recyklačního dvora vzdáleného 2,7 km 
4. Odvoz do spalovny nebezpečných odpadů nebo předání specializované firmě 

na recyklaci nebezpečných odpadů, vzdálenost 2,7 km 
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1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ A 
HMOT 

Napojení na potřebná média, kterými jsou voda a elektrická energie, bude provedeno 
pomocí dočasných staveništních přípojek. Na místech odběru vody bude umístěn 
vodoměr, pro odběr elektrické energie bude na staveništním rozvaděči umístěn 
elektroměr. Připojení bude schváleno jednotlivými správci sítí.   

 
1.1 Potřeba elektrické energie pro staveništní provoz 
Potřeba elektrické energie je počítaná na období provádění zemních a základových 
prací. Zahájení prací je plánováno na červenec 2016, nepředpokládá se tedy využití 
přímotopů ve stavebních buňkách.  

 
S = × ( 1 × ∑ 1 + 2 × ∑ 2 + 3 × ∑ 3) 
S  zdánlivý maximální příkon (kW) 
K  koeficient ztrát napětí (1,1) 
β1  průměrný koeficient náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 průměrný koeficient náročnosti osvětlení (0,8) 
β3 průměrný koeficient vnitřního osvětlení a topidel (0,8) 
cos μ průměrný účinek spotřebičů (0,5-0,8) 
P1 součet štítkových příkonů elektromotorů (kW) 
P2 příkonů venkovního osvětlení (kW) 
P3 součet příkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW) 

 
Zařízení Počet ks Příkon (kW) Celkem (kW) 
Svářecí zdroj 1 4,5 4,5 
Kalové čerpadlo 1 3,7 3,7 
Ponorný vibrátor 2 1,8 3,6 
Vibrační lišta 1 1,05 2,1 
Mobilní mycí linka 1 7,1 7,1 
Celkem - - 21,0 

Tabulka č. 22: Příkon elektromotorů.  
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Zařízení Počet ks Příkon (kW) Celkem (kW) 
Staveništní osvětlení  5 0,5 2,5 

Tabulka č. 23: Příkon vnějšího osvětlení staveniště. 
 

Vnitřní osvětlení Počet ks Příkon (kW) Celkem (kW) 
Kancelář/šatna 3 0,45 1,35 
Hygienické zázemí 1 0,6 0,6 
Bojler 200 l 1 2,2 2,2 
Sklad 1 0,3 0,3 
Vrátnice 1 0,3 0,3 
Celkem - - 4,75 

Tabulka č. 24: Příkon vnitřního osvětlení a topidel. 
 

S = ,
, × (0,7 ∗ 21 + 0,8 × 2,5 + 0,8 × 4,75) = 39,88  

 
1.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

 Sekundová spotřeba vody na staveništi se spočítá ze vzorce  
Qni = ( × ) ( × 3600)⁄  
Qn = Qn1+Qn2 
Qn Celková spotřeba vody v l/s 
Qn1 Denní spotřeba pitné vody v l/s 
Qn2 Denní spotřeba užitkové vody l/s 
Pn Spotřeba vody v l 
Kn Koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (2,7 - pitná voda,  

2,0 - voda užitková) 
t   Doba odběru vody – 8 h denně 

  
Qn1 – pitná voda Osob Spotřeba/osobu (l) Množství (l) 
Hygienické potřeby 11 40 440 
Sprchování 11 45 495 
Celkem + 20% rezerva - - 1122 

Tabulka č. 25: Denní spotřeba pitné vody. 
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Qn2 – užitková voda MJ Počet MJ Spotřeba/MJ (l) Množství (l) 
Ošetřování betonu M3 534,3 10 5343 
Mytí automobilů Aut/den 1 + 45 1000 + 45 x 15 1675 
Mytí prac. pomůcky Den 1 100 100 
Rozhodující + 20% rezerva - - - 5443 x 1,2 = 

6531,6 
Tabulka č. 26: Denní spotřeba užitkové vody. 

 
Qn1 = (1122 ∗ 2,7) (8 ∗ 3600) =⁄  0,105 l/s 
Qn2 = (6531 ∗ 2,0)/(8 ∗ 3600) =0,454  l/s 
Qn = 0,105 +0,454 = 0,559 l/s 

 
Výpočet spotřeby byl počítán na technologickou etapu zemních prací 

a základových konstrukcí. Z výpočtu vyplývá, že na spotřebu vody je náročnější etapa 
základových konstrukcí. Při této etapě bude maximální průměrná denní spotřeba 
0,559 l/s. 

 
Poznámka: Celkové množství vody na mytí aut je spočítáno jako maximální objem 
odebírané vody na první mytou mechanizaci, tedy 1000 l. Na další mytí mechanizace 
jsou připočítány ztráty pouze 15 l/auto, protože je zvolena mycí linka Chemie Star 
s integrovanou sedimentační nádrží a cirkulací vody. Podrobnější popis této mycí linky 
je v této kapitole v bodě 13.2.5. s názvem „DALŠÍ ZAŘÍZENÍ – MYCÍ LINKA“. 
 

2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude napojeno kanalizační přípojkou na jednotnou kanalizaci. Připojení bude 
schváleno od správce této sítě.  

Stavební jáma bude odvodněná vyspádovanou rýhou kolem celé stavební jámy a 
stavebního kalového čerpadla do jednotné kanalizace.  

Zpevněné plochy pro zařízení staveniště budou odvodněny vsakováním 
do podloží, stejně tak nezpevněná místa stavebního pozemku. V době provádění prací 
se vzhledem k ročnímu období nepředpokládá výskyt nadměrných dlouhodobých srážek 
a není tedy nutné speciálně řešit jejich odvodnění.  



72 
 

3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Staveniště se nachází v okrajové části města Jičín. Příjezd na staveniště bude umožněn 
z místní pozemní komunikace z ulice Labská, u které se nepředpokládá dopravní 
vytížení. Výjezd ze staveniště bude situován na pozemní komunikaci v ulici Soudná, 
u které se opět nepředpokládá její dopravní vytížení. Vchod na staveniště bude umožněn 
z chodníku pro pěší v ulici Labská.  

Vchod, vjezd i výjezd budou zabezpečeny uzamykatelnými bránami, které budou 
navazovat na mobilní oplocení.  

Oplocení staveniště, vchod, vjezd a výjezd budou označeny bezpečnostními, 
zákazovými a informačními tabulkami, které budou zajišťovat bezpečnost osob 
pohybujících se v okolí staveniště. Dále budou označeny zákazovými a výstražnými 
značkami pozemní komunikace v okolí staveniště, aby byla zajištěna bezpečnost 
pohybu dopravních prostředků v okolí stavby. Navržené dopravní značení je 
znázorněno na výkrese s názvem „Širší dopravní vztahy“. 

Napojení na technickou infrastrukturu je navrženo pomocí staveništních přípojek, 
které jsou pro vodovodní a kanalizační přípojku řešeny podzemním trubním vedením. 
Bude dbáno, aby nedošlo k jejich poškození při provádění zemních prací, proto budou 
v rámci vytyčení inženýrských sítí znázorněny pomocí značkovacích sprejů. Dále budou 
pracovníci provádějící zemní práce seznámeni s polohou vedení inženýrských sítí a tuto 
skutečnost stvrdí svým podpisem patřičného dokumentu. Nad inženýrskými sítěmi, ani 
v jejich ochranném pásmu nebude probíhat skladování materiálu. Přejezd stavebních 
strojů nad inženýrskými sítěmi bude umožněn přes ocelovou desku. Napojení 
na elektrickou energii bude provedeno pomocí kabelů, které budou vloženy v retardéru 
s průchodkou, složeného z jednotlivých dílů 500 x 500 mm. 

 
Obrázek č. 2: Retardér se středovou průchodkou pro kabelové vedení. 
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Nápojné body inženýrských sítí jsou zaznačeny ve výkresu č. 2 „ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ“. 

 

4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY 
A POZEMKY 

V průběhu výstavby může dojít ke krátkodobému zhoršení hlučnosti a prašnosti. 
S ohledem na možnost zhoršení prašnosti, bude zajištěno neprůhledné oplocení 
do výšky 1,8 m a v případě nadměrné prašnosti, například při extrémně suchých dnech, 
bude zajištěno kropení. Hlučnost bude omezena pracovní dobou, která je plánována 
denně na 8 hodin a tato pracovní doba nesmí zasahovat do nočního klidu, který je 
stanoven Policí České republiky od 22.00 hod do 6.00 hod. Při riziku většího hlukového 
ohrožení, například od vrtné soupravy, bude dále upravena pracovní doba. Tato 
upravená pracovní doba bude v rozmezí od 7.00 hod do 16.00 hod.  

V rámci bezpečnosti statiky okolních objektů byl zvolen postup provádění 
záporového pažení pomocí vrtů, namísto beranění. 

 

5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA 
SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ 
DŘEVIN 

Na pozemcích se nyní nenachází žádné objekty určené k demolici. Realizace stavby 
nemá požadavky na asanace ani kácení vzrostlé zeleně.  
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6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
V rámci výstavby bytového domu a přilehlých parkovacích stání je navržena změna 
polohy chodníků na parcele č. 1857/1. Stávající chodník na daném pozemku bude 
zrušen a nahrazen novým chodníkem, který bude navazovat na stávající 
a ponechávanou část chodníku. Je tedy nutné zřídit dočasný zábor tohoto chodníku 
a chodci budou pomocí vhodného značení převedeni po dobu trvání stavby na protější 
chodník. Toto značení je opět znázorněno na výkrese s názvem „Širší dopravní vztahy“. 
Žádné jiné nutné zábory se v rámci výstavby objektu nepředpokládají. 

 

7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY 
ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 
LIKVIDACE 

Vlivem stavební činnosti vnikají odpady, které budou na staveništi ukládány 
v zajištěných kontejnerech a průběžně odváženy na skládku, do spalovny nebo 
k recyklaci.  

V rámci minimalizace negativních vlivů na dopravní provoz je na staveništi 
zřízeno čistící a mycí místo mechanizace s integrovanou nádrží, která se bude průběžně 
vyvážet. Dále byli vybráni dodavatelé materiálu, skládky, spalovny a třídírny odpadů 
v blízkosti staveniště, aby byly minimalizované délky dopravních tras. 

Vzniku nadměrného množství emisí bude dále předcházeno vhodnou volbou 
strojů a jejich udržováním v řádném technickém stavu. 

 Nakládání s odpady bude probíhat podle platné legislativy: 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve 

znění pozdějších předpisů se změnami 169/2013 Sb., 223/2015 Sb. 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady 
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Kód Název odpadu Kategorie Likvidace 
170503 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky O 1 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 3 
150102 Plastové obaly O 3 
150106 Směsné obaly O 2 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné  
N 4 

170101 Beton O 3 
170201 Dřevo O 3 
170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné 

látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
N 4 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 3 
170403 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 
N 4 

170405 Železo a ocel  O 3 
170407 Směsné kovy  O 3 
170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami  
N 4 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 
a 17 06 03 

O 3 

200303 Směsný komunální odpad O 2 
Tabulka č. 27: Katalog vznikajících odpadů v průběhu trvání stavby 
 
Kategorie: 
O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 
 Likvidace – nakládání s odpady: 
1. Uložení na skládku vzdálenou 7,5 km 
2. Odvoz do spalovny odpadů vzdálené 2,7 km 
3. Recyklace – odvoz do recyklačního dvora vzdáleného 2,7 km 
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8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY 
NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN  

Při výstavbě objektu budou prováděny zemní práce.  
 

Název m3 rostlý stav Koeficient 
nakypření 

m3  včetně 
nakypření 

Ornice 845,41 1,15 972,22 
Výkopy z nezapažené jámy 527,18 1,3 685,33 
Výkopy ze zapažené jámy 164,74 1,3 214,16 
Hloubení rýh 209,25 1,3 272,03 
Ruční dočištění rýh 39,70 1,3 51,61 
Vrty pro zápory 29,69 1,3 38,6 

Tabulka č. 28: Objemy vytěžené zeminy při provádění zemních prací. 
 

Část ornice i část výkopku bude ponechána na opětovné využití při provádění 
násypů, zásypů a dokončovacích pracích. Část z tohoto ponechávaného množství bude 
skladováno na dočasné skládce na vlastním pozemku investora. Zbylá část, kterou nelze 
uskladnit na vlastním pozemku, bude odvezena na deponii na skládku. Nepotřebné 
množství vytěžené zeminy bude odvezeno na skládku.  
 
Název m3  včetně nakypření 
Ornice na zpětné použití 333,54 
Zemina na zásypy a násypy 800,18 
Odvoz nadbytečné ornice 765,49 
Odvoz nadbytečného výkopku 461,55 

Tabulka č. 29: Množství vytěžené zeminy na zpětné použití a množství nadbytečné 
zeminy. 
  Skladování vytěžené zeminy je podrobněji popsáno v kapitole „Technologický předpis 
pro zemní práce.“ 
 
  



77 
 

9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
Při výstavbě je možnost krátkodobého negativního ovlivnění životního prostředí 
z hlediska prašnosti a hlučnosti. O této problematice pojednává bod 4. této kapitoly 
s názvem „VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY“. 

Aby se zabránilo úniku nebezpečných látek ze stavebních strojů do podloží, 
budou se udržovat v patřičném technickém stavu a bude probíhat pravidelná údržba.  

Dalším krokem k ochraně životního prostředí je třídění odpadu při výstavbě 
do předem určených kontejnerů. Nakládání s odpady je podrobněji popsáno v bodě č. 7 
této kapitoly s názvem „MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY 
ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE“. 
 

10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být seznámeni s bezpečnostními předpisy 
i riziky, které mohou v rámci prací nastat. Své proškolení stvrdí svým podpisem 
příslušného dokumentu. Pracovníci musí být odborně i zdravotně způsobilí 
k vykonávání daných činností a musí dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti, 
technologické postupy i manuály pro používání mechanizace a budou používat 
příslušné ochranné pomůcky.  

Podrobněji o této problematice pojednávám v kapitole „BEZPEČNOST 
A OCHRANA ZDRAVÍ“. 
 
11 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
Výstavbou daného objektu nebudou dotčeny žádné stávající stavby, proto není zapotřebí 
řešit bezbariérovou úpravu těchto staveb.  
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12 ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Staveniště i přilehlé pozemní komunikace budou náležitě označeny dopravním 
značením a informačními tabulkami, které jsou zapotřebí pro ochranu osob a také 
pro plynulost a bezpečnost dopravy v okolí staveniště. Toto značení je znázorněno 
na výkrese č. 1 s názvem „SITUACE SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY“. 
 
13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK 

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  
Při výstavbě daného objektu nebudou vznikat žádné speciální podmínky pro provádění 
stavby ani opatření proti účinkům vnějšího prostředí.  
 
13.1  Koncepce zařízení staveniště 
 Při převzetí staveniště bude převzato již zřízené mobilní oplocení staveniště. Samotné 
zařízení staveniště bude vybudováno po sejmutí ornice. Součástí zařízení staveniště 
budou stavební buňky, které budou sloužit jako kanceláře, šatna, hygienické zázemí, 
vrátnice a uzamykatelný sklad. Dále se budou zhotovovat staveništní komunikace, 
zpevněný vjezd a výjezd ze staveniště, zpevněná a odvodněná skládka materiálu, 
staveništní přípojky (voda, elektrická energie, kanalizace) a čistící a mycí místo 
mechanizace. 
 
13.2 Provozní zařízení a objekty zařízení staveniště  
13.2.1 Stavební objekty pro pracovníky a řízení 
Zařízení staveniště pro pracovníky je dimenzováno pro 11 osob, tedy na maximální 
počet pracovníků, který se bude v jeden pracovní den vyskytovat na staveništi.  

Stavební objekty budou pronajaty od společnosti TOI TOI, sanitární systémy, 
s.r.o. a dovezeny na staveniště z pobočky v Hradci Králové. Dopravu na staveniště 
zajistí daná společnost.  

Stavební buňky budou umístěny na zpevněné, rovné ploše z recyklátu frakce  
8 - 32 mm o mocnosti 100 mm.  

Umístění zařízení staveniště na pozemku je znázorněno na výkrese č. 2 
„ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ“. 
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Kanceláře stavbyvedoucího a mistrů 
Pro kanceláře stavbyvedoucího a mistrů byl navrhnut kontejner typu BK1. Součástí 
vnitřního vybavení je 1x elektrické topidlo, 3x elektrické zásuvky a nábytek (stůl, židle, 
skříně a věšáky). 

 Technická data:  
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 

 
Obrázek č. 3: Kontejner typu BK1 od firmy TOI TOI. 
 
Šatna pracovníků  
Jako šatna bude sloužit opět kontejner typu BK1. Tento kontejner bude vybaven 
1x elektrickým topidlem, 3x elektrickou zásuvkou a vnitřním nábytkem (židle, stůl, 
skříně a věšáky). 
 Technická data:  
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
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Obrázek č. 4: Kontejner typu BK1 od firmy TOI TOI. 
 
Hygienické zázemí  
Pro hygienické zázemí pracovníků byl navržen kontejner typu SK1. Vybavením 
kontejneru je 2x elektrické topidlo, 2x sprchová kabina, 3x umyvadlo, 2x pisoár, 
2x toaleta, 1x boiler 200 l. V rámci pronájmu je zajištěn i pravidelný úklid firmou 
TOI TOI.  

  
Technická data:  
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 
odpad: potrubí DN 100 
 

Tento druh hygienického kontejneru byl zvolen s ohledem na požadavky normy 
ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny, která udává minimální počet hygienických 
zařízení na počet pracovníků. 

 
 2 záchodové kabiny na 11 až 50 mužů 
 1 pisoár na 1 záchodovou kabinu 
 1 umyvadlo na 10 zaměstnanců pro druh práce, při kterém vzniká znečištění 

kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu  
 1 sprcha na 15 zaměstnanců pro druh práce, při kterém vzniká znečištění 

kůže zaměstnance a jeho pracovního oděvu  
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Maximální počet pracovníků vyskytujících se na staveništi v rámci pracovní doby 
jednoho dne je 11. Je tedy nutno navrhnout hygienické zázemí minimálně 
o 2 záchodových kabinách, 2 pisoárech, 2 umyvadlech a 1 sprše. 

 

 
Obrázek č. 5: Kontejner typu SK1 od firmy TOI TOI. 
 
13.2.2 Skladovací prostory 
Sklad 
Pro skladování drobného materiálu, nářadí a pracovních pomůcek bude sloužit 
uzamykatelný kontejner typu LK1. 

 
Technická data:  
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 

 
Obrázek č. 6: Skladovací kontejner typu LK1 od firmy TOI TOI. 
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Skládka 
Potřebný stavební materiál, který není nutno skladovat ve skladovacím kontejneru, bude 
skladován na staveništní skládce.  

Staveništní skládka musí být rovinná, zpevněná a odvodněná. Tyto požadavky 
budou zajištěny hutněným recyklátem frakce 8 – 32 mm o mocnosti 150 mm. Skládka 
se nachází v jihovýchodním rohu pozemku a bude mít plochu 143,1 m2. 
 
13.2.3 Oplocení 
Mobilní oplocení výšky 1,8 m je zřízeno již při přejímce staveniště od investora. 
Před zahájením zemních prací bude opatřeno neprůhlednými plachtami k zabránění 
negativních vlivů na okolí způsobených prašností.  

 

 
Obrázek č. 7: Mobilní oplocení opatřené neprůhlednou plachtou.  

 
13.2.4 Komunikace a odstavná stání  
Staveništní komunikace i odstavná stání pro stavební stroje jsou zhotoveny z vysoce 
hutněného recyklátu frakce 8 – 32 mm o mocnosti 150 mm.  

Staveništní chodníky v oblasti stavebních buněk jsou zhotoveny z recyklátu frakce 
8-32 mm a mocnosti 100 mm.  
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13.2.5 Další zařízení 
Vrátnice 
Jako vrátnice bude sloužit kontejner od firmy TOI TOI, který je k tomuto účelu určený. 
Je vybrána varianta se třemi okny. Buňka je vybavena 1x elektrickým topidlem.  

 Technická data:  
Šířka: 1 980 mm 
Délka: 1 980 mm 
Výška: 2 600 mm 
El. přípojka: 380 V/32 A 
 

 
Obrázek č. 8: Vrátnice od firmy TOI TOI.  

 
Mycí linka 
K očištění vozidel stavby před výjezdem na komunikace bude sloužit zapůjčená mycí 
rampa od firmy Chemie Star se spodním mytím podvozků a integrovanou sedimentační 
nádrží a cirkulací vody.  
 
Technická data: 
Šířka: 3 500 mm 
Délka: 4 500 mm (bez nájezdových ploch) 
Kapacita myčky: 80 - 100 aut denně (za 8 hodin) 
Ztráta vody: 10 - 15 litrů na jedno auto 
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Obrázek č. 9: Mycí linka, ilustrační fotografie.  
 

14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ 
TERMÍNY 

Zahájení stavby:       červenec 2016 
Ukončení technologické etapy hrubé spodní stavby:  září 2016 
Ukončení stavby:      srpen 2017 
 
 
  



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 

NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELORꞌS THESIS 

AUTOR PRÁCE LUCIE HABARTOVÁ 
AUTHOR  
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JITKA VLČKOVÁ 
SUPERVISOR  
 
 
BRNO 2016 
  



86 
 

OBSAH 
1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ ................................................................... 88 
2 POPIS PRÁCE STROJŮ ........................................................................................ 89 

2.1 Zemní práce ...................................................................................................... 89 
2.2 Hrubá spodní stavba ......................................................................................... 90 

3 VÝPOČET POTŘEBY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ ................................... 91 
3.1 Sejmutí ornice .................................................................................................. 91 
3.2 Vrty pro zápory ................................................................................................ 92 
3.3 Hloubení jámy a základových rýh.................................................................... 93 
3.4 Odvoz zeminy vytěžené ze začišťování stavební jámy .................................... 95 

4 DOPRAVNÍ TRASY .............................................................................................. 96 
4.1 Skládka zeminy ................................................................................................ 96 
4.2 Armovna ........................................................................................................... 97 
4.3 Betonárka ......................................................................................................... 98 
4.4 Dřevařský podnik ............................................................................................. 99 

5 STROJNÍ SESTAVA ........................................................................................... 100 
5.1 Zemní práce .................................................................................................... 100 

5.1.1 Křovinořez Profi 750 .............................................................................. 100 
5.1.2 Řetězová pila 440 Husqvarna ................................................................. 100 
5.1.3 Dozer CATERPILLAR D8T .................................................................. 101 
5.1.4 Rypadlo – nakladač CATERPILLAR 432F ........................................... 102 
5.1.5 Nákladní automobil typu sklápěč TATRA T815 – 231S25/340 ............ 103 
5.1.6 Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN ................................... 104 
5.1.7 Tahač VOLVO FH 16 s podvalníkem GOLDHOFER ........................... 105 
5.1.8 Vrtná souprava SOILMEC R312 ............................................................ 106 
5.1.9 Autodomíchavač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 21 ..................... 107 
5.1.10 Svářecí zdroj TELWIN TELMIG 250/2 ................................................. 108 
5.1.11 Rypadlo CATERPILLAR M322D ......................................................... 109 

5.2 Spodní stavba ................................................................................................. 110 
5.2.1 Autodomíchavač SCHWING a autočerpadlo SCHWING ..................... 110 
5.2.2 Ponorný vibrátor ENAR M7 AFP .......................................................... 111 
5.2.3 Vibrační lišta ENAR HURACAN H ...................................................... 111 
5.2.4 Vibrační pěch WEBER SRV 66 ............................................................. 112 
5.2.5 Vibrační deska WEBER CR 1 L............................................................. 112 
5.2.6 Autojeřáb AD 28 ..................................................................................... 113 

 



87 
 

  



88 
 

1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby:  Bytový dům v Jičíně 
Místo stavby:   Soudná, Valdické předměstí, 50601 Jičín 1 
Kraj:   Královéhradecký 
Investor: Město Jičín, Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 50601 

Jičín 1 
Zpracovatel:  HERNGROUP CZ s.r.o.,Projekční kancelář, Ptácká 299, 29301 

Mladá Boleslav 
Hlavní projektant: Ing. Přemysl Vodička, Letná 505, 507 91 Stará Paka  
 

Pozemek určený k výstavbě bytového domu se nachází v okrajové části města 
Jičín, která je určená k bytové výstavbě. V okolí se nachází rodinné domy, pozemky 
určené k bytové výstavbě a areál základní a speciální školy. Pozemek je ve vlastnictví 
města Jičín, nenachází se na něm žádné objekty k demolici. Kolem pozemku vede 
veřejná komunikace. Přes daný pozemek prochází stávající inženýrské sítě: vodovod, 
sdělovací kabel a veřejné osvětlení. Pro plánovaný objekt budou zřízeny nové přípojky 
jednotlivých inženýrských sítí. V rámci stavby bytového domu jsou podmiňujícími 
investicemi i vybudování parkovacích stání. První parkoviště je řešeno na samotném 
pozemku určeném k výstavbě bytového domu, druhé parkoviště se nachází naproti 
objektu. Navrhovaná stavba bude sloužit jako bytový dům se službou. Službou je 
čajovna s čistírnou. Bytový dům obsahuje 19 bytových jednotek o různé velikosti a 
uspořádání bytů. Objekt je řešen jako bezbariérový. Bytový dům je navržen se čtyřmi 
nadzemními  podlažími a je částečně podsklepen. Zastavěná plocha činí 714,86 m2. 
Pozemek je mírně svažitý. 

Plánovaná stavba se nachází v II. sněhové oblasti, II. větrové oblasti, dále spadá 
do teplotní oblasti -15 °C a lehké námrazové oblasti. 
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2 POPIS PRÁCE STROJŮ 
2.1 Zemní práce 
Před zahájením výkopových prací bude provedeno odstranění křovin i s kořeny pomocí 
řetězové pily 440 Husqvarna a křovinořezu Profi 750, následovat bude sejmutí ornice 
v mocnosti 0,25 m v určených místech. Tuto práci bude provádět dozer 
CATERPILLAR D8T. Dovoz dozeru na staveniště zajistí souprava tahače 
VOLVO FH 16 s podvalníkem GOLDHOFER STZ – L4. Nakládání ornice na dopravní 
prostředek zajistí rypadlo-nakladač CATERPILLAR 432 F. Odvoz ornice na staveništní 
deponii i odvoz na skládku bude zajištěn nákladním automobilem TATRA T815 typu 
sklápěč. Výkres s pojezdem těchto strojů je znázorněn v příloze č. 3 s názvem 
„SCHÉMA POJEZDŮ STROJŮ PRO SEJMUTÍ ORNICE“. 

Následovat bude provedení vrtů pro osazení zápor záporového pažení na severní 
a východní straně plánovaného objektu. Vrty budou provedeny vrtnou soupravou 
SOILMEC R312. Osazení zápor provede rypadlo-nakladač CATERPILLAR 432 F, dále 
je třeba paty zápor zabetonovat do úrovně dna stavební jámy. Beton bude dopraven 
autodomíchávačem s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 21 o objemu bubnu 7 m3. 
Doprava materiálů pro zhotovení záporového pažení bude zajištěna pomocí nákladního 
automobilu MAN s hydraulickou rukou. 

Po skončení vrtných prací se přejde k vlastnímu hloubení stavební jámy 
v soudržné zemině třídy těžitelnosti III. do hloubky nejvýše 2,9 metru pod úroveň 
přilehlého terénu. Hloubení jámy i základových rýh bude provedeno pomocí rypadla 
CATERPILLAR M322D s objemem lopaty 1,19 m3, který bude zajišťovat i nakládání 
zeminy k odvozu. Odvoz zeminy na staveništní deponii i odvoz na skládku bude 
zajištěn nákladním automobilem TATRA T815 typu sklápěč. Během hloubení jámy se 
bude průběžně zhotovovat nájezd do stavební jámy, která bude mít sklon max. 10°. 
Průběžně s hloubením jámy se budou osazovat pažiny a převázky. Převázky budou 
přivařeny pomocí svářecího zdroje Telwin Telmig 250/2. 
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2.2 Hrubá spodní stavba 
 
Po ručním dočištění dna rýh bude proveden podkladní beton pro železobetonové pasy.  
Beton bude dovezen a ukládán pomocí autodomíchávače s čerpadlem SCHWING 
Stetter FBP 21. Výztuž bude ukládána pomocí rypadlo-nakladače 
CATERPILLAR 432 F. Následuje vlastní betonáž základových pasů a základové desky. 
Čerstvý beton na stavbu bude dopravován autodomíchávači SCHWING Stetter C3 
o objemu 10 m3 a ukládán bude výložníkem autočerpadla SCHWIMM Stetter S. 
Hutnění základových pasů bude provedeno pomocí ponorného vibrátoru ENAR M7 
AFP a hutnění základové desky pomocí vibrační lišty ENAR HURACAN H.  

Dále bude provedeno zhotovení vodorovných hydroizolací, které budou 
natavovány plynovým hořákem, a následně pomocí plynového hořáku budou zhotoveny 
i svislé hydroizolace. 

Za pomoci stejných strojů jako pro základové pasy a desku bude zhotovena 
i železobetonová suterénní stěna a provedeno ukládání betonu do ztraceného bednění 
suterénních stěn. Doprava betonových tvárnic pro ztracené bednění bude zajištěna 
pomocí nákladního automobilu MAN s hydraulickou rukou.  

Zemina na násypy i zásypy bude dovezena opět pomocí nákladních automobilů 
TATRA T815. Hutnění bude provedeno vibračním pěchem Weber SRV 66 a vibrační 
deskou WEBER CR 1 L. 

Pro uložení stropních panelů Heluz bude využit autojeřáb AD 28. 
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3 VÝPOČET POTŘEBY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
3.1 Sejmutí ornice 
Práce dozeru 
Objem radlice: 0,8 x 1,692 x 3,94 = 9 m3 

Doba pracovního cyklu: 85 s 
Výkonost dozeru : 9 m3 /85 s = 381 m3/hod 
Objem ornice: 845,4 m3 

Doba práce dozeru: 2,2 hod 
Práce rypadlo - nakladače 
Doba pracovního cyklu rypadlo - nakladače = 50 s 
Objem lopaty rypadlo - nakladače = 1,03 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 

Součinitel nakypření ornice = 1,15 
Objem nenakypřené ornice na skládku  = 555,37 m3 

Objem nenakypřené ornice na staveništní deponii = 290,03m3 
Cesta na skládku = 7,5 km 
Cesta na staveništní deponii = 0,75 km 
Rychlost plného nákladního automobilu = 50 km/hod  
=˃ doba jízdy na skládku = 7,5/50 = 9 minut 
=˃ doba jízdy na staveništní deponii = 0,75/50 = 0,9 minut 
Doba jízdy prázdného vozu ze skládky = 2,7 km rychlostí 85 km/hod, 4,8 km rychlostí 
50 km/hod =˃ 2,7/85 + 4,8/50 = 7,7 minut 
Objem zeminy při jednom nakládacím cyklu = 1,15 x 1,03 = 1,19 m3 

Počet cyklů = 9/ 1,19 = 7,6 =˃ 8 cyklů 
Doba naložení = 50 x 8 = 400 s = 6,7 minuty 
Doba vyložení na skládce = 3 minuty 
Doba jednoho cyklu s odvozem na skládku:  
T1 = 6,7+ 9 + 3 + 7,7 = 26,4 minuty 
Doba jednoho cyklu s odvozem na staveništní deponii:  
T2= 6,7 + 0,9 + 3 + 0,9 = 11,5 min 
Počet nákladních automobilů při odvozu na skládku: 
N1 = 26,4 / 6,7 = 4 automobily 
Počet nákladních automobilů při odvozu na staveništní deponii: 
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N2 = 11,5 / 6,7 = 2 automobily 
Přibližná doba trvání nakládání: 
1,03 m3 / 50 s = 74,16 m3/ hod 
(555,37+290,03) / 74,16 = 11,4 hod 
Přibližná doba trvání celého procesu sejmutí ornice: 2,2 + 11,4 = 13,6 hod 
 
3.2 Vrty pro zápory 
Doba trvání jednoho vrtu = 25 minut 
Objem zeminy jednoho vrtu = 1,41 m3, vrtů 21 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 

Cesta na staveništní deponii = 7,5  km 
Rychlost plného nákladního automobilu = 50 km/hod  
Součinitel nakypření zeminy = 1,3  
Rychlost plného nákladního automobilu = 50 km/hod  
=˃ doba jízdy na skládku = 7,5/50 = 9 minut 
Doba vyložení na skládce = 3 minuty 
Počet vrtů pro naložení jednoho nákladního automobilu = 9 m3 / (1,41*1,3) = 4,9  
Doba naložení = 4,9 * 25 = 122,5 minut 
Doba jízdy prázdného vozu ze skládky = 2,7 km rychlostí 85 km/hod, 4,8 km rychlostí 
50 km/hod =˃ 2,7/85 + 4,8/50 = 7,7 minut 
Doba jednoho cyklu s odvozem na skládku:  
T = 122,5 + 9 + 3 +7,7 = 142,2 minuty 
Počet nákladních automobilů při odvozu na skládku: 
N1 = 142,2/122,5 = 1 automobil (vzhledem k době trvání vrtu) 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
1,41 m3 /  (25 x 60) s = 3,39m3 / hod 
(21 x 1,41) / 3,39 = 8,7 hod 
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3.3 Hloubení jámy a základových rýh 
Jáma:  
Doba pracovního cyklu rypadla = 50 s 
Objem lopaty rypadla = 1,19 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 

Součinitel nakypření zeminy = 1,3 
Objem nenakypřené zeminy na staveništní deponii = 449,80 m3 

Objem nenakypřené zeminy na skládku  = 192, 12 m3 

Cesta na skládku = 7,5 km 
Cesta na staveništní deponii = 0,75 km 
Rychlost plného nákladního automobilu = 50 km/hod  
=˃ doba jízdy na skládku = 7,5/50 = 9 minut 
=˃ doba jízdy na staveništní deponii = 0,75/50 = 0,9 minut 
Doba jízdy prázdného vozu ze skládky = 2,7 km rychlostí 85 km/hod, 4,8 km rychlostí 
50 km/hod =˃ 2,7/85 + 4,8/50 = 7,7 minut 
Objem zeminy při jednom nakládacím cyklu = 1,19 x 1,3 = 1,55m3 

Počet cyklů = 9/ 1,55 = 5,8 =˃ 6 cyklů 
Doba naložení = 50 x 6 = 300 s = 5 minut 
Doba vyložení na skládce = 3 minuty 
Doba jednoho cyklu s odvozem na skládku:  
T1 = 5 + 9 + 3 + 7,7 = 24,7 minuty 
Doba jednoho cyklu s odvozem na staveništní deponii:  
T2= 5 + 0,9 + 3 + 0,9 = 9,8 min 
Počet nákladních automobilů při odvozu na skládku: 
N1 = 24,7 / 5 = 5 automobilů 
Počet nákladních automobilů při odvozu na staveništní deponii: 
N2 = 9,8 / 5 = 2 automobily 
Přibližná doba trvání celého procesu nakládání: 
1,19 m3 / 50 s = 85,68 m3/ hod 
(449,80+192, 12) / 85,68 = 7,5 hod 
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Základové rýhy:  
Doba pracovního cyklu rypadla = 50 s 
Objem lopaty rypadla = 0,86 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 

Součinitel nakypření zeminy = 1,3 
Objem nenakypřené zeminy na skládku  = 209,25 m3 

Cesta na skládku = 7,5 km 
Rychlost plného nákladního automobilu = 50 km/hod  
=˃ doba jízdy na skládku = 7,5/50 = 9 minut 
Doba jízdy prázdného vozu ze skládky = 2,7 km rychlostí 85 km/hod, 4,8 km rychlostí 
50 km/hod =˃ 2,7/85 + 4,8/50 = 7,7 minut 
Objem zeminy při jednom nakládacím cyklu = 0,86 x 1,3 = 1,12 m3 

Počet cyklů = 9/ 1,12 = 10,0 =˃ 10 cyklů 
Doba naložení = 50 x 10 = 500 s = 8,3 minut 
Doba vyložení na skládce = 3 minuty 
Doba jednoho cyklu s odvozem na skládku:  
T = 8,3 + 9 + 3 + 7,7 = 28 minuty 
Počet nákladních automobilů při odvozu na skládku: 
N = 28 / 10 = 3 automobily 
Přibližná doba trvání celého procesu nakládání: 
0,89 m3 / 50 s = 64,08 m3/ hod 
209,25 / 64,08 = 3,3 hod 
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3.4 Odvoz zeminy vytěžené ze začišťování stavební jámy 
Doba pracovního cyklu rypadlo-nakladače = 50 s 
Objem lopaty rypadlo - nakladače = 1,03 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 9 m3 

Součinitel nakypření zeminy = 1,3 
Objem nenakypřené zeminy na skládku  = 39,7 m3 

Cesta na skládku = 7,5 km 
Rychlost plného nákladního automobilu = 50 km/hod  
=˃ doba jízdy na skládku = 7,5/50 = 9 minut 
Doba jízdy prázdného vozu ze skládky = 2,7 km rychlostí 85 km/hod, 4,8 km rychlostí 
50 km/hod =˃ 2,7/85 + 4,8/50 = 7,7 minut 
Objem zeminy při jednom nakládacím cyklu = 1,03 x 1,3 = 1,34 m3 

Počet cyklů = 9/ 1,34 = 6,7 =˃ 7 cyklů 
Doba naložení = 50 x 7 = 350 s = 5,8 minut 
Doba vyložení na skládce = 3 minuty 
Doba jednoho cyklu s odvozem na skládku:  
T1 = 5,8 + 9 + 3 + 7,7 = 23,2 minuty 
Počet nákladních automobilů při odvozu na skládku: 
N1 = 23,2 / 5,8 = 4 automobily =˃ vzhledem k malému množství odvážené zeminy 
budou stačit pouze 2 automobily 
Přibližná doba trvání celého procesu nakládání: 
Naložení automobilu = 5,8 minut 
Doba prvního automobilu než bude moc být znovu naložen = 23,2 minut 
Prostoj rypadlo – nakladače = 23,2 – 5,8 – 5,8 = 11,6 minut 
(39,7x1,3) m3/9 =˃ 6x naložení, 2x prostoj 
6 x 5,8 + 11,3 x 2 = 57,4 minut 
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4 DOPRAVNÍ TRASY 
4.1 Skládka zeminy 
Na skládku Popovice – Libec, bude odvážena nepotřebná ornice i zemina z výkopů. Na 
této skládce bude taky zajištěna deponie zeminy pro opětovné využití, kterou již 
z kapacitních důvodů nelze umístit na staveništní deponii. Skládka je vzdálená 
od staveniště 7,5 km a doba jízdy na skládku je 7,7 minut. Na trase se nenachází žádné 
kritické místo ani omezení. Trasa je naplánována po místních komunikacích, které jsou 
vhodné pro nákladní dopravu. 
 
Adresa: Popovice – Libec 
  Jičín, Popovice 
  506 01 Jičín 
   

 
Obrázek č. 10: Dopravní trasa na skládku. 
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4.2 Armovna 
Dovoz ocelových válcovaných profilů IPE 300, U 300, betonářská výztuž Roxor 
ø 12 mm, kari sítě i rádlovací drát bude zajištěn z armovny DAMKO spol. s.r.o. 
Vzdálenost armovny od staveniště je 26,1 km a předpokládaná doba jízdy je 31 minut.  
Trasa je vedena převážně přes vedlejší komunikace, které jsou dostatečné šířky 
i únosnosti. Na cestě se nachází dvě omezení. Jedno je výškové v místě podjezdu, toto 
omezení je na výšku 4,5 m, a dalším omezením je přejezd přes most, jehož maximální 
přípustné zatížení je 55 tun. Doprava materiálu z armovny vyhoví požadavkům a není 
třeba řešit náhradní trasu. Na trase se také nachází jeden kruhový objezd, který je 
vhodný i pro nákladní dopravu.  
 
Adresa:  DAMKO spol. s r.o. 

3. května 841 
513 01 SEMILY 

 
 
 
 
 

Obrázek č.12: Detail podjezdu. 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 11: Dopravní trasa z armovny. 
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4.3 Betonárka 
 
Veškerý potřebný beton, jak na betonáž pat zápor, základové konstrukce, tak i na 
železobetonovou stěnu se bude dovážet z nedaleké centrální betonárky firmy 
STAVING, spol. s r.o., která je vzdálená od staveniště 3,1 km a předpokládaná doba 
přepravy je 4 minuty. Trasa vede po místních komunikacích a prochází přes tři kruhové 
objezdy, které jsou vhodné pro průjezd nákladních automobilů. Na cestě není třeba řešit 
žádné kritické místo.  
 
Adresa:  Staving, spol. s.r.o.  

Konecchlumského 1 
Valdické Předměstí 
506 01 Jičín 

 

 
Obrázek č.13: Dopravní trasa z betonárky.  
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4.4 Dřevařský podnik 
Veškeré potřebné řezivo na pažiny, vytyčovací práce i řezivo na výrobu bednění bude 
dovezeno z dřevařského podniku Benko spol. s r.o., který je od staveniště vzdálený 
16,5 km, a cesta z něj bude trvat přibližně 20 minut. Na trase se nachází jedno váhové 
omezení na 33 tun. Doprava materiálu vyhovuje těmto požadavkům. Jiná kritická místa 
se na plánované trase nenachází. 
 Adresa:  Benko spol. s r.o. 

Švermova 338 
  507 32 Kopidlno 
 

 
Obrázek č. 14: Dopravní trasa z dřevařského podniku.  
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5 STROJNÍ SESTAVA 
 
5.1 Zemní práce 
5.1.1 Křovinořez Profi 750  
Křovinořez bude sloužit pro odstranění křovin. 
 
Technické parametry: 
Výkon: 0,75 kW 
Hmotnost: 5,8 kg 
Záběr struny: 45 cm 

 
Obrázek č. 15 : Křovinořez Profi 750 
5.1.2 Řetězová pila 440 Husqvarna  
Pro odstranění křovin bude využitá i řetězová pila. 
 
Technické parametry: 
Výkon: 1,8 kW 
Hmotnost: 4,5 kg 

 
Obrázek č. 16: Motorová pila 440 Husqvarna 
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5.1.3 Dozer CATERPILLAR D8T 
Stroj je určen pro sejmutí ornice v mocnosti 250 mm a předpokládaném 
objemu 845,41 m3 v rostlém stavu. Na závěr všech prací bude dozer využit k zpětnému 
roznesení ornice při sadových a terénních úpravách. Postup sejmutí ornice a vymezení 
oblastí určených k sejmutí je vyznačen na výkrese č. 3, který je součástí příloh. Dozer 
byl zvolen s ohledem na množství prováděné skrývky.  
 
Technické parametry 
Výkon motoru: 268 kW 
Provozní hmotnost: 31 t 
Šířka radlice přes krajní břity: 3 940 mm 
Objem radlice typu 8SU: 8,7 m3 
Šířka dozeru přes radiální čepy: 3 304 mm  
(na obrázku označeno číslem 2) 
 

 
Obrázek č. 17: Dozer CATERPILLAR D8T 
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5.1.4 Rypadlo – nakladač CATERPILLAR 432F 
Tento stroj bude zajišťovat nakládání ornice na nákladní automobil. Dále bude 
zajišťovat nakládání zeminy vývrtku i zeminy z ručního dočišťování dna základových 
rýh i základové desky. Využit bude i při dalších pracích na hrubé spodní stavbě a to 
především k přepravě válcovaných profilů po staveništi a jejich osazení, dále bude 
dopravovat a ukládat armokoše.  
 
Technické parametry:  
Výkon motoru 74,5 kW 
Provozní hmotnost: 8,9 t 
Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
Objem lopaty rypadla: 0,29  m3 
 

 
Obrázek č. 18: Rypadlo – nakladač CATERPILLAR 432 F 
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5.1.5 Nákladní automobil typu sklápěč TATRA T815 – 231S25/340 
Tento třístranný sklápěč bude využit na převážení ornice i zeminy na staveništní deponii 
i skládku.  

Potřebný počet nákladních automobilů pro jednotlivé části zemních práci je 
vypočítán v bodě č. 3. této kapitoly s názvem „VÝPOČET POTŘEBY NÁKLADNÍCH 
AUTOMOBILŮ“. 
 
Technické parametry: 
Objem korby: 9 m3 

Maximální rychlost: 85 km/hod 
Výkon: 325 kW 
 

 
Obrázek č. 19: Nákladní automobil TATRA T815. 
 

 
Obrázek č 20: Nákladní automobil TATRA T815.  
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5.1.6 Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN  
Pro dopravu a složení materiálu na záporové pažení, materiálu na bednění, výztuže ve 
formě armokošů i dopravu betonových tvárnic k vyzdění suterénu bude použit nákladní 
automobil s hydraulickou rukou MAN 26.414 HIAB 200 C-4.   

Nejdelší přepravovaný prvek jsou prkna pro zhotovení bednění o délce 6 m. 
Nejtěžším přepravovaným prvkem budou betonové tvárnice pro ztracené bednění. Na 
ložnou plochu automobilu je možno naskládat 12 palet betonových tvárnic po 792 kg, 
celková váha přepravovaných tvárnic je tedy 9,5 tuny. 
 
Technické parametry: 
Nosnost automobilu: 12 t 
Ložná plocha automobilu: 6,2 x 2,45 m 
Nosnost hydraulické ruky: 7 t 
Maximální dosah hydraulické ruky: 11,8 m 
 

 
Obrázek č. 21: Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 26.414 HIAB 200 C-4.  
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5.1.7 Tahač VOLVO FH 16 s podvalníkem GOLDHOFER 
Pro dopravu dozeru na pásovém podvozku i vrtné soupravy bude využito soupravy 
tahače VOLVO FH 16 s podvalníkem GOLDHOFER STZ – L4 – 45/80 AF2. 
Podvalník byl zvolen s ohledem na přepravní rozměry vrtné soupravy.  
 
Technické parametry: 
Nosnost tahače: 44 t 
Maximální rychlost tahače: 85 km/h 
Nosnost podvalníku: 46,5 t 
Ložná plocha podvalníku: 8,4 x 2,55 mm 
Ložná plocha podvalníku po rozložení: 13,8 x 2,55 mm 
 

 
Obrázek č. 22: Tahač VOLVO FH 16 

 
Obrázek č. 23:  Podvalník GOLDHOFER. 
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5.1.8 Vrtná souprava SOILMEC R312 
Tato souprava byla zvolena pro zhotovení vrtů o průměru 600 mm, do kterých budou 
osazeny zápory z válcovaných profilů IPE 300. Souprava byla zvolena s ohledem na 
dostupnost soupravy a možnosti vrtů bez průběžného pažení.  
 
Technické parametry: 
Maximální průměr vrtu: 1500 mm 
Provozní hmotnost: 35 t 
Přepravní rozměry: 2,54 x 12,09 m 

 
Obrázek č. 24: Vrtná souprava SOILMEC R312 

 

 
Obrázek č. 25: Přepravní rozměry vrtné soupravy SOILMEC R312 
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5.1.9 Autodomíchavač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 21 
Tento autodomíchvač s čerpadlem byl zvolen pro dopravu betonové směsi, která je 
potřebná na zafixování pat zápor. Celkový objem potřebné betonové směsi je 11,88 m3. 
 
Technické parametry: 
Jmenovitý obsah domíchavače: 7 m3 

Maximální výškový dosah výložníku: 21,5 m 
Maximální vodorovný dosah výložníku: 17,3 m 
 

 
Obrázek č. 26: Autodomíchavač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 21 
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5.1.10 Svářecí zdroj TELWIN TELMIG 250/2  
K přivaření převázek z ocelových válcovaných U profilů bude využito svářecího zdroje 
TELWIN TELMIG.  
 
Technické parametry: 
Příkon: 4,5 kW 
Napětí: 400 V – 50 Hz 
Hořák: 3,0 m 
Hmotnost: 50 kg 
 

 
Obrázek č. 27: Svářecí zdroj TELWIN TELMIG 250/2 
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5.1.11 Rypadlo CATERPILLAR M322D 
Vzhledem k objemu výkopových prací bylo zvoleno větší kolové rypadlo 
CATERPILLAR M322D. Toto rypadlo je uzpůsobeno pro přejezd po komunikacích, 
není tedy třeba řešit speciálně jeho dopravu na staveniště.  
 
Technické parametry: 
Objem lopaty: 1,19 m3 
Hloubkový dosah při vodorovném dnu: 5,57 m 
Výškový dosah: 9,67 m 
Přepravní výška: 3,3 m 
Přepravní délka: 9,65m 
 

 
Obrázek č. 28: Rypadlo CATERPILLAR M322D 

 
Obrázek č. 29: Přepravní poloha rypadla CATERPILLAR M322D 
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5.2 Spodní stavba  
5.2.1 Autodomíchavač SCHWING a autočerpadlo SCHWING 
Pro betonáž základových konstrukcí bude betonová směs ukládána pomocí výložníku 
autočerpadla SCHWING Stetter S 31 XT, s čerpací jednotkou P2023 které bude 
průběžně doplňováno betonovou směsí dopravenou autodomíchávači SCHWING 
Stetter C3 BASIC LINE – AM 10 C.  
 
Technické parametry: 
Maximální teoretický výkon: 136 m3/h 
Vertikální dosah výložníku čerpadla: 30,5 m 
Horizontální dosah výložníku čerpadla: 26,5 m 
Objem bubnu autodomíchávače: 10 m3 

 

 
Obrázek č. 30: Autočerpadlo SCHWING Stetter S 31 XT.  
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5.2.2 Ponorný vibrátor ENAR M7 AFP 
Tento vysokofrekvenční ponorný vibrátor byl vybrán pro hutnění betonu základových 
pasů i železobetonové stěny. 
 
Technické parametry: 
Průměr: 65 mm 
Délka: 395 mm 
Hmotnost: 19 kg 
Odběr proudu: 22 A 
 

 
Obrázek č. 31: Ponorný vibrátor ENAR M7 AFP 
 
5.2.3 Vibrační lišta ENAR HURACAN H 
Tato vibrační lišta byla vybrána pro hutnění základových i stropních desek.  
 
Technické parametry: 
Hmotnost: 14,5 kg 
Objem nádrže: 0,7 l 
 

 
Obrázek č. 32: Vibrační lišta ENAR HURACAN H 
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5.2.4 Vibrační pěch WEBER SRV 66 
Technické parametry: 
Hmotnost: 72 kg 
Rozměr hutnící desky: 280 x 280 mm 
Výkon: 3 kW 

 
Obrázek č. 33: Vibrační pěch 
 
5.2.5 Vibrační deska WEBER CR 1 L 
Technické parametry: 
Hmotnost: 110 kg 
Pracovní šířka: 400 mm 
Maximální výkon motoru: 3,2 kW 
 

 
Obrázek č. 34: Vibrační deska WEBER CR 1 L 
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5.2.6 Autojeřáb AD 28 
K osazení stropních panelů Heluz byl zvolen autojeřáb AD 28 na podvozku 
TATRA T815.   
 
Technické parametry: 
Výložník délky: 28 m 
Maximální výška zdvihu: 32 m 
Maximální nosnost: 28 t  
Podjezdová výška: 3,4 m 
 

 
Obrázek č. 35: Zátěžový diagram autojeřábu. 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - ZEMNÍ PRÁCE 
 Kontr. Č. Předmět 

kontroly Popis kontroly Zdroj Kontr. 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup -
zápis 

Měřící 
parametr 

Vyhov./ 
Nevyhov. 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

VS
TU

PN
Í 

1 Projektová 
dokumentace 

Kompletnost a 
správnost PD 

PD, TP, TZ, SOD, vyhl.č. 
62/2013 Sb., z.č. 183/2006 SV,TDI Vizuálně Jednoráz.  SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 2 Vytyčení 
staveniště 

Správnosti a 
dostatečnost vytyč. 

ČSN 73 0420-1, ČSN 
73 0205 

SV, 
TDI,G 

Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz. SD, 
protokol 

vytyčov. 
odchylka  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 3 Převzetí 
staveniště Oplocení, přístupy, 

označení 
N.V. č. 591/2006 Sb., 

PD, ZS SV, TDI  Vizuálně  Jednoráz. SD, 
protokol   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 4 Převzetí geodet. 
bodů Polohopisné a 

výškopisné body 
ČSN 73 0420-1; ČSN 

73 0205, PD 
SV,TDI, 

G 
Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz. SD, 
protokol 

vytyčov. 
odchylka  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 5 Kontr. strojů a 
prac. pomůcek Způsobilost, 

technický stav 
TL, 

N.V. 591/2006 Sb. 
 M  Vizuálně Každý 

den 
 MD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 6 Kvalifikace 
pracovníků Profesní průkazy, 

způsobilost 
Profesní průkazy, 

certifikáty 
 SD  Vizuálně  Jednoráz.  protokol   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

ME
ZIO

PE
RA

ČN
Í 

7 Povětrnostní 
podmínky Kontrola klimatických 

podmínek TP SV Vizuál., 
měřením 

Každý 
den 

 
SD +5°C,+30 

°C, vidit.  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 8 Odstranění 
křovin Úplnost odstranění, 

likvidace 
vyhl. č. 395/1992 Sb., 

ČSN 83 9061, TP 
 M  Vizuálně  Jednoráz.  MD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 9  Vytyčení ornice Správné vymeření dle 
PD a vyznačení 

ČSN 73 0420-1, ČSN 
73 0205 

 SV,G Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz. SD, 
protokol 

vytyčov. 
odchylka  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 10  Sejmutí ornice Kontrola rozsahu a 
mocnosti sejmutí 

 ČSN 73 6133  M Vizuál., 
měřením 

 Průběžně  MD 
 25 cm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 11 Vytyčení 
inženýr. sítí 

Správnost vytyč., 
vyznačení, přípojky 

ČSN 73 6006, ČSN 73 
0202 

 SV,G Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz. SD, 
protokol 

vytyčov. 
odchylka  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 12 Zařízení 
staveniště 

Správnost provedení 
dle PD 

 TP, PD, ZS  SV  Vizuálně  Jednoráz.  SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 13 Vytyčení 
objektu a jámy 

Kontrola správnosti 
vytyčení a vyznačení 

ČSN 73 0420-1, ČSN 
73 0205, PD 

 SV,G Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz. SD, 
protokol 

lavičky 
2m  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 14 Dodávka 
materiálu 

Vhodnost materiálu, 
množství 

 dodací list, PD  SV Vizuál., 
měřením 

Každá 
dodávka 

 SD 
 ˗20 mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 15  Vrty pro zápory Správnost polohy a 
hloubky vrtu 

ČSN 73 0210-1, ČSN 
73 6133, PD, TP 

 SV Vizuál., 
měřením 

 Každý vrt  SD 
 ±20mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 16  Osazení zápor Správnost polohového 
osazení, vycentrování 

 TP, PD  M Vizuál., 
měřením 

Každá 
zápora 

 MD 
 ±20mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 17 Zálivka pat 
zápor Správnost hloubky 

zabetonování paty 
TP, PD, ČSN EN 

12 350 
 M Vizuál., 

měřením 
Každá 
zápora 

 MD 
 ±30mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 18 Hloubení 
stavební jámy 

Shodnost s PD, 
hloubka, rovinnost 

ČSN 73 6133, ČSN EN 
1997-1 

 M Vizuál., 
měřením 

 Průběžně  MD ±50mm 
±10mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 19 Geologické 
podmínky 

 Shoda průzkumu s PD ČSN 73 6133, ČSN 73 
1026, GP 

SV,TDI, 
GE 

Vizuál., 
zkouška 

 Jednoráz.  SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 20 Osazení pažin a 
převázek 

Správné výškového 
osazení, vhodná délka 

ČSN 73 0212-3, 
TP, PD 

 M Vizuál., 
měřením 

 Průběžně  MD 
 ±50mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 21  Svahování Shodnost s PD a 
dodržení sklonu 

ČSN 73 6133, ČSN EN 
1997-1, PD, TP 

 M Vizuál., 
měřením 

 Průběžně  MD ±2°  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 22 Odvodnění 
stavební jámy Dodržení sklonu a 

rozměru rýhy 
 ČSN 73 6133  M Vizuál., 

měřením 
 Jednoráz.  MD 

 ±2°  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 23 Vytyčení 
základ. rýh Kontrola správnosti 

vytyčení a vyznačení 
ČSN 73 0420-1, ČSN 

73 0205 
 SV,G Vizuál., 

měřením 
 Jednoráz. SD, 

protokol 
vytyčov. 
odchylka  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 24 Výkop základ. 
rýh 

Shodnost s PD, 
hloubka, rovinnost 

ČSN 73 6133, ČSN EN 
1997-1 

 M Vizuál., 
měřením 

 Průběžně  MD ±50mm 
±10mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

VÝ
ST

UP
NÍ 

25 Geometrická 
přesnost 

Rozměry, rovinnost, 
mezní odchylky 

ČSN 73 6133, ČSN 73 
0212-3, PD, TP SV,TDI Vizuál., 

měřením Jednoráz.  
SD ±50mm 

±10mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 26 Svahování a 
pažení Správnost 

osazení,sklon svahů 
 ČSN 73 6133  SV,TDI Vizuál., 

měřením 
 Jednoráz.  SD ±2°, 

±50mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 27  Základová spára čistota, soudržnost, 
nerozbředlost 

TP, PD, 
ČSN 73 0212-3 

SV,TDI, 
GE 

 Vizuálně  Jednoráz.  SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

Seznam zkratek TDI  -  technický dozor investora G - geodet TP - technologický předpis SOD - smlouva o dílo SV - stavbyvedoucí GE- geolog TZ - technická zpráva ZS - zařízení staveniště M - mistr 
 Legislativa: 

GP - geologický průzkum PD  - projektová dokumentace MD - montážní deník TL - technické listy SD - stavební deník 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely č.62/2013 Sb., březen 2013 Vyhláška č. 395/1992 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se změnou 393/2012 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, se změnou 136/2016 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezepečím pádu z výšky nebo do ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - část1: Základní požadavky, srpen 2002 ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, březen 1995 ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, březen 2006 ČSN 73 6133 Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, březen 2010 ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, září 2003 ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, duben 1995 ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení, leden 1993 ČSN EN 12 350 Zkoušení čerstvého betonu, Část 1 až část 6., listopad 2009 ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla, říjen 2010 ČSN 72 1026 Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou, leden 1993 ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, leden 1997 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, leden 2007 

 Tabulka č. 30: Kontrolní a zkušební plan zemní práce 
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1 ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Vstupní kontrola 
1.1.1 Kontrola projektová dokumentace 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora provedou kontrolu projektové 
dokumentace. Kontrolují její kompletnost a správnost včetně provedených průzkumů, 
stanovisek dotčených orgánů, vlastnické listy k pozemkům, na kterých bude výstavba 
probíhat. Také bude zkontrolována platnost stavebního povolení, která musí nabýt 
právní moci. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
1.1.2 Kontrola vytyčení staveniště 
Stavbyvedoucí, technický dozor investora a geodet kontrolují správnost vytyčení 
staveniště a jeho názorné vyznačení na staveništi i v potřebné dokumentaci. Po kontrole 
se zhotoví protokol o vytyčení staveniště a provede se zápis do stavebního deníku.  
 
1.1.3 Kontrola převzetí staveniště 
Při této kontrole se kontroluje již provedené oplocení o výšce 1,8 m, především jeho 
neporušenost. Dále možnosti přístupu na pozemek z přilehlých pozemních komunikací 
a označení staveniště tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob na místech 
u vstupů a výstupů ze staveniště. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým 
dozorem, o výsledcích se zhotoví protokol a provede se zápis do stavebního deníku. 
 
1.1.4 Kontrola převzetí geodetických bodů 
Kontrola geodetických bodů probíhá opakovaným měřením polohopisných 
i výškopisných bodů s přibližně stejnou přesností se stanovením vytyčovací odchylky. 
Jejich poloha se zkontroluje s projektovou dokumentací. Toto předání minimálně dvou 
polohových a jednoho výškového bodu provádí stavbyvedoucí, technický dozor 
investora a geodet.  Po kontrole se zhotoví protokol a provede se zápis do stavebního 
deníku. 
 
1.1.5 Kontrola strojů a pracovních pomůcek 
Mistr spolu s obsluhou daného stroje kontrolují každý den před započetím prací 
technický stav strojů, hladinu provozních kapalin a případné mechanické poškození. U 
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pracovních pomůcek se kontroluje především jejich funkčnost a nepoškozenost. 
Kontrola se zapíše do montážního deníku.  
 
1.1.6 Kontrola kvalifikace pracovníků 
Před započetím prací proběhne kontrola způsobilosti pracovníků k vykonávání daných 
činností. Budou se kontrolovat profesní průkazy, certifikáty a jiné dokumenty, které 
prokazují způsobilost pracovníků k provádění určených prací a především platnost 
těchto dokumentů. O této kontrole se sepíše protokol.  
 
1.2 Mezioperační kontrola 
1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Při této kontrole se bude měřit především teplota vzduchu. Měření bude probíhat 
3x denně, přičemž poslední měřená hodnota se započte 2x, a z těchto hodnot se stanoví 
aritmetický průměr. Pokud teploty klesnou pod +5 °C, je nutné kontrolovat 
rozpojitelnost zeminy. Pokles teplot pod +5 °C se nepředpokládá, pokud by nastal, 
práce se pozastaví.  
Při betonáži a následném ošetřování betonu je třeba také kontrolovat teplotní podmínky. 
Ty musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. Pokles teplot pod +5 °C se opět 
nepředpokládá, v případě, že by nastal, se vhodně upraví složení betonu po domluvě 
s dodavatelskou firmou a statikem. Při teplotách pod 0 ° je třeba práce zastavit, dokud 
se podmínky nezlepší. Při teplotách nad +30 °C je nutné beton dostatečně kropit 
a přikrývat fólií, aby nedocházelo k nadměrnému vyschnutí. Také bude kontrolována 
snížená viditelnost, která nesmí klesnout pod 30 m, jinak je nutné práce pozastavit. 
Na začátku dne se ověří, zda není pro daný den hlášeno riziko přívalových dešťů.   
 
1.2.2 Kontrola odstranění křovin 
V rámci této kontroly se kontroluje, zda byly odstraněny všechny křoviny včetně kořenů 
a jejich následná likvidace, kterou je odvezení na skládku biologických odpadů. Tyto 
skutečnosti kontroluje mistr a zaznamená je do montážního deníku.  
 
1.2.3 Kontrola vytyčení ornice 
Stavbyvedoucí s geodetem zkontrolují správné a dostatečné vytyčení ornice ve všech 
potřebných místech podle projektové dokumentace. Přesnost vytyčení je stanovená 
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vytyčovací odchylkou. O kontrole se vyhotoví protokol a provede se zápis do 
stavebního deníku.  
  
1.2.4 Kontrola sejmutí ornice 
Kontroluje se skrývka ornice v celé mocnosti 0,25 m určené podle projektové 
dokumentace a v rámci celého vytyčení ornice. Dále se kontroluje, zda ornice není 
znehodnocena například velkými kameny, nepatřičnými předměty nebo kontaminována 
nebezpečnými látkami. Dále se bude kontrolovat uložení ornice na staveništní deponii 
a skládce v určené výšce a při daném sklonu podle projektové dokumentace a 
podle podmínek určených správcem skládky. Tuto kontrolu provádí mistr a zapíše ji 
do montážního deníku. 
 
1.2.5 Kontrola vytyčení inženýrských sítí 
Bude provedena kontrola vytyčení a vyznačení technické infrastruktury procházející 
staveništěm. Dále bude provedena kontrola provedení kanalizační přípojky ukončené 
v revizní šachtě, kontrola vodovodní přípojky ukončené ve vodoměrné šachtě včetně 
osazení vodoměru a kontrola provedení přípojky elektrické energie ukončené 
staveništním rozvaděčem osazeným elektroměrem. Také označení těchto přípojných 
míst pro staveništní přípojky. Tuto kontrolu provádí geodet za přítomnosti 
stavbyvedoucího a o provedené kontrole se vyhotoví protokol a zápis do stavebního 
deníku. 
 
1.2.6 Kontrola zařízení staveniště 
Bude kontrolováno správné provedení celého zařízení staveniště podle projektové 
dokumentace. Kontrolovány budou staveništní přípojky, zázemí pro pracovníky 
a řízení, dále provedení skládek a skladů, provedené oplocení do výšky 1,8 m, osazení 
vjezdu, výjezdu a vchodu uzamykatelnými bránami. Opatření staveniště bezpečnostními 
a informačními cedulemi. Kontrolu provede stavbyvedoucí a zapíše ji do stavebního 
deníku.  
 
1.2.7 Kontrola vytyčení objektu a jámy 
Provede se kontrola vytyčení objektu pomocí staveništních laviček a kolíků 
opakovaným měřením a dodržením vytyčovací odchylky. Vzdálenost laviček od hrany 
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objektu je 2 m a vzdálenost laviček mezi sebou je 20 až 50 m. Také se bude kontrolovat 
správné vytyčení stavební jámy a míst pro vrty zápor. Tuto kontrolu provádí 
stavbyvedoucí s geodetem a o provedení vystaví protokol a provedou zápis do 
stavebního deníku. 
 
1.2.8 Kontrola dodávky materiálu 
Bude kontrolována dodávka materiálů pro zhotovení záporového pažení. Jedná se 
o kontrolu válcovaných ocelových profilů IPE 300, U 300, smrkových fošen pro 
zhotovení pažin a dodávka čerstvé betonové směsi třídy C 20/25 na fixaci zápor. 
U profilů a fošen bude kontrolováno množství a rozměry, které se nesmí lišit o více než 
- 20 mm, kladná odchylka není omezena.  Kontrolovat se bude shodnost dodacího listu 
s objednávkou a projektovou dokumentací, dále prohlášení o vlastnostech výrobku. 
Dodaný materiál nesmí být poškozen, znečištěn a u ocelových profilů nesmí být 
hloubková koroze. Také se bude kontrolovat uskladnění materiálu na zpevněném, 
rovinném, odvodněném místě a umístění na dřevěných podkladcích. 
Kontrola dovezené betonové směsi bude probíhat s každou dodávkou. Podle dodacího 
listu se bude kontrolovat množství, složení, vlastnosti a shodnost s projektovou 
dokumentací. Také se bude kontrolovat prohlášení o vlastnostech. Při zahájení 
vyprazdňování betonu s autodomíchávače bude odebrán vzorek a provedena zkouška 
sednutím kužele, zkouška Vebe, zkouška rozlitím, zkouška zhutnitelnosti. Dále se 
vyrobí krychle o hraně 150 mm pro provedení krychelné zkoušky, na které se po 
28 dnech zjišťuje především pevnost v tlaku. Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí 
a zapíše ji do stavebního deníku. 
 
1.2.9 Kontrola vrtů pro zápory 
Bude kontrolováno, zda je vrt proveden správně o daném průměru a je svislý. Odchylka 
osy vrtu od projektové dokumentace může být maximálně ± 20 mm. Také bude 
kontrolován správný počet provedených vrtů. Kontrolu provede stavbyvedoucí 
a zaznamená ji do stavebního deníku.  
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1.2.10 Kontrola osazení zápor 
Mistr kontroluje správné osazení zápor včetně provedeného zaklínování, dodržení 
svislosti a stability zaklínovaných zápor. Poloha osy zápor se může lišit maximálně 
o ± 20 mm proti projektové dokumentaci. Výsledek zapíše do montážního deníku. 
 
1.2.11 Kontrola zálivky pat zápor 
V rámci této kontroly bude kontrolováno dodržení minimální hloubky zabetonování 
paty zápory po plánované dno stavební jámy, tedy 2 metry, podle technologického 
předpisu. Povolená odchylka dodržení hloubky zabetonování je ± 30 mm. Výstupem je 
zápis do montážního deníku, který provede mistr.  
 
1.2.12 Kontrola hloubení stavební jámy 
Bude kontrolována shoda provedených výkopů s projektovou dokumentací, kdy 
odchylka ve vodorovné rovině nesmí být větší než ± 50 mm a na hloubku více než 
± 10 mm. Dále se kontroluje rovinnost dna stavební jámy, kterou je nutno dodržet 
v rozmezí ± 50 mm pod třímetrovou latí. Také bude kontrolováno zabezpečení stavební 
jámy proti pádu osob pomocí zábradlí. Kontrolu provede mistr a zapíše ji 
do montážního deníku.   
 
1.2.13 Kontrola geologických podmínek 
Zde se kontroluje shoda skutečných geologických podmínek na staveništi s provedeným 
geologickým průzkumem. Kontroluje se vytěžená zemina, její mocnost, složení, 
uspořádání jednotlivých vrstev a případné naražení na hladinu podzemní vody. Pokud 
se vyskytnou jakékoliv neshody, navrhne geolog nutná opatření. Kontroly se zúčastní 
stavbyvedoucí, geolog a technický dozor investora a provede se zápis do stavebního 
deníku.  
 
1.2.14 Kontrola osazení pažin a převázek 
Pažiny je nutné osazovat tak, aby nevznikla nezapažená stavební jáma o hloubce větší 
než 1,5 m. Kontroluje se správné zaklínování pažin a dále návaznost pažin, aby mezi 
jednotlivými pažinami nevznikly mezery, které by mohly ohrozit stavební jámu 
a bezpečnost pracovníků zásypem zeminy. Kontrolovat se bude správné osazení 
jednotlivých převázek v potřebné délce. Převázky budou osazeny v jedné výškové 
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úrovni a to 1,5 m pod terénem, kontrolovat se bude i jejich správné a dostatečné 
přivaření. U osazení převázek se toleruje výšková odchylka ± 50 mm. Kontrolu provede 
mistr a zapíše ji do montážního deníku.  
 
1.2.15 Kontrola svahování 
Mistr bude kontrolovat správné provedení svahování v místech určených projektovou 
dokumentací a dodržení správného sklonu svahování. Odchylka od určeného sklonu 
může být maximálně ± 2°. O kontrole se provede zápis do montážního deníku.  
 
1.2.16 Kontrola odvodnění stavební jámy 
Zde bude probíhat kontrola odvodňovací rýhy, především dodržení stanoveného sklonu 
a rozměrů rýhy, které se nesmějí lišit o více než ± 50 mm. Kontrolu provede mistr 
a zapíše ji do montážního deníku.  
 
1.2.17 Kontrola vytyčení základových rýh 
Zde se bude kontrolovat správné a dostatečné vytyčení základových rýh. Přesnost je 
dána stanovenou vytyčovací odchylkou. Kontrolu provádí geodet spolu se 
stavbyvedoucím a o kontrole vyhotoví protokol a provedou zápis do stavebního deníku.  
 
1.2.18 Kontrola základových rýh 
Bude kontrolována shoda provedených rýh s projektovou dokumentací, kdy odchylka 
ve vodorovné rovině nesmí být větší než ± 50 mm a na hloubku více než ± 10 mm. Dále 
se kontroluje rovinnost dna základové rýhy, která je dána přesností ± 50 mm pod 
třímetrovou latí. Kontrolu provede mistr a zapíše ji do montážního deníku.   
 
1.3 Výstupní kontrola 
1.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
Při této kontrole se provede kontrola všech rozměrů a rovinnost dna stavební jámy 
i základových rýh. Naměřené hodnoty budou zkontrolovány s projektovou 
dokumentací, zda byly dodrženy mezní odchylky. Mezní odchylka ve vodorovné rovině 
ve dvou navzájem kolmých směrech je ± 50 mm, na výšku pak ± 10 mm. Dále bude 
provedena kontrola vjezdu do stavební jámy, rozměrová přesnost i předepsaný sklon, 
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který musí být 10° s maximální odchylkou ± 2°. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí 
s technickým dozorem investora a zapíší ji do stavebního deníku.  
 
1.3.2 Kontrola svahování a pažení 
Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Nejprve vizuálně 
zkontrolují celistvost a neporušenost svahování i záporového pažení. Poté následuje 
kontrola měřením. Svahování se kontroluje třímetrovou latí, pod kterou se nesmí 
vyskytnout prohlubně hlubší než 50 mm. Kontrolován bude i svah, který je určen 
v poměru 1,5 : 1 na bezpečnou stranu. U kontroly záporového pažení je kladen důraz 
především na stabilitu celé konstrukce a její správné provedení podle projektové 
dokumentace. Bude zkontrolována vzdálenost zápor, dostatečné osazení pažin 
a provedení svarů převázek. Provedení kontroly bude zdokumentováno do stavebního 
deníku. 
 
1.3.3 Kontrola základové spáry 
Zde se kontroluje čistota, rovinnost, soudržnost, únosnost, dále nesmí být základová 
spára rozbředlá, zmrzlá nebo jinak porušená. Pokud se nedostatky objeví, budou 
odstraněny a nahrazeny novou vrstvou. Tuto kontrolu provádí geolog, stavbyvedoucí a 
technický dozor investora a o jejích výsledcích vyhotoví protokol a provedou zápis do 
stavebního deníku. 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Kontr. Č. Předmět 

kontroly Popis kontroly Zdroj Kontr. 
provede 

Způsob 
kontroly 

Četnost 
kontroly 

Výstup -
zápis 

Měřící 
parametr 

Vyhov./ 
Nevyhov. 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

VS
TU

PN
Í 

1 Projektová 
dokumentace 

Kompletnost a 
správnost PD 

PD, TP, TZ, SOD, vyhl.č. 
62/2013 Sb., z.č.183/2006 SV,TDI Vizuálně Jednoráz. SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 2 Připravenost 
pracoviště 

zabez. proti pádu, 
vybavenost, přístup 

PD, vyhl. č. 268/2009 
Sb., ČSN 73 0415 

 SV  Vizuálně  Jednoráz.  SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 3 Inženýr. sítě a 
zařízení stav. Označení, oplocení, 

přípojná místa 
TP, PD, ZS, 

ČSN 73 6006 
SV, 

TDI, G 
 Vizuálně  Jednoráz.  SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 4  
Základová spára 

čistota, rovinnost, 
nezmrzlost 

TP, PD, 
ČSN 73 0212-3 

SV,TDI, 
GE 

Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz.  SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 5 Převzetí 
zemních prací 

Shodnost s PD, 
svahov., zápor. pažení 

TP, PD, 
ČSN 73 0212-3 

 SV, TDI Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz. SD, 
protokol 

±50mm 
±10mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 6 Dodávky řeziva 
na bednění 

Množství, vhodnost, 
skladování 

TP, dodací list, 
ČSN EN 13 670 

 SV  Vizuálně Každá 
dodávka 

 SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 7 Dodávky 
výztuže Správnosti dovezené 

výztuže, skladování 
TP, PD, ČSN EN 10 080, 
ČSN EN 13 670, dod. list 

 SV Vizuál., 
měřením 

Každá 
dodávka 

SD, 
protokol 

 mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 8 Dodávky 
betonu 

Množství, pevnost, 
označ., konzistence 

PD, dodací list, ČSN 
EN 12 350-2 

 SV  Vizuálně Každá 
dodávka 

 SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 9 Stroje a prac. 
pomůcky Způsobilost, technický 

stav 
TL, 

N.V. 591/2006 Sb. 
 SV  Vizuálně Každý 

den 
 MD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 10 Kvalifikace 
pracovníků Profesní průkazy, 

způsobilost 
Profesní průkazy, 

certifikáty 
 SV  Vizuálně  Jednoráz.  protokol   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

ME
ZIO

PE
RA

ČN
Í 

11 Povětrnostní 
podmínky Kontrola klimatických 

podmínek TP M Vizuál., 
měřením 

Každý 
den SD +5°C, 

+30°C  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 12 Podkladní 
vrstva betonu Kontrola celistvosti, 

provedení, tloušťky 
PD, 

ČSN 73 0205 
 M Vizuál., 

měřením 
 Jednoráz.  MD ±15mm/ 

2m  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 13 Vytyčení 
bednění Správnost a dostatečn. 

vytyčení 
PD, 

ČSN 73 0210-1 
 SV,G  měřením  Jednoráz. SD, 

protokol 
vytyčov. 
odchylka  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 14 Zemnící pásek Kontrola umístění, 
spojování 

PD, TP, 
ČSN EN 13 670 

 M  Vizuálně  Jednoráz.  MD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 15 Kontrola 
bednění 

Správnost provedení, 
rozměry, prostupy 

TP, PD, ČSN 73 0210- 
1, ČSN EN 13 670 

 M Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz.  MD 5 mm 
±25 mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 16 Ulož. výztuže 
do bednění 

Čistota, uložení, krytí, 
vzdálenost, množství 

PD, 
ČSN EN 13 670 

SV, 
TDI, S 

Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz.  SD  ±30 mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 17  Dilatační spáry Správnost umístění 
dilatačních pásků 

TP, PD, 
ČSN EN 13 670 

 M Vizuál., 
měřením 

 Průběžně  MD  mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 18  Kontrola betonu Hutnění betonové 
směsi, urovnání 

TP, 
ČSN EN 13 670 

 SV Vizuál., 
měřením 

 Průběžně  SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 19 Ošetřování 
betonu Vhodnost a provádění 

ošetřování betonu 
TP, 

ČSN EN 13 670 
 SV  Vizuálně  Jednoráz.  SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

VÝ
ST

UP
NÍ 

 20 Geometrická 
přesnost 

Rozměry, rovinnost, 
mezní odchylky 

PD, ČSN 73 0210-1, 
ČSN 73 0205 

SV, 
TDI, G 

Vizuál., 
měřením Jednoráz. SD ±25mm, 

±20mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 21 Kontrola 
prostupů 

Plocha a přesnost 
provedení prostupů 

 PD, ČSN EN 13 670  SV, TDI Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz.  SD  ±25mm  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 22 Pevnost betonu Pevnost betonu na 
zkušebních vzorcích 

PD, ČSN 
EN 12 390-3 

SV, 
TDI, S 

vizuálně, 
zkouška 

 Jednoráz.  SD   Jmeno : Jmeno : Jmeno : 
Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

 23 Kontrola 
povrchu betonu 

Celistvost, čistota, 
dutiny, thliny 

TP, 
ČSN EN 13 670 

 SV,TDI Vizuál., 
měřením 

 Jednoráz.  SD 1 mm, 
5%  Jmeno : Jmeno : Jmeno : 

Datum : Datum : Datum : 
Podpis : Podpis : Podpis : 

Seznam zkratek TDI  -  technický dozor investora 
 

GE - geolog 
 

SD - stavební deník TL - technické listy SV - stavbyvedoucí G - geodet TP -  technologický předpis SOD - smlouva o dílo M - mistr S- statik TZ - technická zpráva ZS - zařízení staveniště PD  - projektová dokumentace MD - Montážní deník Legislativa: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění novely č.62/2013 Sb., březen 2013 vyhl. č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, se změnou 136/2016 Sb. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezepečím pádu z výšky nebo do ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, březen 1995 ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, září 2003 ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení, leden 1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost osazení, leden 1993 ČSN EN 12 350-2 Zkoušení čerstvého betonu, Část 2: zkouška sednutím, listopad 2009 ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, leden 1997 ČSN 73 0415 Geodetické body; říjen 2010 ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí; červen 2010 ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně; prosinec 2005 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, leden 2007 ČSN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, listopad 2009    
Tabulka č. 31: Kontrolní a zkušební plan základové konstrukce 
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2 ZAKLÁDÁNÍ 
2.1 Vstupní kontrola 
2.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora provedou kontrolu projektové 
dokumentace. Kontrolují její kompletnost a správnost včetně provedených průzkumů, 
stanovisek dotčených orgánů, vlastnické listy k pozemkům, na kterých bude výstavba 
probíhat. Také bude zkontrolována platnost stavebního povolení. O provedené kontrole 
se provede zápis do stavebního deníku. 
 
2.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
Zde bude kontrolována přístupnost pracoviště a zabezpečení stavební jámy proti pádu 
osob zábradlím. Dále bude kontrolováno zázemí pro pracovníky, především šatny 
a hygienické prostory. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a zapíše ji do stavebního deníku.  
 
2.1.3 Kontrola inženýrských sítí a zařízení staveniště 
Zde se kontrolují přípojná místa inženýrských sítí, jejich správné a dostatečné označení 
a shodnost s projektovou dokumentací. Dále se bude kontrolovat oplocení staveniště, 
které má výšku 1,8 m, a jeho označení informačními a bezpečnostními cedulemi, 
uzamykatelný vstup, vjezd a výjezd ze staveniště. Také se budou kontrolovat 
vnitrostaveništní komunikace. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí, geodet a technický 
dozor investora a zapíší ji do stavebního deníku.   
 
2.1.4 Kontrola základové spáry 
Zde se kontroluje čistota, rovinnost, soudržnost, únosnost, dále nesmí být základová 
spára rozbředlá, zmrzlá nebo jinak porušená. Pokud se nedostatky objeví, budou 
odstraněny a nahrazeny novou vrstvou.  Tuto kontrolu provádí geolog, stavbyvedoucí a 
technický dozor investora a o jejích výsledcích vyhotoví protokol a provedou zápis do 
stavebního deníku. 
 
2.1.5 Kontrola převzetí zemních prací 
Při této kontrole se provede kontrola všech rozměrů a rovinnost dna stavební jámy 
i základových rýh. Naměřené hodnoty budou zkontrolovány s projektovou 
dokumentací, zda byly dodrženy mezní odchylky. Mezní odchylka ve vodorovné rovině 



127 
 

ve dvou navzájem kolmých směrech je ± 50 mm, na výšku pak ± 10 mm. Dále bude 
provedena kontrola vjezdu do stavební jámy, rozměrová přesnost i předepsaný sklon, 
který musí být 10° s maximální odchylkou ± 2°. Kontrolovat se bude i svahování 
a pažení stavební jámy. Nejprve se vizuálně zkontroluje celistvost a neporušenost 
svahování i záporového pažení. Poté následuje kontrola měřením. Svahování se 
kontroluje třímetrovou latí, pod kterou se nesmí vyskytnout prohlubně hlubší než 
50 mm. Kontrolován bude i svah, který je určen v poměru 1,5 : 1 na bezpečnou stranu. 
U kontroly záporového pažení je kladen důraz především na stabilitu celé konstrukce 
a její správné provedení podle projektové dokumentace. Bude zkontrolována vzdálenost 
zápor, dostatečné osazení pažin a provedení svarů převázek. Provedení kontroly bude 
zdokumentováno do stavebního deníku. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí 
s technickým dozorem investora, vyhotoví protokol a zapíší ji do stavebního deníku.  
 
2.1.6 Kontrola dodávky řeziva na bednění 
Bude kontrolováno množství, druh a kvalita dodaného materiálu. Řezivo nesmí být 
poškozené, znečištěné a výrazně sukovité.  Také se bude kontrolovat skladování řeziva, 
které bude uskladněno na odvodněné, zpevněné ploše a bude chráněno před 
povětrnostními vlivy překrytím plachtou, která bude přitížena proti odvátí větrem. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí a zapíše ji do stavebního deníku.  
 
2.1.7 Kontrola dodávky výztuže 
Zde se kontrolují dodaná prutová výztuž i armokoše, jejich množství i rozměry. 
Rozměry se smí lišit maximálně o – 20 mm, kladná odchylka není omezená. Také se 
bude kontrolovat shoda vlastností na dodacím listě s požadavky stanovenými 
v projektové dokumentaci. Kontrolovat se bude i prohlášení o vlastnostech výrobků 
a označení štítkem. Dále se bude kontrolovat, zda není výztuž znečištěná, hloubkově 
zkorodována nebo mastná. Následně se zkontroluje její uskladnění na odvodněném 
místě v rovné poloze a na dřevěných podkladcích, které jsou osově vzdáleny dva metry. 
O této kontrole se vyhotoví protokol a provede se zápis do stavebního deníku, který 
provede stavbyvedoucí. 
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2.1.8 Kontrola dodávky betonu 
Kontrola dovezené betonové směsi bude probíhat s každou dodávkou. Podle dodacího 
listu se bude kontrolovat množství, složení, vlastnosti a shodnost s projektovou 
dokumentací. Také se bude kontrolovat prohlášení o vlastnostech. Při zahájení 
vyprázdňování betonu s autodomíchávače bude odebrán vzorek a provedena zkouška 
sednutím kužele, zkouška Vebe, zkouška rozlitím, zkouška zhutnitelnosti. Dále se 
vyrobí krychle o hraně 150 mm pro provedení krychelné zkoušky, na které se po 
28 dnech zjišťuje především pevnost v tlaku. Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí 
a zapíše ji do stavebního deníku. 
 
2.1.9 Kontrola strojů a pracovních pomůcek 
Mistr spolu s obsluhou daného stroje kontrolují každý den před započetím prací 
technický stav strojů, hladinu provozních kapalin a případné mechanické poškození. U 
pracovních pomůcek se kontroluje především jejich funkčnost a nepoškozenost. 
Kontrola se zapíše do montážního deníku.  
 
2.1.10 Kontrola kvalifikace pracovníků 
Před započetím prací proběhne kontrola způsobilosti pracovníků k vykonávání daných 
činností. Budou se kontrolovat profesní průkazy, certifikáty a jiné dokumenty, které 
prokazují způsobilost pracovníků k provádění určených prací a především platnost 
těchto dokumentů. O této kontrole se sepíše protokol.  
 
2.2 Mezioperační kontrola 
2.2.1 Kontrola povětrnostních podmínek 
Při této kontrole se bude měřit především teplota vzduchu. Měření bude probíhat 
3x denně, přičemž poslední měřená hodnota se započte 2x, a z těchto hodnot se  stanoví 
aritmetický průměr. Průměrná denní teplota musí být v rozmezí +5 °C až +30 °C. 
Pokles teplot pod +5 °C se nepředpokládá, v případě, že by nastal, se vhodně upraví 
složení betonu po domluvě s dodavatelskou firmou a statikem. Při teplotách pod 0 ° je 
třeba práce zastavit, dokud se podmínky nezlepší. Při teplotách nad +30 °C je nutné 
beton dostatečně kropit a přikrývat fólií, aby nedocházelo k nadměrnému vyschnutí. 
Také bude kontrolována snížená viditelnost, která nesmí klesnout pod 30 m, jinak je 
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nutné práce pozastavit. Na začátku dne se ověří, zda není pro daný den hlášeno riziko 
přívalových dešťů.   
 
2.2.2 Kontrola podkladního betonu 
Mistr kontroluje tloušťku a rovinatost podkladního betonu podle skutečností uvedených 
v projektové dokumentaci. Tloušťka musí být 100 mm s možnou odchylkou maximálně 
± 15 mm na dvoumetrové lati. Technologická pauza po betonáži bude dodržena v délce 
minimálně jednoho dne. Výsledek zapíše do montážního deníku.  
 
2.2.3 Kontrola vytyčení bednění 
Stavbyvedoucí s geodetem zkontrolují správné a dostatečné vytyčení bednění ve všech 
potřebných místech podle projektové dokumentace. Přesnost vytyčení je stanovená 
vytyčovací odchylkou. O kontrole se vyhotoví protokol a provede se zápis do 
stavebního deníku.  
 
2.2.4 Kontrola zemnícího pásku 
Při této kontrole kontroluje mistr osazení zemnícího pásku a vodících tyčí podle 
projektové dokumentace. Dále se kontroluje spojení zemnícího pásku a tyčí svorkami 
a ochranný nátěr gumoasfaltem. Výsledek zaznamená do montážního deníku.  
 
2.2.5 Kontrola bednění 
Mistr kontroluje správné sestavení a umístění bednění podle projektové dokumentace. 
Bednění bude čisté, těsné, stabilní a v celé vnitřní ploše opatřené rovnoměrně 
odbedňovacím přípravkem. Odchylka ve výškové rovině je dána vzdáleností horních 
hran ve spáře a nesmí být větší než 5 mm. Prostupy budou provedeny s maximální 
odchylkou ± 25 mm do projektové dokumentace. Kontrola se zapíše do montážního 
deníku.  
 
2.2.6 Kontrola uložení výztuže do bednění 
Uložení výztuže do bednění kontrolují stavbyvedoucí, statik a technický dozor 
investora. Kontroluje se správná poloha, výška krytí a spojování armokošů. Odchylka 
uložení výztuže od projektové dokumentace nesmí překročit 20 % hodnot vyznačených 
v projektové dokumentaci, nejvýše však ± 30 mm. Dále se kontroluje čistota výztuže, 
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zda není mastná ani jinak znehodnocena škodlivými látkami a také nejeví známky 
hloubkové koroze. Osazení výztuže musí být dostatečně tuhé, aby nedošlo k jejímu 
posunutí při ukládání čerstvého betonu. O této kontrole se vyhotoví protokol a provede 
zápis do stavebního deníku. 
 
2.2.7 Kontrola dilatačních spár 
Zde se kontroluje správné umístění dilatačních pásků podle projektové dokumentace 
do dilatačních a pracovních spár. Tuto kontrolu provádí mistr a výstupem je zápis 
do stavebního deníku.  
2.2.8 Kontrola betonu 
V této kontrole se kontroluje ukládání betonové směsi a její hutnění. Výška shozu nesmí 
být větší jak 1,5 m, dále se kontroluje, zda je beton dostatečně zhutněn. Při hutnění je 
třeba dodržovat rozmezí mezi jednotlivými vpichy tak, aby vzdálenost nepřesáhla 
1,4násobku viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Také se kontroluje uhlazení do 
roviny. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a zapíše ji do stavebního deníku.  
 
2.2.9 Kontrola ošetřování betonu 
Stavbyvedoucí kontroluje, zda byl zvolen vhodný postup ošetřování podle aktuálních 
klimatických podmínek tak, aby byla zajištěna správná hydratace. Kontroluje se, že 
teplota povrchu betonu neklesne pod 5 °C a teplota uvnitř betonu nesmí překročit 65 °C. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  
 
2.3 Výstupní kontrola 
2.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
Stavbyvedoucí, geodet a technický dozor investora kontrolují provedení základových 
konstrukcí s projektovou dokumentací. Pro základové pasy nesmí být polohová 
odchylka více než ± 25 mm a výšková více než ± 20 mm. Pro základovou desku je 
stanovená maximální výšková odchylka ± 25 mm. Také bude kontrolována rovinnost, 
která se může lišit maximálně o ± 15 mm na dvoumetrové lati.  O výsledcích provedou 
zápis do stavebního deníku.  
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2.3.2 Kontrola prostupů 
Zde se kontroluje správnost provedení prostupů základovými konstrukcemi a shodnost 
s projektovou dokumentací. Maximální odchylka od projektovaných rozměrů je 
± 25 mm. Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 
a o kontrole provedou zápis do stavebního deníku.  
 
2.3.3 Kontrola pevnosti betonu 
Na zkušebních krychelných vzorcích se po 28 dnech provede zkouška pevnosti betonu 
v tlaku, pevnosti v tahu ohybem, pevnosti v příčném tahu, objemové hmotnosti, 
hloubky průsaku tlakovou vodou, odolnosti proti zamrazování a odmrazování. Výsledky 
zkoušek se porovnají s požadovanými hodnotami v projektové dokumentaci. Tuto 
kontrolu provádí stavbyvedoucí, statik a technický dozor investora a kontrolu zapíší 
do stavebního deníku.  
 
2.3.4 Kontrola povrchu betonu 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Kontrolují, že je 
povrch konstrukcí celistvý, čistý, není zamaštěný, není na něm bláto ani kaluže vody. 
Povrch také musí být bez větších dutin a nesmí na něm být trhliny širší než 1 mm. 
Maximální množství vadných míst nesmí překročit 5 % z celkové plochy dané části 
konstrukce. Dále bude kontrolováno, že v žádném místě není obnažena výztuž. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  
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1 ÚVOD 
V této části jsou uvedená vybraná rizika, která mohou vzniknout v rámci provádění 
technologické etapy hrubé spodní stavby bytového domu v Jičíně. K těmto rizikům jsou 
uvedené možné následky a navržena opatření, jak těmto rizikům předcházet.  

Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat po staveništi, budou seznámeni 
s technologickými postupy a budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
O tomto proškolení se provede zápis a každý pracovník stvrdí svým podpisem daný 
dokument. 

 

2 LEGISLATIVA 
Při vykonávání prací je nutné dodržovat veškerou platnou legislativu pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, kterými jsou:  
 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 
v aktuálním znění.  

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci se změnami 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 88/2016 Sb. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi se změnou 
136/2016 Sb. 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 
9/2013 Sb., 32/2016 Sb. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí. 
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 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu se změnou 170/2014 Sb. 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků. 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky. 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů 
se změnami 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb. 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se změnou 
20/2012 Sb. 

 

3 ZEMNÍ PRÁCE 
Možné riziko Následky Bezpečnostní opatření 
Vstup nebo vjezd 
nepovolaných 
osob 

Úrazy různé 
vážnosti – 
lehká až těžká 
zranění  

Oplocení výšky 1,8 m, uzamykatelné brány. 
Osvětlení staveniště v noci. Opatření vjezdu, výjezdu 
i vstupu na staveniště bezpečnostními a informačními 
tabulemi.  

Pohyb osob po 
staveništi – pád 

Odřeniny, 
zhmožděniny, 
zlomeniny 

Udržování pořádku na pracovišti, materiál skladovat 
na místech k tomu určených a vhodně označený. 
Určení přístupových cest, které budou řádně 
udržovány. Zabezpečení otvorů, prohlubní, rýh, jam 
a šachet, které mají hloubku větší než 250 mm, 
zakrytím, překážkou nebo zábradlím a náležitě  je 
označit. 

Tabulka č. 32: Rizika na staveništi pro zemní práce. 
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Možné riziko Následky Bezpečnostní opatření 
Pohyb osob po 
staveništi – 
poranění o 
materiál 

Lehká až 
středně těžká 
zranění 

Materiál skladován na místech k tomu určených, 
vhodně označený a musí být zajištěna jeho stabilita. 
Sypké materiály skladovány dle daných předpisů a 
při odebírání postupovat systematicky, aby 
nevznikaly převisy. Udržování pořádku na pracovišti. 
Hřebíky, které vyčnívají z materiálu ihned odstranit 
nebo hřebíky zahnout, aby nezpůsobily poranění. 

Elektrické 
rozvody – zásah 
elektrickým 
proudem, vznik 
požáru, výbuch 

Popáleniny, 
těžká zranění, 
smrt 

Ochrana elektrického vedení proti mechanickému 
poškození – překrytí, zakopání a viditelné označení. 
Pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení snadno 
přístupný, označený, zabezpečený proti neoprávněné 
manipulaci. 

Pohyb strojů a 
osob po pracovišti 
– srážka osoby 
vozidlem, 
přimáčknutí 
osoby, dopravní 
nehoda 

Lehká až těžká 
zranění, 
zlomeniny, 
poranění 
páteře, vnitřní 
zranění, smrt 

Seznámení pracovníků s místními provozními 
a pracovními podmínkami. Udržování bezpečného 
stavu komunikací na staveništi a dodržování dané 
rychlosti pohybu strojů po staveništi. Nutnost nosit 
reflexní vesty a přilby. Udržování řádného 
technického stavu strojů, obsluha strojů musí mít 
příslušnou kvalifikaci. Používání zvukových 
výstražných signálů při rozjezdu a couvání strojů. 
Při práci zajistit stabilitu stroje. Osoby musí dbát 
zvýšené bezpečnosti při pohybu po staveništi 
i při obsluze strojů. Zákaz požívání alkoholických 
nápojů a dalších zakázaných návykových látek před 
a během jízdy. Po skončení prací stroj řádně 
zaparkovat, zabezpečit proti pohybu a nenechávat 
klíče v zapalování.  

Tabulka č. 33: Rizika na staveništi pro zemní práce. 
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Možné riziko Následky Bezpečnostní opatření 
Odstranění křovin 
– práce 
s křovinořezy, 
motorovou pilou, 
sekyrou  

Lehká až 
středně těžká 
zranění. 
Pořezání, 
seknutí 

Dbání zvýšené bezpečnosti a pozornosti při práci. 
Používání ochranných pracovních pomůcek 
a oděvů. Seznámení s návody a postupy práce 
daných výrobci použitých nástrojů a nářadí. 
Používat pouze nepoškozené nástroje s platnou 
revizí. Práce v odpovídajících podmínkách – 
nikoliv za silného deště, větru a jiných nevhodných 
klimatických podmínek. Pouze proškolení 
pracovníci. 

Výkop stavební 
jámy – pojezdy, 
práce strojů, 
údržba 

Lehká až těžká 
zranění, 
zlomeniny, 
poranění páteře, 
vnitřní zranění, 
smrt 

Okraje výkopů nesmí být zatěžovány ve vzdálenosti 
0,5 m od hrany výkopu, a stroje musí dodržovat 
bezpečnou vzdálenost 2 m od okraje výkopů. Je 
třeba dodržovat vzdálenosti mezi jednotlivými 
pracovními stroji. Při nájezdu do stavební jámy 
nebo při jízdě ze svahu nebo do svahu je třeba dbát 
opatrnosti, aby stroj neztratil stabilitu. Pokud nelze 
vyloučit manipulaci pracovního nástroje při 
nakládání materiálu nad kabinou, je nutné, aby se 
v ní nezdržovaly žádné osoby. Nakládání materiálu 
bude probíhat rovnoměrně, aby nedošlo 
k převrácení dopravního prostředku. Při hrnutí 
ornice nebude břit radlice nebo lopaty přesahovat 
okraj svahu nebo výkopu. Při práci strojů je nutné,  
aby strojník viděl na pracovní násadu. Při provádění 
vrtů bude dbáno zvýšené bezpečnosti a nikdo 
se nebude pohybovat pod pracovním nástrojem 
ani v jeho blízkosti. Před odchodem obsluhy 
je nutné stroj zajistit v předepsané poloze. Čištění 
lopat smí probíhat pouze při vypnutí stroje 
a na bezpečném místě, kde nehrozí sesuv zeminy 
nebo ztráta stability stroje. Budou používány pouze 
stroje v dobrém technickém stavu, nepoškozené a s 
platnou revizí. 

Tabulka č. 34: Rizika na staveništi pro zemní práce. 
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Možné riziko Následky Bezpečnostní opatření 
Výkopové práce -  
ohrožení osob 
zasypáním 
zeminou, 
vzájemné 
ohrožení 
pracovníků 

Lehká až těžká 
zranění, vnitřní 
zranění, 
poškození 
hlavy, páteře, 
udušení, smrt 

Při ručním začišťování výkopů je třeba dbát 
opatrnosti a dostatečných vzdáleností mezi 
jednotlivými pracovníky, aby se vzájemně 
neohrožovali. Větší balvany nebo nesoudržné 
zeminy musí být ze stěn svahů odstraněny, 
aby nedošlo k uvolnění svahu a ohrožení výkopu 
zasypáním. Používání ochranných přileb 
a reflexních vest. 

Výkopové práce – 
pracovní nářadí 

Lehká až střední 
poranění 

Nutno používat pouze nářadí a pracovní pomůcky 
v dobrém technickém stavu. Před zahájením 
a po skončení prací zkontrolovat neporušenost 
a funkčnost pracovních nástrojů. 

Výkopové práce – 
pažení  

Těžká poranění, 
vnitřní zranění, 
úraz hlavy, smrt 

Je nutné dodržet provedení pažení podle projektové 
dokumentace na základě geologického posudku 
a návrhu geologa se statikem. Tedy tak, aby 
zachytilo tlak zeminy a zajistilo bezpečnost osob 
ve výkopech.  

Výkopové práce - 
svahování 

Střední až těžká 
poranění, vnitřní 
zranění, úraz 
hlavy, smrt 

Sklony svahů budou provedeny podle návrhu 
projektové dokumentace ve sklonu 34°, na základě 
geologického posudku a závěrů geologa. Tedy tak, 
aby nehrozil sesuv zeminy. Svahy se nesmí za 
žádných okolností podkopávat. Při nevhodných 
povětrnostních podmínkách je zákaz pohybu osob 
ve výkopech.  

Výkopové práce – 
inženýrské sítě 

Lehká až těžká 
zranění –
zlomeniny, 
popáleniny, smrt 

Před zahájením výkopových prací je nutné vytyčen 
inženýrských sítí. Je nutné dodržovat jejich 
ochranná pásma. V ochranných pásmech se 
nebudou provádět výkopy strojně ani s malou 
mechanizací. Při porušení sítí je nutné okamžité 
nahlášení správcům sítí nebo poruchovým 
oddělením sítí.  

Tabulka č. 35: Rizika na staveništi pro zemní práce. 
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Možné riziko Následky Bezpečnostní opatření 
Výkopové práce – 
pohyb pracovníků 

Lehká až 
středně těžká 
zranění 

Při provádění prací ve výkopech se svislými 
stěnami je nutné dodržet pracovní prostor šířky 
minimálně 0,8 m a dále musí svou šířkou 
umožňovat následující potřebné práce  

Tabulka č. 36.: Rizika na staveništi pro zemní práce. 
 

 
Obrázek č. 35: Ilustrační obrázek minimálního pracovního prostoru ve výkopu.  
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Možné riziko Následky Bezpečnostní opatření 
Zásypové práce – 
zasypání 
pracovníků 

Lehká až vážná 
zranění, 
zlomeniny, 
vnitřní zranění, 
smrt 

Za vozidlem, které provádí zásyp zeminou, se 
nebudou zdržovat žádní pracovníci, aby nedošlo 
k jejich ohrožení. Navádění vozidel určených pro 
zásypy může provádět pouze proškolená osoba, 
na kterou musí neustále řidič vozidla vidět. 
Při couvání a rozjezdu bude vozidlo využívat 
zvukových signálů k upozornění osob.  

Hutnění násypů 
a zásypů – 
poranění 
pracovníků 

Lehká až vážná 
zranění. 
Přimáčknutí, 
zlomeniny, 
vnitřní zranění, 
smrt 

V pracovním prostoru pěchovadla se nebudou 
zdržovat jiné osoby. Osoby provádějící práce budou 
proškoleny. Je nutné dodržení zásad a návodu 
k obsluze hutnícího zařízení, dále se budou 
používat ochranné pracovní pomůcky, především 
pevná obuv a rukavice. Po skončení prací se hutnící 
stroj zajistí ve stabilní poloze a proti nežádoucímu 
pohybu. Udržování stroje v dobrém technickém 
stavu pravidelnou údržbou a provádění kontrol 
před zahájením prací. Při práci je nutné dodržování 
dostatečných vzdáleností od okrajů svahů a výkopů.  

Tabulka č. 37: Rizika na staveništi pro zemní práce. 
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ZÁVĚR 
V bakalářské práci jsem se snažila navrhnout vhodné a co nejefektivnější řešení pro 
výstavbu spodní stavby, také jsem se snažila zajistit správnou návaznost jednotlivých 
procesů, aby bylo možné stavbu realizovat.   

Zpracování bakalářské práce pro mě bylo velkým přínosem. Získala jsem řadu 
nových vědomostí, blíže se seznámila s etapou spodní stavby a utvrdila jsem si 
skutečnost, jak je důležitá provázanost a návaznost jednotlivých činností. Nově získané 
poznatky a vědomosti bych chtěla i nadále rozvíjet a uplatnit při dalším studiu i v praxi.  
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Seznam použitých zkratek: 
NP – nadzemní podlaží 
MVC – malta vápenocementová 
PD - Projektová dokumentace 
TP - Technologický předpis 
SD - Stavební deník 
MD – Montážní deník 
VL - Vlastnické listy 
TZ - Technická zpráva 
TL - Technické listy 
GP - Geologický průzkum 
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