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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou hrubé spodní stavby vinař-
ství v Pavlově. Obsahem práce je technická zpráva stavebně technologického pro-
jektu, návrh zařízení staveniště, strojní sestava, širší vztahy dopravních tras a tech-
nologický předpis pro zemní práce. Dále je v práci obsažen časový harmonogram a 
položkový rozpočet. 

 

Klíčová slova 

Zařízení staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, hrubá spodní 
stavba, strojní sestava, technická zpráva, časový plán, položkový rozpočet, posou-
zení stropů. 

Abstract 

This bachelor thesis is about technological stage of the rough substructure design of 
winery in village Pavlov. Content of this thesis includes engineering report of techno-
logical project, construction site equipment used machinery, transport routes and 
technological regulations for groundwork. This thesis also contains construction time 
schledule and itemized budget. 

Keywords 

Building equipment, technological regulations, inspection and test plan, the rough 
substructure, mechanical assembly, technical report, time schledule, itemized bud-
get, assessment of ceilings. 
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ÚVOD 
Tématem této bakalářské práce je hrubá spodní stavba objektu vinařství na ulici Za-
hradní v Pavlově. Tento objekt jsem si zvolil z důvodu, že je velmi typický pro tento 
kraj a nachází se v blízkosti mého domova.  

Pro zpracování bakalářské práce jsem využíval programy, které pro mě byly naprosto 
nové. Jsou to programy CONTEC a BUILDPOWER S. 

Cílem práce je zpracovat co nejefektivnější postup výstavby, aby výsledný výrobek 
dosahoval patřičné kvality. Půjde například o zpracování dopravních tras na místo 
staveniště. Dalšími tématy, kterými se budu zabývat, je návrh strojní sestavy nebo 
technologický předpis pro zemní práce a kontrolní a zkušební plán pro tuto dílčí eta-
pu. V neposlední řadě rozpočet, harmonogram postupu prací, ochrana životního pro-
středí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a objekty zařízení staveniště.  
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

1.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby: Vinařství Pavlov - hrubá spodní stavba 
Charakteristika stavby:  Jedná se o novostavbu vinařství 
Obec:  Pavlov 
Katastrální území:  Pavlov u Dolních Věstonic, parc. č. 5167/7 
Parcelní čísla: p.č. 5167/7, pč.č. 5162/2 
Stavební úřad:                              Mikulov 
 

1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník: Ing. Martin Rohrer 
 Benátky 14, Pavlov 695 63 
 

1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Bc. Jan Kovář 
 Brněnská 217, Velké Němčice 691 63 
 Tel.: 608 178 493 
 Email: kovar.jan@gmail.com 
Zodpovědný projektant:                Ing. Jiří Barták 
                                                     Firma: Montene real, s.r.o. 
                                                     Křenova 8, 697 01 Brno 
                                                      
 
  

1.1.4 Obecná charakteristika 
Jedná se o novostavbu. Navrhovaný objekt bude sloužit ke zpracování a distribuci 
vína. Projektovaná stavba obsahuje stavební objekty nutné k tomu, aby objekt vinař-
ství byl funkční. Projektovaná stavba obsahuje 10 stavebních objektů. 
SO01 – Provozní část objektu vinařství 
SO02 – Letní zahrádka 
SO03 – Degustační prostory a sušení vína (navrhovaná část) 
Dále – Parkoviště pro personál a veřejnost, nádvoří, vodovodní přípojka, přípojka 
kanalizace, přípojka el. Vedení NN a přípojka plyn, jímka + vsakovací box 
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Obr. 1: Situace objektu  

1.1.5 Orientace ke světovým stranám 
Objekt je umístěn na konci slepé pozemní komunikaci. K objektu přijíždíme ze zá-
padní strany. V této části se také nachází parkoviště pro zákazníky. Na východní 
stranu objektu je umístěno parkoviště pro zaměstnance vinařství a vjezd pro majitele 
objektu. Z letní zahrádky je výhled na přilehlé vinohrady, která je v jižní části objektu. 
 

1.1.6 Objemové a prostorové údaje o stavbě 
 

Parcela č. 5167/7 1943 m2 

Parcela č. 5162/2 1336 m2  
Celková zastavěná plocha objektem 979 m2 
Ostatní zpevněné plochy 1141 m2 
Plocha zeleně 1159 m2 
Výška střechy (relativní)/m +13,640 m 
Obestavěný prostor 9212 m3 
 

1.1.7  Konstrukční řešení stavby 
 
Stavební jáma: 
Pro stavební objekt bude provedena stavební jáma. Jáma je prováděna ve svahu. 
Stěny stavební jámy jsou svahovány v příslušném poměru výška/délka 2:1. 
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Základy: 
Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu C16/20. Základové 
pasy jsou uloženy přímo v zemní rýze. Bednění pasů je provedeno jen do výšky 150 
mm nad hranici výkopu kvůli uložení štěrkového podsypu v tloušťce 150 mm pod zá-
kladovou desku. Základová deska, která má sílu 150 mm, je provedena z betonu 
C16/20 vyztužena kari sítí. 
 
Svislý nosný systém: 
Obvodové svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze ztraceného bednění zalité be-
tonovou směsí C20/25 a vyztužené ocelí B500B. Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou 
částečně provedeny ze ztraceného bednění a z části z Porotherm profi tvárnic. 
 
Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní nosné konstrukce ve všech podlažích tvoří předepnuté stropní panely SPI-
ROLL. Stropní panely budou osazeny na svislý nosný systém. Stropní panely 
v řešené části objektu jsou shodně vysoké a to 250 mm. Prostupy stropní konstrukcí 
pro vzduchotechniku a zdravotně technické instalace budou připraveny již z výroby 
prefabrikátů. 
 
Střešní konstrukce: 
Střešní konstrukce je provedena jako sedlová střecha z dřevěných prvků ukotvená 
pomocí pozednice na obvodovém zdivu a také pomocí podpírajících sloupků. 
V neřešené části objetu je provedena plochá střecha, na které se nachází vegetační 
střecha s terasou.  
 

1.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ 
 
Staveniště je situováno na parcelách č. 5167/7 a 5162/2 na okraji obce Pavlov. Jed-
ná se o novostavbu, pozemek tedy nebyl doposud využit a nacházela se zde orná 
půda. Projekt vinařství v Pavlově zahrnuje několik dílčích staveb:  
 
SO 01 - Provozní část objektu vinařství 
SO 02 - Letní zahrádka 
SO 03 - Degustační prostory a sušení vína (navrhovaná část) 
 
V bakalářské práci se zabývám technologickou etapou hrubé spodní stavby pro sta-
vební objekt SO01 a SO02 Vinařství Pavlov.  
 
 

1.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 
 
Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy, protože se jedná o cvičný projekt, 
který je předmětem bakalářské práce. Předpokládá se místně obvyklý profil základo-
vé zeminy a hydrogeologické poměry. Z hlediska stavebně historického průzkumu se 
nepředpokládá nalezení prvků, které by bránily vzniku navrhované stavby. 
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1.4 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
 

1.4.1 Přípojky inženýrských sítí 
 
Veškeré inženýrské sítě se nacházejí na přilehlé pozemní komunikaci. Pro řešený 
objekt SO01 a SO02, budou zřízeny nové přípojky splaškové kanalizace, vodovodu a 
elektrické energie. 
 
Vodovodní přípojka 
Vinařství bude napojeno vodovodní přípojkou a stávající veřejný vodovodní řad obce 
Pavlov. Vodovodní přípojka bude přivedena do objektu z jeho východní strany, di-
menze přípojky je navržena na DN 25 mm. Na stávající vodovod bude napojena i 
sanitární buňka, která se nachází v jihovýchodním rohu staveniště. Vodovodní pří-
pojka bude dlouhá cca 18,6 m a napojení bude přes vodoměrnou šachtu. Vedení 
vodovodní přípojky bude realizováno v nezámrzné hloubce. 
 
Kanalizace 
Odvedení splaškových vod u objektu vinařství bude řešeno odvodem do místního 
kanalizačního řadu. Dešťová voda bude svedena ze střechy okapovými žlaby a jímá-
na do jímky, z které bude možno využívat vodu investorem například k zalévání za-
hrady. V případě extrémních srážek bude zbudován přepad s napojením do vsako-
vacích boxů případně do stávající dešťové kanalizace. Splaškové vody ze sanitární 
buňky se budou odváděny do místní kanalizace pomocí kanalizační přípojky napoje-
né v revizní šachtě. 
 
Přípojka elektrické energie 
Elektrická energie bude do objektu přivedena přípojkou z ulice Zahradní. Přípojka pro 
zařízení staveniště bude provedena do pronajaté kioskové trafostanice, po dokonče-
ní stavby bude zbudována rozvodná skříň. Elektrická energie bude také přivedena do 
mobilních buněk v jihovýchodním rohu staveniště. Veškeré vedení elektrické energie 
bude opatřeno chráničkou.  
 

1.4.2 Doprava na staveniště 
 
Doprava na staveniště bude probíhat z přilehlé pozemní komunikace, z ulice Zahrad-
ní, na kterou jsou napojeny dvě příjezdové cesty ke staveništi. Jedna ze severo-
východní strany objektu, druhá z jižní. Příjezdové komunikace budou provedeny ze 
zhutněné stavební drtě. Vjezd na staveniště všech vozidel je umožněna oběma bra-
nami umístěnými na příjezdových cestách. Čas pro skládání materiálu nebo pohybu 
strojů po přilehlé pozemní komunikaci nijak neomezí provoz po této komunikaci. 
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1.5 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI 
 

1.5.1 Technická zpráva širších dopravních vztahů 
 
Doprava strojů, stavebního materiálu a prefabrikovaných dílů na místo stavby je ře-
šena v samostatné kapitole 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH 
VZTAHŮ 

1.5.2 Technická zpráva zařízení staveniště 
 
V této kapitole je zpracován návrh jednotlivých součástí staveniště například počet 
staveništních buněk, dimenze staveništních přípojek, plochy skládek materiálu a plo-
chy skládek zeminy. 
 

1.5.3 Návrh strojní sestavy 
 
Čtvrtá kapitola obsahuje návrh celé strojní sestavy pro danou technologickou etapu. 
V této kapitole je dále doložen výpočet potřeby sklápěčů. Strojní sestava je doplněna 
také potřebným ručním nářadím. 
 

1.5.4 Technologický předpis 
 
Technologický předpis je blíže řešen v kapitole 5. – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – 
ZEMNÍ PRÁCE. 
 

1.5.5 Kontrolní a zkušební plán 
 
Kontrolní a zkušební plán byl vypracován pro zemní práce. Jsou v něm uvedeny veš-
keré kontroly, které se budou provádět. Kontrolní a zkušební plán je popsán podrob-
ně v příloze P.5 – KZP – Zemní práce. 
 

1.5.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je důležitou součásti této bakalářské práce. 
Tato část je podrobně řešena v kapitole 7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI. Jsou zde uvedeny potřebné zákony doplněné vlastním textem týkajících se 
nebezpečí úrazu na staveništi a jeho okolí. 
 

1.5.7 Ochrana životního prostředí 
 
V kapitole 8. je řešena ekologie. Jsou zde uvedeny tabulky příslušných odpadů, které 
budou v průběhu realizace stavby vznikat. 
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1.5.8 Spotřeba energií 
 
V kapitole 3. NÁVRH  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ K TECHNOLIGCKÉ ETAPĚ – HRU-
BÁ SPODNÍ STAVBA se nachází výpočet spotřeby energií pro danou etapu. 
 

1.5.9 Položkový rozpočet 
 
V příloze P.3a se nachází položkový rozpočet hrubé spodní stavby objektu Vinařství 
spolu s výkazem výměr. Tento rozpočet byl zpracován pomocí příslušného programu 
BUILDPOWER S.  
 

1.5.10 Časový plán 
 
Časovým plánem jsem stanovil průběh celé realizace. Časový plán zobrazuje postup 
výstavby a data provádění jednotlivých činností. Tento plán byl zpracován v progra-
mu CONTEC. Plán je obsažen v P.3b – Časový harmonogram. V příloze P.3c - Graf 
potřeby pracovníků je zobrazen počet pracovníků pro jednotlivé činnosti a období 
provádění.  
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
 

2.1 OBECNÉ INFORMACE O LOKALITĚ 
 
Obec Pavlov se nachází v krásné jihomoravské krajině u novomlýnských nádrží pod 
Pálavou. Nejbližší město je vzdálené zhruba 13 km, kterým je Mikulov, odkud bude 
dovážena převážná část stavebního materiálu. Vinařství se nachází v jihozápadní 
části obce na konci slepé pozemní komunikace. Tato komunikace budou využívána 
pro dopravu strojů a materiálu na staveniště.  
 

2.2 POPIS ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
 
V této kapitole se budu zabývat dopravou strojů a materiálu na stavbu. Všechny stro-
je se na stavbu dopraví svépomocí. Převážná většina stavebního materiálu bude při-
vážena pomocí valníku s hydraulickou rukou z firmy Prima stavebniny v Mikulově. 
Tahačem Volvo FM a podvalníkem Goldhofer SPZ se budou dovážet předepnuté 
stropní panely SPIROLL z prodejny Prefa v Hodoníně. Další trasu, kterou bylo důleži-
té vyřešit, byl odvoz zeminy na skládku Hantály ve Velkých Pavlovicích pomocí sklá-
pěček Tatra Phoenix euro 6x6. 
 

2.3 BODY ZÁJMU 
 
Při posouzení tras pro dopravu se budu zabývat především místy, která je nutno po-
soudit z hlediska průjezdnosti a nosnosti. Jedná se zejména o místa s ostrým odbo-
čením, mosty, nebo křižovatky. Pro posouzení těchto tras jsem použil mapové pod-
klady, které umožňují změření jednotlivých poloměrů. Mapy jsem dále využil pro vy-
tvoření simulace průjezdu danými trasami.  
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2.4 DOPRAVA NA STAVENIŠTĚ 
 
Trasa A: Doprava betonové směsi a čerpadla z betonárny TRANSBETON V Mikulo-
vě na staveniště v Pavlově.  
 
Délka trasy: 13 km 
 

 
Obr. 2: Trasa A - doprava betonové směsi  
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Bod zájmu A1: 
 
Kruhový objezd číslo 1 na ulici 28. října směr Brno. 

Bod zájmu A2: 
 
Kruhový objezd číslo 2 na ulici 28. října směr Brno. 

 

 

Obr. 3: Trasa A - bod zájmu A1  

Obr. 4: Trasa A - bod zájmu A2  
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Bod zájmu A3: 
 
Křižovatka na kraji obce Klentnice ze směru Perná do Pavlova. 

 
Obr. 5: Trasa A - bod zájmu A3  
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Bod zájmu A4: 
 
Křižovatka v Pavlově z ulice Rudolfa Gajdoše na ulici Zahradní 
 

 

 
Trasa A pro dopravu betonové směsi na staveniště v Pavlově vyhovuje. Poloměry 
kruhových objezdů, křižovatek a zatáček jsou hodnoceny jako vyhovující.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obr. 6: Trasa A - bod zájmu A4  
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Trasa B: Doprava stavebního materiálu pomocí nákladního automobilu s rukou na 
stavbu v Pavlově z firmy Prima stavebniny v Mikulově. 
 
Délka trasy: 12 km 
 

 
Obr. 7: Trasa B   
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Bod zájmu B1: 
 
Kruhový objezd na ulici 28. října ze směru od Rakouska směrem na Brno. 
 

Bod zájmu B2: 
 
Křižovatka na kraji obce Klentnice ze směru Perná do Pavlova. 

 

Obr. 8: Trasa B - bod zájmu B1  

Obr. 9: Trasa B - bod zájmu B2  
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Bod zájmu B3: 
 
Křižovatka v Pavlově z ulice Rudolfa Gajdoše na ulici Zahradní 
 

 
Obr. 10: Trasa B - bod zájmu B3  

 
Trasa B pro dopravu materiálu na staveniště v Pavlově vyhovuje. Poloměry kruho-
vých objezdů, odboček a zatáček jsou hodnoceny jako vyhovující.  
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Trasa C: Doprava stropních panelů Spiroll z firmy Prefa v Hodoníně na stavbu 
v Pavlově. 
 
Délka trasy: 49 km 
 

 
Obr. 11: Trasa C  

 
Bod zájmu C1:  
 
Odbočení vlevo ze silnice 432 na silnici 55  
 

 
Obr. 12: Trasa C - bod zájmu C1  
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Bod zájmu C2:  
 
Kruhový objezd na silnici 425. 
 

 
Obr. 13: Trasa C - bod zájmu C2  

Bod zájmu C3:  
 
Odbočka ze silnice 42117 na ulici 23. dubna. 
 

 
Obr. 14: Trasa C - bod zájmu C3  
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Bod zájmu C4:  
 
Most v obci Pavlov. 
 

 
Obr. 15: Trasa C - bod zájmu C4  

 

 
Obr. 16: Trasa C - most v obci Pavlov  

Trasa C pro dopravu panelů Spiroll na staveniště v Pavlově nevyhovuje. Poloměry 
odboček a zatáček jsou hodnoceny jako vyhovující. Nosnost mostu je nevyhovující, 
je za potřebí most podepřít. 
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Trasa D: Doprava zeminy na skládku Hantály ve Velkých Pavlovicích. 
 
Délka trasy: 18,6 km 
 

 
Obr. 17: Trasa D - odvoz zeminy  

Bod zájmu D1:  
 
Kruhový objezd na silnici 425. 
 

 
Obr. 18: Trasa D - bod zájmu D1  
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Bod zájmu D2: 
 
Odbočka vlevo ze silnice 42115 na silnici 42113. 
 

 
Obr. 19: Trasa D - bod zájmu D2  
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Bod zájmu D3:  
 
Odbočka ze silnice 42113 směrem na skládku. 
 

 
Obr. 20: Trasa D - bod zájmu D3  

 
Trasa D pro dopravu zeminy na skládku ve Velkých Pavlovicích vyhovuje. Poloměry 
odboček a zatáček jsou hodnoceny jako vyhovující.  
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3. NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ K TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ - 
HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

3.1 INFORMACE O STAVENIŠTI 
 

3.1.1 Identifikační údaje 
 
 
Název stavby: Vinařství Pavlov - hrubá spodní stavba 
Charakteristika stavby:  Jedná se o novostavbu vinařství 
Obec:  Pavlov 
Katastrální území:  Pavlov u Dolních Věstonic, parc. č. 5167/7 
Parcelní čísla: p.č. 5167/7, pč.č. 5162/2 
Stavební úřad:                              Mikulov 
 
Stavebník: Martin Rohrer 
                                                     Benátky 14, Pavlov 695 63 
 
Projektant: Bc. Jan Kovář 
 Brněnská 217, Velké Němčice 691 63 
 Tel.: 608 178 493 
 Email: kovar.jan@gmail.com 
Zodpovědný projektant:                Ing. Jiří Barták 
                                                     Firma: Montene real, s.r.o. 
                                                     Křenova 8, 697 01 Brno 
 

3.1.2 Popis objektu vinařství 
 
Objekt bude sloužit pro zpracování hroznů, výrobu vína, jeho skladování, dozrávání a 
prodeji. V řešené části objektu se v prvním nadzemním podlaží nachází tanková hala 
a prostory pro zázemí personálu. V neřešené části SO03 jsou v 1.NP sklady nalah-
vovaného vína a expedice. Tyto části spojuje sklepní prostor, lahvovna, část SO02. 
V druhém nadzemním podlaží objektu SO01 patří prostorům kanceláře, prodejně a 
provozní části, lahvovnou. Ve 2.NP objektu SO03 se nachází degustační prostory 
s přístupem do půdních prostor určené k sušení vína. Tyto části spojuje letní zahrád-
ka. Ve 3.NP prvního objektu je umístěna konferenční místnost a galerie s možností 
nahlédnutí do výrobního procesu. Objekt je situován na konci slepé pozemní komu-
nikaci. Na staveništi se nenachází žádné vzrostlé stromy ani keře určené k pokácení 
před započetím stavby. Rovněž proces realizace nevyžaduje žádnou demolici stáva-
jících objektů. 
 
Zastavěná plocha objektu: 979 m2 
Obestavěný prostor objektu   9 212 m3  
Plocha staveniště: 3 279 m2 
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3.1.3. Popis staveniště 
 
Staveniště se nachází na parcelách číslo 5167/7 a 5162/2 o celkové výměře 3 279 
m2. Objekt je umístěn v centru parcel. Kolem celého staveniště bude provedeno 
oplocení od firmy TOI TOI. V severní i jižní části staveniště jsou vytvořeny zpevněné 
plochy pro lepší manipulaci a provoz stavebních strojů a prací na staveništi. Na obě 
zpevněné plochy je vytvořen vjezd s uzamykatelnou bránou. Na severní straně se 
nacházejí dvě plochy pro uložení zeminy. Jedna na ornou půdu a druhá pro zeminu, 
která bude posléze sloužit k obsypu a zásypu staveniště. Na východní straně budou 
po obsypech a zásypech vytvořeny skladovací místa pro drobný materiál, jako je na-
příklad výztuž mezi stropní panely. V jižní části staveniště jsou osazeny kontejnery 
pro dělníky, sanitu apod. Mezi objektem a buňkami jsou navrženy staveništní přípoj-
ky. 
 

3.2 DOPRAVA 

3.2.1 Mimostaveništní doprava 
 
Doprava na staveniště bude probíhat po místních komunikacích, ukončená slepou 
pozemní komunikací přímo ke stavbě. Mimostaveništní doprava zahrnuje dopravu 
strojů pro zemní práce, jeřábu, hutního materiálu, prefabrikátů, čerstvé betonové 
směsi, dovozu štěrku na staveniště a odvozu zeminy na skládku a ta je řešena 
v kapitole 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. Doprava děl-
níků do areálu vinařství bude zajištěna osobními automobily, pro které je uvažováno 
s vybudováním parkoviště v místě budoucího parkoviště pro hosty vinařství. 
 

3.2.2 Vnitrostaveništní doprava 
 
Horizontální doprava 
 
Horizontální doprava na staveništi bude při odvážení zeminy a při navážení štěrku 
zajištěna sklápěči Tatra Phoenix. Odvoz komunálního odpadu ze staveniště bude 
zajištěn místní popelářskou firmou. Odvoz kontejnerů na suť a zeminu znečištěnou 
provozními kapalinami bude provádět nákladní vůz MAN L 2000, ale jelikož je tento 
stroj využit jen minimálně, není zahrnut v kapitole strojní sestavy.  Samotné kontejne-
ry budou umístěny u severovýchodního rohu staveniště, aby byl možný snadný pří-
stup k naložení kontejnerů. 
 
Vertikální doprava 
 
Osazení mobilních buněk na staveništi zajistí příslušná firma dodávající mobilní buň-
ky, a to firma CONTAINEX. Automobilový jeřáb Tatra ČKD AD 28, bude mít pro ře-
šenou etapu hrubé spodní stavby využití až v poslední části této etapy, a to při osa-
zovaní stropních panelů SPIROLL. Skládaní materiálu jako je výztuž, ztracené bed-
nění nebo izolační materiály bude provádět valník s hydraulickou rukou Tatra Pho-
enix 6x6.  
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3.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 

3.3.1 Vodovod 
 
Vinařství bude napojeno vodovodní přípojkou a stávající veřejný vodovodní řad obce 
Pavlov. Vodovodní přípojka bude přivedena do objektu z východní strany, dimenze 
přípojky je navržena na DN 25 mm. Na stávající vodovod bude napojena i sanitární 
buňka, která se nachází v jihovýchodním rohu staveniště. Vodovodní přípojka bude 
dlouhá cca 18,6 m a napojení bude přes vodoměrnou šachtu. Vedení vodovodní pří-
pojky bude realizováno v nezámrzné hloubce. 
 

3.3.2 Kanalizace 
 
Odvedení splaškových vod u objektu vinařství bude řešeno odvodem do místního 
kanalizačního řadu. Dešťová voda bude svedena ze střechy okapovými žlaby a jímá-
na do jímky, z které bude možno využívat vodu investorem například k zalévání za-
hrady. V případě extrémních srážek bude zbudován přepad s napojením do vsako-
vacích boxů případně do stávající dešťové kanalizace. Splaškové vody ze sanitární 
buňky se budou odváděny do místní kanalizace pomocí kanalizační přípojky napoje-
né v revizní šachtě. 

3.3.3 Elektrická energie 
 
Elektrická energie bude do objektu přivedena přípojkou z ulice Zahradní. Přípojka pro 
zařízení staveniště bude provedena do pronajaté kioskové trafostanice, po dokonče-
ní stavby bude zbudována rozvodná skříň. Elektrická energie bude také přivedena do 
mobilních buněk v jihovýchodním rohu staveniště. Veškeré vedení elektrické energie 
bude opatřeno chráničkou.  
 

3.3.4 Dimenzování staveništních přípojek 
 
Výpočet příkonu elektrické energie: 
 

S……... maximální zdánlivý příkon v kW 
K  ........ koeficient ztrát napětí v síti 
0,5 ...... koeficient současnosti elektrických motorů 
P1 ....... instalovaný příkon elektromotorů 
0,8 ...... koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
P2 ....... instalovaný příkon vnitřního osvětlení  
1,0 ...... koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
P3 ....... instalovaný příkon vnějšího osvětlení  
0,7 ...... fázový posun 
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Stavební stroj Příkon 
(kW) 

Počet 
kusů 

Celkový 
příkon 
(kW) 

Svářecí invertor 4,7 1 4,7 

Ponorný vibrátor 1,5 2 1,5 

Instalovaný příkon elektromotorů ΣP1 7,7 
Tab. 1: Příkon stavebních strojů  

Stavební buňka Příkon (kW) Počet kusů Výkon celkem (kW) 

Buňka stavbyvedoucí 1,4 1 1,4 

Buňka šatny zaměst. 1,1 2 2,2 

Sanitární buňka 4,5 1 4,5 

Celkem                                      ΣP2 8,1 
Tab. 2: Příkon mobilních buněk  

S = 1,1 × ��0,5 × P1 + 0,8 × P2 + P3�� + �0,7 × P1�� 

S = 1,1 × ��0,5 × 7,7 + 0,8 × 8,1 + 0�� + �0,7 × 1,5�� 
S = 11,422 kW 

 
Výpočet potřeby vody na staveništi: 
 

�� = Σ
�� × ��

� × 3600
=

� × 1,6 + � × 2,7 + � × 2,0
� × 3600

 

Qn spotřeba vody v l/s 

Pn spotřeba vody v l/den 

kn koeficient nerovnoměrnosti (1,6-2,7)  

t doba odběru vody 
 

A. Užitková voda  
Zpracování a ošetřování betonu 
10 l/m2 * 486 = 4 860 l 
 
 
B. Pitná voda 
Voda pro hygienické účely 
20 l/os. * 12 = 240 l 
 
C. Voda pro technologické účely 
Očištění nářadí a strojů 
Odhad 200 l 
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�� × ��

� × 3600
=

4 860 × 1,6 + 240 × 2,7 + 200 × 2,0
8 × 3600

= 0,31  /" 

 
 
 
 
 
Pro technologickou etapu hrubé spodní stavby byla stanovena potřeba vody na 0,31 
l/s. Pro takovouto spotřebu vody bude navržena přípojka DN 25 s průtokem 0,65 l/s. 
Dimenze vodovodní přípojky bude pro zařízení staveniště hodnocena jako vyhovující. 
 

3.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Pro správné vedení a řízení stavby budou v prostoru staveniště osazeny mobilní 
buňky provozního a sociálního charakteru. Kanceláře pro vedoucí pracovníky budou 
z mobilních buněk kancelářského typu. Dále budou osazeny buňky sociálního cha-
rakteru, jako jsou například šatny a umývárna s WC. Zařízení staveniště bude také 
obsahovat buňky pro skladování materiálu a nářadí, které budou na okraji staveniště 
pro snadnější uložení materiálu z auta do kontejneru a zároveň budou přiléhat kan-
celářskému kontejneru pro lepší a rychlejší přehled. Veškeré buňky budou uloženy 
na vyrovnaný povrch směsného recyklátu. Stejně tak budou provedeny manipulační 
plochy na staveništi. Dále se tu nachází dvě skladovací plochy zeminy, jedna pro 
ornou půdu a druhá pro zeminu, která bude následně použita na obsypy a zásypy. 
Na staveništi se také nachází kontejnery pro komunální odpad, zeminu znečištěnou 
provozními kapalinami a pro suť. Kolem celého objektu je provedeno oplocení od 
firmy TOITOI se dvěma branami pro vjezdy a výjezdy na staveniště. Uspořádání veš-
kerých buněk a vybavení staveniště viz výkres P.1 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 
 

3.4.1 Provozní zařízení staveniště 
 
1x Kontejner kanceláře ,,b‘‘: 
 
Kontejner bude sloužit jako kancelář pro stavbyvedoucího a technický dozor staveb-
níka. 
 
Přípojka: Zapuštěné vnější napojení CEE zástrčka, napětí 230V/32A 
 
Vybavení kontejneru: 2x dvojité elektrické zásuvky, světelné spínače, 2 ks dvojité 
svítidlo s krycí vanou a zářivkami 2x 36 W, kancelářské okno 945 x 1 200 mm. 
 
Rozměry venkovní: D/V/Š 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
 
Rozměry vnitřní: D/V/Š 5 860 x 2 240 x 2 540 mm 
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2x Skladový kontejner ,,b‘‘: 
 
Uzamykatelný kontejner bude sloužit pro uskladnění drobného nářadí, a pro usklad-
nění drobného materiálu na staveništi.  
 
Přípojka: Zapuštěné vnější napojení CEE zástrčka, napětí 230V/32A 
 
Vybavení kontejneru: 2x dvojité elektrické zásuvky, světelné spínače, 2 ks dvojité 
svítidlo s krycí vanou a zářivkami 2x 36 W 
 
Rozměry venkovní: D/V/Š 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
 
Rozměry vnitřní: D/V/Š 5 860 x 2 240 x 2 540 mm 
 
 
Mobilní oplocení staveniště: 
 
Z důvodu ochrany kolemjdoucích osob, ochrany staveniště a osob na něm pracují-
cích bude zřízeno oplocení staveniště mobilním oplocením TOITOI výšky 2 m. Toto 
oplocení bude po dokončení výstavby odstraněno. Oplocení bude zamezovat vstupu 
nepovoleným osobám na stavbu. Jednotlivé pole oplocení budou vzájemně propoje-
ny systémovými spojkami. Při otáčení vozidel, při betonování a při skládání materiálu 
je možnost oplocení demontovat, pro snazší přístup na staveniště. 
 
Průměr trubky: 30 mm horizontálně a 42 mm vertikálně 
 
Rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
 
Povrchová úprava: Žárový zinek 
 
Výplň: Drátová výplň 
 
Pro toto zařízení staveniště bude potřeba naistalovat 75 ks mobilního oplocení TOI-
TOI, stejně tak patky pro oplocení. Mobilní oplocení bude doplněno dvěma branami 
pro vjezd a výjezd na staveniště. Tyto brány budou zkonstruována stejně jako zbytek 
oplocení s výjimkou ukotvení do patek a spojení systémovými spojkami. 

  Obr. 21: Kancelářský kontejner  
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Manipulační plocha: 
 
Jedná se o plochu, tvořenou ze směsného recyklátu, která bude sloužit pro sklado-
vání drobného materiálu a také pro lepší manipulaci se stroji. Plochy jsou vytvořeny 
jak na severní, tak i na jižní části objektu. 
 
 
Kontejnery na tříděný odpad: 
 
Jedná se o kontejnery pro stavební suť a zeminu znečištěnou provozními kapalinami. 
Rozměry: D/V/Š 3 800 x 600 x 2 070 mm = 4,72 m3 

 

 
Obr. 23: Kontejner pro stavební suť  

 

 
 

 Obr. 22: Mobilní oplocení  
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Staveništní přípojky: 
 
- Přípojka vodovodu DN 25 mm 
- Přípojka kanalizace 
- Přípojka elektrické energie 
 
Staveništní rozvaděč RA411s elektroměrem LCD Erocomm: 
 
Rozvaděč bude sloužit pro rozvod elektrické energie po staveništi. 
 
Vybavení rozvaděče: LCD elektroměr pro podružné měření, přívodní kabel je z dolní 
části na přívodku 63A/5-pól, hlavní vypínač z boku paketový. 
 
Zásuvky: 4x 230V1P+N+PE, 1x 32A/5P, 1x 16A/5P 
 
Jištění: 1x jistič 32A/3P, 1x jistič 16A/3P, 4x jistič 16A/1P, 1x proudový chránič 
63A/4P 

 
Obr. 24: Přípojka elektrické energie  
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3.4.2 Výrobní zařízení staveniště 
 
Pro danou technologickou etapu hrubé spodní stavby se na staveništi nenacházejí 
výrobní objekty zařízení staveniště. 
 

3.4.3 Sociální zařízení staveniště 
 
1x Sanitární kontejner ,,d‘‘: 
 
Kontejner bude sloužit jako sprchy a WC pro zaměstnance. Odtok odpadních vod je 
odveden pomocí odpadní trubky do přípojky kanalizace. 
 
Přípojka: Zapuštěné vnější napojení CEE zástrčka, napětí 230V/32A 
 
Přívod: Přívod pomocí ¾‘‘ bočně stěnou kontejneru, vnitřní potrubní systém PPR 
 
Odvod: Odpadní voda je odváděna plastovými trubkami DN 50 a DN 125 vyvedenými 
bočně stěnou kontejneru. 
 
Vybavení kontejneru: 5x umyvadlo z keramiky, 2x sprchový kout se závěsem, 2x pi-
soár, 2x WC kabina, kovové zrcadlo, podavač papírových ručníků, 2x dávkovač mý-
dla, vysoušeč rukou, odtokové žlaby, přepážka, průtokový ohřívač 5 litrů, bojler 150 l, 
elektroinstalace v prostoru se zvýšenou vlhkostí vzduchu, 3ks jednoduché zásuvky, 
2ks světla s jednou zářivkou a krytem 1 x 36W, sanitární okno s ornamentním za-
sklením 652 x 714 mm. 
 
Rozměry venkovní: D/V/Š 6 055 x 2 435 x 2 591 mm 
 
Rozměry vnitřní: D/V/Š 5 860 x 2 240 x 2 540 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Obr. 25: Sanitární kontejner  
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2x Šatnový kontejner ,,c‘‘: 
 
Kontejner bude sloužit jako úložný prostor pro osobní věci pracovníků, převlékací 
prostory, odpočinkové činnosti a také prostor pro polední přestávku. 
 
Přípojka: Zapuštěné vnější napojení CEE zástrčka, napětí 230V/32A 
  
Vybavení kontejneru: 2x dvojité elektrické zásuvky, světelné spínače, 2 ks dvojité 
svítidlo s krycí vanou a zářivkami 2x 36 W, kancelářské okno 945 x 1 200 mm. 
 
Rozměry venkovní: D/V/Š 6 055 x 2 435 x 2 591 mm. 
 
Rozměry vnitřní: D/V/Š 5 860 x 2 240 x 2 540 mm 
 
 

3.5 OCHRANA A ZNAČENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Pro zajištění ochrany kolemjdoucích osob a zaměstnanců pracujících na staveništi, 
bude kolem staveniště vybudované mobilní oplocení TOITOI výšky 2 metry. Toto 
oplocení bude po dokončení dané stavební etapy ponecháno kolem staveniště pro 
realizaci dalších etap objektu. Plot bude u vjezdu a u vchodu opatřen vstupními uza-
mykatelnými bránami. Oplocení bude dále opatřeno výstražnými značkami upozorňu-
jící na zákaz vstupu na staveniště nepovoleným osobám. Umístění oplocení je vy-
značeno ve výkrese P.1 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Před příjezdem ke staveništi se 
budou nacházet výstražné cedule a značky. Tyto značky budou upozorňovat na zá-
kaz vstupu na staveniště a na nebezpečí úrazu. Bude zde také cedule, která znázor-
ní obecné informace o stavbě a o firmě, která zakázku realizuje. Spolu se značkami 
upozorňujícími na chování osob na staveništi zde budou také osazeny přenosné do-
pravní značky viz výkres P.2 – BLIŽŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY. Před vstupem na sta-
veniště budou dále značky a cedule znázorňující zákaz vstupu bez helmy, nebezpečí 
úrazu, pozor staveniště. 

Obr. 26: Tabulka zákazů  
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4. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY K TECHNOLOGICKÉ ETAPĚ: HRUBÁ 
SPODNÍ STAVBA 
 

4.1 OBECNÉ INFORMACE 
 

4.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Vinařství Pavlov - hrubá spodní stavba 
Charakteristika stavby:  Jedná se o novostavbu vinařství 
Obec:  Pavlov 
Katastrální území:  Pavlov u Dolních Věstonic, parc. č. 5167/7 
Parcelní čísla: p.č. 5167/7, pč.č. 5162/2 
Stavební úřad:                              Mikulov 
 
Stavebník: Ing. Martin Rohrer 
 Benátky 14, Pavlov 695 63 
 
 
Projektant: Bc. Jan Kovář 
 Brněnská 217, Velké Němčice 691 63 
 Tel.: 608 178 493 
 Email: kovar.jan@gmail.com 
Zodpovědný projektant:                Ing. Jiří Barták 
                                                     Firma: Montene real, s.r.o. 
                                                     Křenova 8, 697 01 Brno 
 
Jedná se o novostavbu. Navrhovaný objekt bude sloužit ke zpracování a distribuci 
vína. Projektovaná stavba obsahuje stavební objekty nutné k tomu, aby objekt vina- 
řství byl funkční. 

4.2 POPIS PRACÍ STROJŮ 
 

4.2.1 Zemní práce  
 
Doprava všech stavebních strojů pro zemní práce bude zajištěna svépomocí. Zemní 
práce budou zahájeny sejmutím ornice a pokračovat výkopem stavební jámy a výko-
pem rýh pro základy. Tuto práci bude zastávat rýpadlo – nakladač Caterpillar 444F2. 
Výkopek bude odvážen nákladními automobily Tatra Phoenix euro 6x6. Ornice a část 
vytěžené zeminy zůstane na staveništi, zbytek odvezou nákladní vozy na skládku. 
 

4.2.2 Základy 
 
Základové konstrukce budou zahájeny vytvořením bednění pro základové pasy. Ná-
sledně proběhne betonáž základových pasů z betonu C 16/20. Betonovou směs bu-
de na staveniště dopravovat autodomíchávač  Schwing Stetter C3 BASIC LINE AM 9 
C a pomocí autočerpadla Schwing S 31 XT bude betonová směs dopravena do rýh 
pro základové pasy. Stejné autočerpadlo a autodomíchávač bude zajištovat betonáž 
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základové desky tloušťky 150 mm. Štěrk pod základovou v tloušťce 150 mm bude na 
staveniště dopraven pomocí nákladního automobilu Tatra Phoenix euro 6x6. 
 

4.2.3. Svislé nosné konstrukce 
Doprava betonových tvárnic pro svislé konstrukce a ocelové výztuže do ní budou na 
stavbu dováženy nákladním automobilem Tatra Phoenix s valníkem a hydraulickou 
rukou HMF 3000 K3. 

4.2.4. Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce jsou v objektu tvořeny předpjatými stropními panely 
SPIROLL, které budou na stavbu dopravovány pomocí tahače Mercedes-Benz 
Actros a podvalníku Goldhofer SPZ 2-6. 
 

4.3 VÝPOČET POTŘEBY STROJŮ 
 

4.3.1 Výpočet potřeby rýpadlo – nakladače pro výkop stavební jámy (zemina 
ponechaná na staveništi) 
Doba pracovního cyklu rypadla = 30 s 
Objem lopaty = 0,25 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 12 m3 

Cesta na skládku = 50 m při 10 km/h  
Objemová hmotnost zeminy = 1800 kg/m3 

Celkový objem zeminy (nakypřené) = 580,85 * 1,2 = 697,02 m3 

Teoretická výkonnost rypadla: 
Q = 3 600 x (V / T) = 3 600 x (0,25 / 30) = 30 m3/h 
 
Pracovní výkonnost rýpadlo - nakladače: 
QR = Q x k1 x k2 x k3 x k4  
k1 koeficient časového využití stroje (50 minut) = 0,83 
k2 úhel otáčení (90°) = 1,08 
k3 koeficient plnění (středně rozpojitelná) = 0,96 
k4 kvalita obsluhy (dobrá) = 1 
QR = 30 x 0,83 x 1,08 x 0,96 x 1 = 25,82 m3/h 
 
 
Určení doby nutné k naložení korby: 
Doba naložení = objem korby sklápěče / výkonnost rypadla = (12 / 25,82) x 3 600 = 
1 673,1 s = 28 min 
 

Určení doby jízdy na skládku a zpět: 
10 km/h = 2,78 m/s → 50 m/2,78 m/s = 18 s 
 
Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 
Top = doba nakládání + doba jízdy tam + doba vykládání + doba jízdy zpět = 
= 1 673,1 s + 18 s + 120 + 18 s = 1 829,1 s = 30,5 min 
 
Stanovení výkonu sklápěče 
Qop = x * (V / Top) = 3 600 x (12 / 1 829,1) = 23,6 m3/h 
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Určení potřebného počtu sklápěčů: 
Pop = QR/ Qop = 25,82 / 23,6 = 1,09 → 2 sklápěče 
 
NAVRHUJI 1x Tatra Phoenix euro 6x6 z důvodu minimální prodlevy. 
 
Doba trvání těžby a odvozu: 
Celkový objem těžené zeminy/ výkon rypadla za hodinu 
697,02 / 25,82 = 27h = 3,4 pracovních dní 
 

4.3.2 Výpočet potřeby rýpadlo – nakladače pro výkop stavební jámy (zemina 
odvážena na skládku) 
Doba pracovního cyklu rypadla = 30 s 
Objem lopaty = 0,25 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 12 m3 

Cesta na skládku = 18,6 km při 60 km/h pro plné a 80 km/h pro prázdné vozidlo  
Objemová hmotnost zeminy = 1800 kg/m3 

Celkový objem zeminy (nakypřené) = 1 211,8 * 1,2 = 1 454,16 m3 

Teoretická výkonnost rypadla: 
Q = 3 600 x (V / T) = 3 600 x (0,25 / 30) = 30 m3/h 
 
Pracovní výkonnost rýpadlo - nakladače: 
QR = Q x k1 x k2 x k3 x k4  
k1 koeficient časového využití stroje (50 minut) = 0,83 
k2 úhel otáčení (90°) = 1,08 
k3 koeficient plnění (středně rozpojitelná) = 0,96 
k4 kvalita obsluhy (dobrá) = 1 
QR = 30 x 0,83 x 1,08 x 0,96 x 1 = 25,82 m3/h 
 
 
Určení doby nutné k naložení korby: 
Doba naložení = objem korby sklápěče / výkonnost rypadla = (12 / 25,82) x 3 600 = 
1 673,1 s = 28 min 
 

Určení doby jízdy na skládku a zpět: 
Cesta tam: 60 km/h = 16,6 m/s → 18 600 m / 16,6 m/s= 1 120,5 s 
Cesta po staveništi tam i zpět: 10 km/h = 2,78 m/s → 300 m / 2,78 m/s= 107,9 s 
Cesta zpět: 80 km/h = 22,2 m/s → 18 600 m / 22,2 m/s= 837,8 s 
 
Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 
Top = doba nakládání + doba jízdy tam + cesta po skládce tam i zpět + doba vykládá-
ní + doba jízdy zpět = 
= 1 505,2 s + 1 120,5 s + 107,9 s + 120 + 837,8 s = 3 571,4 s = 59,5 min 
 
Stanovení výkonu sklápěče 
Qop = x * (V / Top) = 3 600 x (12 / 3 571,4) = 12,1 m3/h 
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Určení potřebného počtu sklápěčů: 
Pop = QR/ Qop = 28,7 / 12,1 = 2,37 → 3 sklápěče  
 
NAVRHUJI 3x Tatra Phoenix euro 6x6 
 
Doba trvání těžby a odvozu: 
Celkový objem těžené zeminy/ výkon rypadla za hodinu 
1 454,16 / 25,82 = 56h 19m = 7 pracovních dní 
 

4.3.3 Výpočet potřeby rýpadlo - nakladače pro skrývku ornice 
 
Objem lopaty rýpadlo – nakladače = 1,3 m3 

Doba pracovního cyklu nakladače= 90s 
Cesta na skládku = 100 m při 10 km/h 
Objemová hmotnost zeminy = 1800 kg/m3 

Celkový objem ornice (nakypřené): = 363 m3 

 
Teoretická výkonnost rýpadlo - nakladače: 
Q = 3 600 x (V / T) = 3 600 x (1,3 / 90) = 52 m3/h 
 
Pracovní výkonnost rýpadlo - nakladače: 
QD = Q x k1 x k2 x k3 x k4 x k5 

k1 koeficient časového využití stroje (50 minut) = 0,83 
k2 třída horniny 4 = 1,5/2 = 0,75 
k3 koeficient plnění (středně rozpojitelná) = 0,96 
k4 kvalita obsluhy (dobrá) = 1 
QD = 52 x 0,75 x 0,83 x 0,96 x 1 = 31,07 m3/h 
 
Doba trvání práce rýpadlo - nakladače: 
Celkový objem těžené zeminy/ výkon rypadla za hodinu 
363 / 31,07 = 11h 41m 
 
 
Určení doby nutné k naložení korby: 
Doba naložení = objem korby sklápěče / výkonnost nakladače = (12 / 31,07) x 3 600 
= 1 390,4 s 
  

Určení doby jízdy na skládku: 
10 km/h = 2,78 m/s → 100 m / 2,78 m/s= 35,9 s 
 
Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 
Top = doba nakládání + doba jízdy tam + doba vykládání + doba jízdy zpět  
Top = 1 ,390,4 s + 35,9 s + 120 s + 35,9 s = 1 582,2 s 
 
Stanovení výkonu sklápěče 
Qop = x * (V / Top) = 3 600 x (12 / 1 582,2) = 27,3 m3/h 
 
Určení potřebného počtu sklápěčů: 
Pop = QNA / Qop = 31,07 / 27,3 = 1,13 → 2 sklápěče  
NAVRHUJI 2x Tatra Phoenix euro 6x6 
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Doba trvání nakládky a odvozu ornice: 
Celkový objem těžené zeminy/ výkon nakladače za hodinu 
363 / 31,07 = 11h 41m 
 

4.3.4 Výpočet potřeby rýpadlo nakladače pro výkop rýh 
 
Doba pracovního cyklu rypadla = 30 s 
Objem lopaty = 0,25 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 12 m3 

Cesta na skládku = 18,6 km při 60 km/h pro plné a 80 km/h pro prázdné vozidlo  
Objemová hmotnost zeminy = 1800 kg/m3 

Celkový objem zeminy (nakypřené) = 105,6 m3 
 
Teoretická výkonnost rypadla: 
Q = 3 600 x (V / T) = 3 600 x (0,25 / 30) = 30 m3/h 
 
Pracovní výkonnost rypadla: 
QR = Q x k1 x k2 x k3 x k4  
k1 koeficient časového využití stroje (50 minut) = 0,83 
k2 úhel otáčení (180°) = 0,9 
k3 koeficient plnění (středně rozpojitelná) = 0,96 
k4 kvalita obsluhy (dobrá) = 1 
QR = 30 x 0,83 x 0,9 x 0,96 x 1 = 21,51 m3/h 
 
 
Určení doby nutné k naložení korby: 
Doba naložení = objem korby sklápěče / výkonnost rypadla = (12 / 21,51) x 3 600 = 
2 008,4 s = 33 min 
 

Určení doby jízdy na skládku: 
Cesta tam: 60 km/h = 16,6 m/s → 18 600 m / 16,6 m/s= 1 120,5 s 
Cesta po staveništi tam i zpět: 10 km/h = 2,78 m/s → 300 m / 2,78 m/s= 107,9 s 
Cesta zpět: 80 km/h = 22,2 m/s → 18 600 m / 22,2 m/s= 837,8 s 
 
Určení délky pracovního cyklu sklápěče: 
Top = doba nakládání + doba jízdy tam + cesta po staveništi + doba vykládání + doba 
jízdy zpět = 
= 2 008,4 s + 1 120,5 s + 107,8 s + 120 s + 837,8 s = 4194,5 s = 70 min 
 
Stanovení výkonu sklápěče 
Qop = x * (V / Top) = 3 600 x (12 / 4194,5) = 10,3 m3/h 
 
 Určení potřebného počtu sklápěčů: 
Pop = QR/ Qop = 21,51 / 10,3 = 2,09  → 3 sklápěče  
NAVRHUJI 3x Tatra Phoenix euro 6x6 
 
Doba trvání těžby a odvozu: 
Celkový objem těžené zeminy/ výkon rypadla za hodinu 
105,6 / 21,51 = 4h 55m  
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Doba práce strojů ve dnech: 
Denní pracovní doba 8h 
Rýpadlo - nakladač: 27h + 4h 55min + 11h 41 min + 56 h 19 min = 99h 55min = 12,5 
dní 
  

4.4 STROJNÍ SESTAVY 

4.4.1 Strojní sestava na zemní práce 
 
Rýpadlo – nakladač Caterpillar 444F2 
 
Tento stavební stroj má velmi spektrální možnosti využití a proto bude na stavbě po-
užíván na veškeré zemní práce. A to sejmutí ornice a převoz ornice na skladovou 
plochu na staveništi, hloubeni stavební jámy, její svahování a nakládání vytěžené 
zeminy na nákladní automobil. Dále se budou rýpadlo nakladačem hloubit základové 
pasy a to pomocí násady.  
 

 
Obr. 27: Caterpillar 444F2  
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1 Celková délka pro jízdu po komunikacích                                                   5 864 mm 
2 Celková přepravní výška – násada 4,3m                                                    3 829 mm 
3 Výška k vršku kabiny                                                                                   2 897 mm 
4 Výška k vršku výfukového komínku                                                             2 754 mm 
5 Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky                                         2 795 mm 
6 Rozvor kol, AWD                                                                                         2 235 mm 
 
Parametry lopaty: 
 
Objem                                                                                                                   1,3 m3 

Šířka                                                                                                               2 434 mm 
Hmotnost lopaty                                                                                                   460 kg 
Nosnost při maximální výšce zdvihu                                                                 4 638 kg 
Vylamovací síla při zdvihu                                                                                  61,2 kN 
Vylamovací síla při naklápění                                                                            62,9 kN 
7 Maximální výška závěsného čepu                                                               3 567 mm 
8 Úhel vyklápění při plném zdvihu                                                                             45◦ 

9 Dosah vyklápění při maximálním úhlu vyklopení                                            923 mm 
10 Maximální zaklopení lopaty v úrovní terénu                                                         43◦ 

11 Hloubkový dosah                                                                                          105 mm 
12 Od mřížky chladiče po podkopového lopaty v nesené poloze                   1 489 mm 
13 Maximální provozní výška                                                                         4 570 mm 
14 Hloubkový maximální dosah                                                                      4 331 mm 
15 Hloubkový dosah při plochém dnu 2 400 mm                                           3 956 mm 
     Hloubkový dosah při plochém dnu 600 mm                                              4 288 mm   
16 Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu                                                     5 652 mm  
     Maximální provozní výška                                                                         5 596 mm 
     Nakládací výška                                                                                        3 927 mm 
17 Dosah nakládky                                                                                         1 808 mm 
      Úhel otáčení lopaty                                                                                            205◦ 

18 Stabilizační opěry (celková šířka)                                                              2 352 mm 
     Rypná síla lopaty                                                                                           63,4 kN 
     Rypná síla násady                                                                                         42,7 kN 
 
Technické parametry: 
 
Provozní hmotnost                                                                                            9 606 kg 
Násada                                                                                                                199 kg 
Protizávaží                                                                                                           115 kg 
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Tatra Phoenix euro 6x6 třístranný sklápěč 
 
Nákladní automobil bude sloužit k odvozu zeminy na skládku a dovozu štěrkového 
podsypu pod základovou desku. Sklápěčka bude na stavbě využita po dobu zemních 
prací až po dokončení skládky štěrku. 
 
 

 
Obr. 28: Tatra Phoenix 6x6  

 

Technické parametry: 
 
1 Motor                  PACCAR MX-11, EURO 6, 291 kW, 1900 Nm/ 1000 – 1450 ot/min 
2 Převodovka                                                                       ZF 16S EcoSplit, manuální 
3 Kabina                      Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizaci, s nezávislým topením 
4 Rozvor                                                                                            3 440 + 1 774 mm 
5 Maximální technická přípustná hmotnost                                                    30 000 kg 
6 Stoupavost při 30 000 kg                                                                                   100 % 
7 Maximální zatížení náprav                                                        9 000 + 2 x 11 500 kg 
8 Maximální rychlost                                                                                      85 km/hod 
9 Nástavby          Třístranně sklopná korba VS-mont, s hydraulicky ovládanou bočnicí  
10 Objem                                                                                                               12 m3 
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4.4.2 Strojní sestava pro dopravu betonové směsi 
 

Autodomíchávač Schwing Stetter C3  BASIC LINE AM 9 C 
 

Autodomíchávač slouží pro dovoz betonové směsi z betonárny TRANSBETON s.r.o. 
v Mikulově. Na stavbě bude využit v době betonáže základových pasů a základové 
desky a následně i v době betonáže svislých konstrukcí, tedy ztraceného bednění. 

 

 
Obr. 30: Rozměry bubnu  

 

 Obr. 29: Schwing Stetter C3  



59 
 

 

 

Autočerpadlo Schwing S 31 XT 
 
Autočerpadlo bude sloužit k přepravě betonové směsi z autodomíchávače Schwing 
Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C. Hlavní pracovní náplní stroje bude betonování zá-
kladových pasů, základové desky a betonáž ztraceného bednění. V tomto časovém 
intervalu se bude autočerpadlo nacházet na stavbě. Čerpání bude probíhat na sta-
veništi ze zpevněné plochy kde se stroj tzv. zapatkuje.  

 
Obr. 32: Schwing S 31 XT  

Obr. 31: Technické parametry  
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Obr. 33: Dosah autočerpadla  

 
Technické Parametry: 
 
1 Vertikální dosah                                                                                                30,5 m 
2 Horizontální dosah (od osy otoče výložníku)                                                    26,5 m 
3 Skládání výložníku                                                                                                  RZ 
4 Počet ramen                                                                                                              4 
5 Dopravní potrubí                                                                                              DN 125 
6 Délka koncové hadice                                                                                           4 m 
7 Pracovní rádius otoče                                                                                           550◦ 

8 Systém zapatkování                                                                                               XH 
9 Zapatkování podpěr předních                                                                           6,21 m 
10 Zapatkování podpěr zadních                                                                          5,70 m 
 
Čerpací jednotka typ P 2020: 
 
1 Pohon                                                                                                            320 l/min 
2 Dopravní válec                                                                                    200 x 2000 mm 
3 Hydraulický válec                                                                                       120/80 mm    
4 Počet zdvihů                                                                                                     24/min 
5 Dopravované množství*                                                                              90 m3/hod 
6 Tlak betonu max.                                                                                             108 bar 
*Maximální teoretické dopravované množství 
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4.4.3 Strojní sestava pro vertikální dopravu na staveništi 
 
Autojeřáb ČKD AD 28 Tatra T815 
 
Autojeřáb se na stavbě bude vyskytovat až ve finální části této etapy a to pro vy-
zdvihnutí panelů Spiroll z podvalníku a jejich uložení na svislé nosné konstrukce sta-
vebního objektu. 
 

 
Obr. 34: Tatra ČKD AD 28  

Technické parametry: 

 
1 Maximální nosnost                                                                                              28,0 t 
2 Nosnost kladnice                                                                                                28,0 t 
3 Výložník                                                                                                      9,5 – 26 m 
4 Výložník – dosah háku                                                                       27 m (7 000 kg) 
5 Výložní – maximální vyložení                                                                24 m (500 kg) 
6 Nástavec                                                                                                             5,4 m 
7 Nástavec – dosah háku                                                                      32 m (2 800 kg) 
8 Nástavec – maximální vyložení                                                             24 m (700 kg) 
9 počet os / pohon                                                                                           3 / 6x6x2 
10 Průjezdní šířka                                                                                           2 480 mm 
11 Průjezdní výška                                                                                         3 420 mm 
12 Přejezdová hmotnost                                                                                        28,1 t 
13 Přejezdová rychlost                                                                                      70 km/h 
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Obr. 35: Rozměry autojeřábu  
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Obr. 36: Zvedací mechanismus  
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4.4.4 Strojní sestava pro dopravu materiálu na staveniště 
 
Tahač Mercedes – Benz Actros 
 
Tahač Mercedes – Benz Actros  bude využíván v kombinaci s podvalníkem Gold-
hofer SPZ 2-6 pro dopravu předpjatých stropních panelů Spiroll. Tahač bude využit 
na poslední fázi etapy stavby. 
 

 
Obr. 37: Mercedes - Benz Actros  

Technické parametry: 
 
Motor 
 
1 Počet válců                                                                                                                6 
2 Výkon                                                                                                              350 kW 
3 Jmenovitý počet otáček                                                                                      1 800 
4 Max. točivý moment (při 1/min)                                                                          1 100 
 
5 Přípustné zatížení přední nápravy                                                                 7 500 kg 
6 Přípustné zatížení zadní nápravy                                                                11 500 kg 
7 Celková hmotnost                                                                                        18 000 kg 
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Podvalník Goldhofer SPZ 2-6 
 
Pomocí podvalníku se na stavbu budou dovážet předpjaté stropní panely Spiroll. 
Podvalník bude využíván na poslední fázi etapy stavebního objektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Obr. 38: Podvalník Goldhofer  

Obr. 39: Systém natáčení kol  

Obr. 40: Rozměry podvalníku 
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Tatra Phoenix – valník s hydraulickou rukou HMF 3000 K3 
 
Valník bude sloužit pro dopravu ztraceného bednění, hydroizolací, výztuže do ztra-
ceného bednění nebo tepelné izolace. Tento typ stroje je přizpůsoben k vykládání a 
nakládání materiálu pomocí své hydraulické ruky, kterou je vybaven. Díky tomu se 
usnadní a urychlí manipulace s materiálem.  
 

 
Obr. 41: Tatra Phoenix - valník s rukou  

 
Technické parametry: 
 
1 Hmotnost                                                                                                     10 800 kg 
2 Max. hmotnost nákladu                                                                                19 200 kg 
3 Ložný rozměr valníku                                                                      4 310 x 2 305 mm 
4 Objem nádrže                                                                                                 345 litrů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 42: Rozměry valníku  
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Hydraulická ruka HMF 3000 K3 
 
Šířka hydraulické ruky je 2,5 m a šířka potřebná pro zapatkování je 6,2 m. Největší 
vodorovný dosah je 10,3 m a maximální možná únosnost na tomto rameni je 2,5 t. 
Maximální délka vyložení a únosnost na konci vyložení bude pro materiály stavby, 
které budou na stavbu dopravovány a uskladňovány na předem určených skládkách, 
zcela vyhovující. 

 
Obr. 43: Zvedací mechanismus  
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Iveco Daily 35S12V Furgon 
 
Dodávkový automobil bude na stavbě sloužit k dovozu a odvozu lehkého materiálu. 
Díky jeho všestrannému využití se bude na stavbě nacházet po celou dobu výstavby. 
 

 
Obr. 44: Iveco Daily  

 

Technické parametry: 
 
1 Rozměry (d x š)                                                                              7 012 x 1 996 mm 
2 Vnitřní délka úložného prostoru                                                                   4 560 mm 
3 Vnitřní šířka úložného prostoru                                                                    1 800 mm 
4 Přepravní objem                                                                                              15,6 m3  
5 Hmotnost vozidla                                                                                           2 280 kg 
6 Maximální hmotnost vozidla s nákladem                                                       3 500 kg 
7 Maximální užitečné zatížení                                                                          1 220 kg 
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4.5 POMOCNÉ NÁŘADÍ  

 
Vibrační deska Lumag RP 1400PRO 
 
Vibrační deska bude využita pro srovnání štěrkového podsypu pod základovou 
deskou. 
 

 
Obr. 45: Vibrační deska Lumag  

 

1 Hmotnost                                                                                                          126 kg 
2 Hlučnost                                                                                                           108 dB 
3 Výkon                                                                                                               4,8 kW 
4 Účinná hloubka hutnění                                                                                  300 mm 
5 Rozměry (d x š x v)                                                                     430 x 600 x 780 mm                                                            
6 Rozměry hutnící desky (š x d)                                                              450 x 585 mm 
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Ponorný vibrátor Hervisa Perles Volto 230V 
 
Bude sloužit rozvibrování betonové směsi do všech koutů a záhybů aby nevznikaly 
vzduchové bubliny v betonu. 
 

 
Obr. 46: Ponorný vibrátor  

Technické parametry: 
 
1 Napětí                                                                                                                 230 V 
2 Výkon                                                                                                    1,1 kVA / 16 A 
3 Hmotnost                                                                                                            10 kg 
4 Rozměry                                                                                      170 x 190 x 240 mm 
5 Krytí                                                                                                                 IP44-57 
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Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 – 3,0 m 
 

 
Obr. 47: Vibrační plovoucí lišta  

Technické parametry: 
 
1 Hmotnost                                                                                                            20 kg 
2 Typ motoru                                                                                           HONDA GX25 
3 Palivo                                                                                                                benzín 
4 Délka                                                                                                           3 000 mm 
5 Zdvihový objem                                                                                                25 cm3 
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Totální stanice Nikon XF 5 včetně stativu 
 
Totální stanice bude využívána na vytýčení stavby a při vytyčování důležitých bodů 
jednotlivých konstrukcí. 
 

 
Obr. 48: Totální stanice Nikon XF 5  

Technické parametry: 
 
1 Hmotnost                                                                                                           3,6 kg 
2 Zvětšení                                                                                                                30 x 
3 Průměr objektivu                                                                                               45 mm 
4 Dálkoměr                                                                                                      do 600 m 
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Okružní Aku pila Hitachi C18DBALW4 
 
AKU pila se na stavbě bude používat k případnému zakracování bednění a různých 
podpůrných konstrukcí ze dřeva. 
 

 
Obr. 49: Okružní AKU pila  

Technické parametry: 
 
1 Průměr kotouče                                                                                              165 mm 
2 Hloubka řezu při 90°                                                                                         66 mm 
3 Celková délka                                                                                                 294 mm 
4 Hmotnost                                                                                                           2,8 kg 
5 Napětí                                                                                                                   18 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

Aku šroubovák Hitachi DS18DBELTP 
 
Šroubovák bude sloužit ke spojování materiálů a případnému demontování, napří-
klad bednění.  

 
 

Obr. 50: AKU šroubovák  

 

Technické parametry: 
 
1 Maximální utahovací moment                                                                           44 Nm 
2 Hmotnost                                                                                                           1,9 kg 
3 Výška                                                                                                              202 mm 
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Aku vrtací kladivo Hitachi DH18DSL 
 
Nářadí, které bude potřeba pro případné vyvrtání děr do betonu. 
 

 
Obr. 51: Aku vrtací kladivo  
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Aku úhlová bruska Hitachi G18DBALW7 
 
Bruska se bude využít například pro zkracování výztuže do betonu. 
 

 
Obr. 52: Aku úhlová bruska  
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Svářeci invertor KITin 1500 HF 

Svářecí invertor bude použit k sváření betonářské výztuže na stavbě. Svařování se 
bude provádět stejnosměrným proudem obalovanou elektrodou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry: 

1 Rozměry (š x d x v):                                                                    143 x 390 x 245 mm 

2 Hmotnost:                                                                                                          6,7 kg 

3 Napětí:                                                                                                                230V 

4 Jištění:                                                                                                                  16 A 

 Obr. 53: Svářecí invertor  
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5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS - ZEMNÍ PRÁCE 

5.1 INFORMACE O STAVENIŠTI 
 

5.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Vinařství Pavlov - hrubá spodní stavba 
Charakteristika stavby:  Jedná se o novostavbu vinařství 
Obec:  Pavlov 
Katastrální území:  Pavlov u Dolních Věstonic, parc. č. 5167/7 
Parcelní čísla: p.č. 5167/7, pč.č. 5162/2 
Stavební úřad:                              Mikulov 
 
Stavebník: Ing. Martin Rohrer 
 Benátky 14, Pavlov 695 63 
 
 
Projektant: Bc. Jan Kovář 
 Brněnská 217, Velké Němčice 691 63 
 Tel.: 608 178 493 
 Email: kovar.jan@gmail.com 
Zodpovědný projektant:                Ing. Jiří Barták 
                                                     Firma: Montene real, s.r.o. 
                                                     Křenova 8, 697 01 Brno 
 
 

5.1.2 Obecné informace 
 
Vinařský objekt se nachází ve vinařské obci Pavlov, okres Břeclav, v katastrálním 
území Pavlov u Dolních Věstonic. Hlavním návrhem projektu vinařství jsou budovy 
pro výrobu, skladování a distribuci vína. V bakalářské práci se zabývám technologic-
kou etapou hrubé spodní stavby pro objekt SO01 a SO02.  
 
Objekt bude sloužit pro zpracování hroznů, výrobu vína, jeho skladování, dozrávání a 
prodeji. V řešené části objektu se v prvním nadzemním podlaží nachází tanková hala 
a prostory pro zázemí personálu. V neřešené části SO03 jsou v 1.NP sklady nalah-
vovaného vína a expedice. Tyto části spojuje sklepní prostor, lahvovna, část SO02. 
V druhém nadzemním podlaží objektu SO01 patří prostorům kanceláře, prodejně a 
provozní části, lahvovnou. Ve 2.NP objektu SO03 se nachází degustační prostory 
s přístupem do půdních prostor určené k sušení vína. Tyto části spojuje letní zahrád-
ka. Ve 3.NP prvního objektu je umístěna konferenční místnost a galerie s možností 
nahlédnutí do výrobního procesu. Objekt je situován na konci slepé pozemní komu-
nikaci. Na staveništi se nenachází žádné vzrostlé stromy ani keře určené k pokácení 
před započetím stavby. Rovněž proces realizace nevyžaduje žádnou demolici stáva-
jících objektů. 
 
Zastavěná plocha objektu: 979 m2 
Obestavěný prostor objektu   9 212 m3  
Plocha staveniště: 3 279 m2 
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Konstrukční systém objektu mlékárny je řešený částečně monoliticky a z části prefab-
rikáty. Založení objektu je navrženo na základových pasech s navazující železobeto-
novou deskou a tloušťce 150 mm podsypanou hutněným štěrkem o mocnosti také 
150 mm. Na železobetonovou desku navazují svislé nosné konstrukce objektu, které 
jsou tvořeny ztraceným bedněním zalité betonovou směsí. Stejně tak jsou zkonstruo-
vány vnitřní nosné konstrukce, doplněné nosnou konstrukcí z tvárnic porotherm a 
třemi monolitickými sloupy. V navazujících podlažích je svislý nosný systém obdob-
ný. Vodorovné nosné konstrukce v celém objektu budou tvořit stropní panely Spiroll 
které budou svázány železobetonovým věncem. Střešní konstrukce objektu bude 
tvořena krovem se sedlovou střechou. 
 
Technologická etapa hrubé spodní stavby vinařství v Pavlově se skládá z několika 
hlavních procesů, kterými jsou: zemní práce, zřízení stěrkového podkladu, realizace 
základových konstrukcí, vytvoření svislých nosných konstrukcí, částečné zasypání 
objektu a etapa realizace hrubé spodní stavby je zakončena osazením předepnutých 
panelů Spiroll a vytvoření železobetonového věnce. 
 

5.1.3 Obecné informace o procesu 

 
V kapitole technologický předpis - zemní práce se budu zabývat zemními pracemi, 
které budou souviset s přípravou staveniště a následně se zaměřím na zemní práce 
pro realizaci hrubé spodní stavby vinařství. Předpis obsahuje identifikační údaje, 
obecné údaje, převzetí staveniště, materiál, dopravu, obecné pracovní podmínky, 
postup, pracovní četu, strojní sestavu, kontroly prací, BOZP a enviroment.  
 
 

5.2 PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

5.2.1 Převzetí staveniště 
 
Předání a převzetí staveniště proběhne před započetím veškerých prací. Předání a 
převzetí proběhne mezi stavebníkem a dodavatelem, tohoto procesu se mohou zú-
častnit také Projektant stavby a technický dozor stavebníka. O předání a převzetí 
staveniště se provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. 
Další dokumenty, které budou předány společně s předáním staveniště: 

- Schválená projektová dokumentace 
- Platné stavební povolení, včetně vyjádření dotčených orgánů 
- Protokol o geologické a hydrogeologickém průzkumu 
- Protokol o radonovém měření 
- Dokumenty o vytyčení stávajících inženýrských sítí 
- Protokol o hlavních výškopisných a polohopisných bodech a jejich vyznačení 

na staveništi 
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5.2.2 Připravenost staveniště 
 
Staveniště bude zabírat plochu 3 279 m2 a bude oploceno mobilním oplocením výšky 
2 m. Pro vstup na staveniště budou vytvořeny dvě brány, a to dvěma plotovými prv-
ky, které ale nebudou trvale spojeny. Jedna brána je umístěna v severo-východní 
části staveniště, druhá v jižní. V blízkosti bran bude na plotě připevněna tabulka zá-
kazů, kde je uveden hlavně „ZÁKAZ VSTUPU OSOB MIMO PRACOVNÍKŮ STA-
NENIŠTĚ“ a další zákazy, příkazy a upozornění, jsou zde také uvedeny informace o 
možném nebezpečí, které se na staveništi může vyskytnout. Dalšími údaji na tabulce 
jsou telefonní čísla na složky záchranného systému a údaje o zhotoviteli stavby. Na 
příjezdové cestě ke staveništi budou u cesty osazeny značky upozorňující na vjezd a 
výjezd vozidel stavby. Bude zde také značka upravující maximální rychlost na komu-
nikaci v blízkosti staveniště společně se značkou, která oznamuje, že daná silnice 
dále nepokračuje.  
 
Při výjezdu vozidel ze staveniště se vozidla očistí. Očista bude probíhat na přilehlé 
pozemní komunikaci a to tzv. systémem jízdy tam a zpět a následným odklizením 
nečistot do příslušného kontejneru na zeminu znečištěnou provozními kapalinami.  

5.3 MATERIÁL 
 
Hlavním materiálem zemních prací bude vytěžená zemina a sejmutá ornice. Dalším 
materiálem, který je v této fázi využit, je štěrk. Štěrk se využije jako podsyp pod zá-
kladovou desku. Pro zajištění betonu proti vylití budou použity dřevěná prkna pro zá-
kladové pasy a to 150 mm nad základovou spáru. Stejně tak bude poté bude prove-
dena základová deska. Pro zřízení stavebních laviček a vytyčovacích kolíků bude za 
potřebí menšího množství prken a latí. Spojovacím materiálem budou stavební hře-
bíky a vruty. Pro vyznačení zemních prací bude sloužit hašené vápno.  
 
 

5.3.1 Výkaz výměr 
 
Detailní výpočty jsou provedeny v příloze P.3a – Položkový rozpočet s výkazem vý-
měr. 
 
Ornice 
Objem ornice 302,53 m3  
Nakypření 20% 60,51 m3 
Objem nakypřené ornice 363 m3 

 
 
Ornice bude uložena na skladovací ploše na staveništi vyznačené na výkrese V01 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 
Stavební jáma 
Výkopek stavební jámy 1 792,66 m3 

Nakypření 20% 358,53 m3 
Objem nakypřeného výkopku 2 151,19 m3 
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Rýhy 
Výkopek rýh 88 m3 

Nakypření 20% 17,6 m3 
Objem nakypřeného výkopku 105,6 m3 
 
Celkový objem výkopku 2 256,8 m3 
 
Vytěžená zemina bude částečně použita na obsypy a zásypy stavebního objektu a 
zbytek bude odvezen na skládku. 
 
Dřevo 
Potřeba dřeva pro zábradlí -  prkna 12 x 2,5cm (5 m) 0,105 m3 

Potřeba prken pro sloupky 6 x 4 cm (1,5m) 0,109 m3 
Stavební lavičky - prkna 2,5 x 12 x 200 cm 12ks (0,072 m3) 
Stavební lavičky - sloupky 6 x 4 x 130 cm 24ks (0,075 m3) 
 
Ostatní materiál 
Stavební hřebíky 5 kg 1ks 
Vruty do dřeva 5 kg 1ks 
Vápenný hydrát 30 kg 2ks 
Stavební provázek 50 m 4ks 
Značkovací sprej  2ks 
Dřevěný kolík                                                               30ks 
 

5.4 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
Bližší specifikace strojů pro zemní práce i pro dopravu na staveniště jsem řešil 
v kapitole č. 4. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY a dopravní cesty včetně posouzení jsem 
zpracoval v kapitole č. 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ 
 

5.4.1 Primární doprava  
 
Vytěžená zemina se bude částečně skladovat na staveništi a částečně bude odve-
zena na skládku. Skládka pro výkopek bude zřízena na staveništi, přesná poloha 
skládek je na výkrese P.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Primární doprava materiálu na 
staveniště bude řešena jen pro dopravu hutního materiálu, dřevěného řeziva, štěrku 
a drobného materiálu. 
 
Dřevěné řezivo 
 
Dřevěné řezivo bude dopravováno z firmy Prima stavebniny sídlící v Mikulově, spolu 
s ostatním stavebním materiálem, který se bude ze stavebnin dovážet.  
 
Drobný kusový materiál 
 
Jedná se o dopravu spojovacího materiálu, vápna na vytyčení zemních prací, znač-
kovacích sprejů a provázků, které budou zakoupeny a dopraveny na staveniště ze 
stavebnin Prima stavebniny v Mikulově. Dopravu tohoto drobného materiálu bude 
zajištěna automobilem Iveco Daily. Trasa není řešena v kapitole 2. TECHNICKÁ 
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ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ, protože trasa dopravy je shodná s tra-
sou dopravy materiálu ze stejných stavebnin. Trasa tedy musí vyhovovat. 
 
Odpady 
 
Odpady budou na stavbě umísťovány do přistavených kontejnerů o různých obje-
mech dle typu odpadu. Odvoz kontejnerů na suť a zeminu znečištěnou provozními 
kapalinami bude provádět nákladní vůz MAN L 2000, ale jelikož je tento stroj využit 
jen minimálně, není zahrnut v kapitole strojní sestavy. Odpady se budou třídit, komu-
nální odpady budou odváženy místní popelářskou firmou, ostatní odpady budou od-
vezeny na sběrný dvůr. 
 
Mobilní zařízení staveniště 
 
Jedná se především o dopravu stavebních buněk pro kancelář stavbyvedoucího, 
šatny dělníků, sociálního zařízení a oplocení. Subdodavatelem zařízení staveniště je 
firma Containex a TOI TOI, sanitární systémy s.r.o., které vhodnými prostředky zajistí 
dopravu a osazení. Plocha pro osazení mobilních buněk bude upravena do požado-
vané rovinnosti. 
 
Stavební stroje 
 
Stroje pro zemní práce, tedy rýpadlo - nakladač a nákladní automobil Tatra Phoenix 
euro 6x6 budou na staveniště dopraveny po vlastní ose.  
 

5.4.2 Sekundární doprava 
 
Horizontální doprava 
 
Doprava výkopku ze staveniště na skládku bude zajištěna nákladním automobilem 
Tatra Phoenix euro 6x6. Trasa dopravy zeminy na skládku je podrobně řešena 
v kapitole 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠÍRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. Ornice bude 
skladována do výšky maximálně 1,5 m. Polohy a přibližné rozměry jsou znázorněné 
na výkrese P.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.  
 
Vertikální doprava 
 
V této etapě se jedná pouze o dopravu výkopku z jámy, která bude provedena po-
mocí rýpadlo - nakladače Caterpillar 444F2 a nákladním automobilem Tatra. Dopravu 
dřevěného řeziva určeného na vytvoření laviček a ochranné zábradlí proti pádu osob 
do stavební jámy provede valník s hydraulickou rukou. 
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5.4.3 Skladování 
 
Ornice bude skladována na skládce s maximální výškou 1,5 m. Bude se jednat o vol-
né uložení zeminy bez zhutnění. Skladování zeminy pro obsypy a zásypy bude pro-
vedeno obdobně.  
  
Kusový materiál, spojovací materiál, práškovací vápno atd., bude skladován v uza-
mykatelných kontejnerech na stavební materiál a nářadí. Uzamykatelné kontejnery 
jsou znázorněny ve výkrese P.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 

5.5 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

5.5.1 Obecné pracovní podmínky 
 
Staveniště bude oploceno v rozsahu podle výkresu P.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
Mobilní oplocení bude mít výšku 2 m, bude osazeno do betonových segmentů a jed-
notlivé plotové dílce budou mezi sebou propojeny systémovými spojkami. Vjezd a 
výjezd ze staveniště bude opatřen bránou šířky 4 m. Na mobilním oplocení budou 
osazeny bezpečnostní značení. Bude se jednat o značky typu „NEPOVOLANÝM 
VSTUP ZAKÁZÁN“. V místech vjezdu a výjezdu vozidel stavby budou umístěny 
značky „POZOR, VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“ a „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZI-
DEL s dodatkovou tabulkou MIMO VOZIDEL STAVBY“. 
 
Pracovní doba byla stanovena na 8,5 hodin s 0,5 hodinovou přestávkou, 5 dní v týd-
nu. Práce budou probíhat od 7:00 do 16:00, od pondělí do pátku. Přestávka je stano-
vena od 11:30 do 12:00. 
 
Zařízení staveniště bude obsahovat zázemí pro zaměstnance, to je šatnu, kontejner 
se sprchou a WC. V rámci zařízení staveniště je zřízená i tekoucí studená a teplá 
voda. Objekt a zařízení staveniště bude napojeno na inženýrské sítě, které vedou na 
staveništi. Zařízení staveniště je zobrazeno na výkrese P.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 
Veškeré práce budou prováděny jen osobami proškolenými, oprávněnými pracovat v 
daném oboru s potřebnou kvalifikaci pro danou práci. Všichni pracovnici a osoby po-
hybující se po staveništi, budou proškoleni o BOZP. Školení bude provádět stavby-
vedoucí, který o školení provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví protokol, 
který každý účastník školení potvrdí svým podpisem, že byl proškolen o BOZP a se-
známen s veškerými riziky, která mohou na stavbě vzniknout.  
 

5.5.2 Pracovní podmínky zemních prací 
 
Zemní práce budou prováděny jen za příznivých klimatických podmínek. V případě 
nepříznivých klimatických podmínek budou práce pozastaveny, nebo přerušeny. Za 
nepříznivé klimatické podmínky lze označit: 
 
Teplota pod +5 °C – zemní práce jsou možné, ale je zakázáno odkrývat základovou 
spáru, v případě již odkryté základové spáry je třeba ji ochránit před promrzáním. 
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Teplota pod -5 °C – zemní práce budou pozastaveny, zemina se stává těžko rozpo-
jitelnou. 
 
Teplota nad +35 °C – zemní práce je třeba omezit v neklimatizovaných prostorech. 
Snižuje se intenzita práce, navyšuje se počet přestávek, nutnost dodržování pitného 
režimu.  
 
Intenzivní a dlouhotrvající deště, bouřky a krupobití – zemní práce musí být po-
zastaveny, případně přerušeny. Nebezpečí zaboření.  
 
Vír nad 15 m/s, tj. 50 km/h – prudký vítr – zemní práce musí být pozastaveny. 
 
Viditelnost pod 10 metrů – zemní práce musí být pozastaveny. 
 

5.6 PRACOVNÍ POSTUP 
 

5.6.1 Příprava zařízení staveniště 
 
Na staveniště budou přistaveny stroje pro zemní práce, rýpadlo - nakladač a nákladní 
automobily se sklápěcí korbou. Prostor pro osazení mobilních buněk a, b, c a d je 
vyhrazena upravená plocha v jižní části staveniště. Ornice se všechna bude odvážet 
na skládku pro ornici, kde bude uskladněna do výšky max. 1,5 m. Další bod příprav-
ných prací bude zřízení staveništní přípojky elektrické energie a vodovodu. Přípojky 
budou napojeny na stávající vedení, které je umístěno na přilehlé komunikaci. 

5.6.2 Příprava oplocení staveniště 
 
Souběžně s prováděním skrývky ornice bude staveniště postupně oploceno. Oploce-
ní bude provedeno mobilními dílci od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Oploce-
ní bude lemovat celou plochu parcely. Na severní a západní straně staveniště se ne-
bude vyskytovat žádný vstup ani vjezd na staveniště. Na východní a jižní straně bu-
dou vytvořeny dvě brány. Oplocení je znázorněno na výkrese P.1 ZAŘÍZENÍ STA-
VENIŠTĚ.  
 
Plotové dílce 3,5 m dlouhé a 2,0 m vysoké váží cca 18 kg a betonové dílce pro kot-
vení plotových polí váží cca 36 kg. Montáž oplocení proběhne ručně. Plotové pole 
budou mezi sebou spojeny systémovými spojkami. Brána pro vjezd na staveniště 
šíře 4 m nebude pevně spojena spojkami proto, aby bylo umožněno její otevírání. 
Pro snazší manipulaci bude ve spodní části křídla brány osazeno kolečko. Zamykání 
brány bude řešeno petlicí a visacím zámkem. Osazení brány pro vjezd na staveniště 
je zobrazeno na výkrese P.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 

5.6.3 Vytýčení a vyznačení zemních prací 
 
Před zahájením zemních prací je potřeba vytýčit a vyznačit plochu, kde bude sejmuta 
ornice. Měřičské a vytyčovací práce provede geodet spolu se svým pomocníkem. 
Hlavní měřičské práce budou prováděny totální stanicí Nikon XF 5 a dalšími měřič-
skými pomůckami. Vytyčování může začít hned po předání staveniště dodavateli 



86 
 

stavby. Práce geodeta bude vycházet ze základních vytyčovacích bodů výškových a 
polohových, které byly předmětem předání a převzetí staveniště. Vhodnými měřič-
skými způsoby dojde k vytýčení plochy pro skrývku ornice a obrys této plochy bude 
vysypány vápnem v rozích nebo bodech zlomu, kde bude navíc zatlučen dřevěný 
kolík a označen značkovacím sprejem. Další měřičské práce budou navazovat po 
odvezení ornice na skládku, kdy se začne s vytyčováním stavební jámy. Vhodnými 
měřičskými způsoby dojde k vytýčení plochy pro výkop stavební jámy a obrys této 
plochy bude vysypány vápnem v rozích nebo bodech zlomu, kde bude navíc zatlu-
čen dřevěný kolík a označen značkovacím sprejem. Po výkopu stavební jámy dojde 
k vytyčení budoucích objektů SO01 a SO02 vinařství a následně i s vytýčením rýh 
pro základy a to zkonstruováním laviček, které budou osazeny tak, aby horní hrana 
vodorovného prkna laviček reprezentovala úroveň podlahy 1.NP tj. výška 243,100 m 
n. m. B.p.v.. Lavičky budou osazeny ve stavební jámě od obrysu budoucích objektů 
minimálně 2,0 m daleko a zároveň tak, aby nepřekáželi výkopovým pracím. Stojky 
laviček budou tvořit do špičky seříznuté latě o rozměru min. 60x40x1300mm. Latě 
musí být tak dlouhé, aby po zatlučení do země bylo možné připevnit vodorovné prkno 
s horní hranou v úrovni podlahy 1.NP. Zatlučení do země bude minimálně 300 mm, 
aby nedošlo ke změně polohy klimatickými vlivy, nebo pohybem osob či strojů. Vodo-
rovný prvek laviček bude tvořit prkno, na kterém se pomocí hřebíku vyznačí poloha 
vnější hrany obvodové stěny 1.NP. Po zhotovení laviček s hřebíky, který symbolizují 
polohu vnějšího líce obvodové stěny, se mezi hřebíky napne provázek, tam kde se 
jednotlivé provázky budou křížit, se olovnicí přenesou body na terén. Rohy objektu se 
označí zatlučením dřevěného kolíku. Díky dřevěným kolíkům máme vytyčené rozmě-
ry budoucí budovy od kterých se vyměří velikosti základových rýh a ty se vyvápní pro 
lepší orientaci výkopu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 54: Vytyčovací kolíky  
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Obr. 56: Vytýčení rohu objektu  

 

Obr. 55: Ilustrační schéma laviček 
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5.6.4 Zemní práce 
 
 
Skrývka ornice 
 
Skrývku ornice provede rýpadlo – nakladač Caterpillar 444F2. Vytěžovat se bude 
ornice o mocnosti 300 mm. V tomto případě předpokládám, že danou skrývku ornice 
provede třikrát, a to proto, že maximální rypná hloubka lopaty je 105 mm. Ornice bu-
de ihned nakládána na nákladní automobil Tatra Phoenix euro 6x6 a odvezena na 
skládku na staveništi pro budoucí potřeby investora, například pro uložení kolem ob-
jektu pro vysazení okrasných dřevin. Dalším krokem po skrývce ornice je vytýčení 
stavební jámy. Po vytýčení, vysypání obrysu stavební jámy bude probíhat samotné 
hloubení stavební jámy. 
 
Hloubení stavební jámy 
 
Po skrývce ornice a vytyčení stavební jámy začne její hloubení, a to pomocí rýpadlo 
– nakladače Caterpillar 444F2. Hloubení jámy bude probíhat od jižní strany objektu 
směrem k severní. Rýpadlo – nakladač se začne hloubení od jihovýchodního rohu 
vytyčení této jámy, přitom nákladní automobil bude ke stroji postaven z levé strany, 
čili nakládání bude probíhat z boku. Tímto způsobem budou stroje pokračovat až k 
severní vytýčené hranici. Po vyhloubení první části se rýpadlo – nakladač přemístí 
zpět na začátek a začne stejným způsobem hloubit další část objektu až severní vy-
týčené hranice, přitom nákladní automobil se k rýpadlu postaví z druhé, tedy z pravé 
strany do již vyhloubené stavební jámy. Tímto způsobem bude pokračovat až nako-
nec vyznačení stavební jámy. Předpokládám, že celý tento cyklus bude prováděn 
třikrát až do úplného zarovnání dna stavební jámy. Případné nerovnosti budou za-

Obr. 57: Ilustrační obrázek vyvápění  
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rovnány pomocí přední lopaty. Svahování bude provedeno v daném poměru 2:1. Po 
vyhloubení a zarovnání stavební jámy se zbudují lavičky a vytýčí se hranice obvodo-
vé konstrukce od které se odvodí šířky pro základové rýhy a ty se vysypají vápnem 
pro lepší orientaci. Dalším pracovním procesem je výkop stavebních rýh. 
 
Výkop základových rýh 
 
Po vytýčení základových rýh přichází jejich výkop. Výkop rýh se bude provádět 
opačným směrem než výkop stavební jámy. A to tak, že se bude postupovat směrem 
od severu staveniště k jihu. Díky možnosti posunu násady ze strany na stranu a vel-
kému poloměru otáčení se tímto strojem může dostat téměř kamkoliv. Díky tomu je 
velmi flexibilní a výkop může provádět i u stěny nebo tzv. za roh. V první řadě se vy-
hloubí rýha v severní hranici objektu. Od té to hranice bude výkop pokračovat smě-
rem ven ze stavební jámy, přičemž se nákladní automobil bude stavět k rýpadlo – 
nakladači tak aby byla práce vždy co nejefektivnější a zároveň aby nedošlo k najetí 
do již vykopané rýhy. Nákladní automobily budou vytěženou zeminu odvážet na 
skládku ve Velkých Pavlovicích. Dočištění základových rýh bude probíhat ručně. 
 

 
Odvodnění stavební jámy bude řešeno pouze proti dešťové vodě. Kolem stavební 
jámy bude s odstupem cca 1 m od pažení vyhloubena rýha, která bude vyspádována 
směrem od stavení jámy. Srážková voda ve stavební jámě se bude vsakovat do dna 
stavební jámy. Při vydatných srážkách nebo při přívalovém dešti budou práce na 
stavbě pozastaveny a započnou zase až po jejím vyschnutí. Při výkopu stavební já-
my bude zřízeno provizorní zábradlí, které bude na konci této etapy demontováno. 
Zábradlí bude z dřevěných latí a prken. Zábradlí bude mít 2 vodorovná prkna, jedno 
ve výšce horní úrovně sloupku a druhé vodorovné prkno bude v polovině výšky 
sloupku. Celková délka sloupku je 1,5 m po zatlučení do zemně bude mít sloupek 
výšku 1,2 m. Pro lepší stabilitu zábradlí, může být sloupek zajištěn šikmou vzpěrou. 
Zábradlí se bude nacházet v na vrcholu severní hranice stavební jámy a to po celé 
její délce a také na západní a východní straně směrem dolů do zhruba dvou třetin 
délky výkopu. 
 
 

5.7 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 

5.7.1 Obecné informace 
 
Na provádění bude dohlížet stavbyvedoucí, který zároveň bude koordinovat průběh 
celé výstavby vinařství v Pavlově. Každá pracovní četa bude mít řídícího pracovníka, 
který bude řídit a dohlížet na provádění jednotlivých pracovních činností. Patřičný 
důraz bude kladen na to, aby veškeré práce prováděli osoby k těmto úkonům způso-
bilé. Obsluhovat stroje smějí jen osoby s platným strojním průkazem a oprávněním 
pro příslušnou kategorii strojů. Nutnou a důležitou podmínkou pro provádění všech 
prací v dané technologické etapě je, aby byli všichni pracovníci řádně proškoleni a 
byli zdravotně způsobilí pro provádění daných prací. Pracovníci musí být seznámeni 
s pokyny BOZP. Musí být zajištěna maximální péče o ochranu jejich zdraví a životů 
tak, aby nedošlo k žádnému zranění. Pracovníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní 
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předpisy. Dále musí být seznámeni s projektovou dokumentací a proškoleni pověře-
nou osobou. Tyto skutečnosti musí potvrdit svým podpisem. 
 

5.7.2 Personální obsazení pro provádění zemních prací 
 

Pracovník Počet Druh práce Pot. Kvalifikace 

Vedoucí čety 1 Koordinace a dohled min. středoškolské vzdělání 

Pomocný stavební dělník 3 Začišťování, montáž 
oplocení Výuční list, zákl. vzdělání 

Strojník rýpadlo - nakladač 1 
Skrývka ornice, 
hloubení stavební 
jámy, hloubení rýh 

Řidičské oprávnění sk. C 

Řidič nákladního automobilu 3 Odvoz zeminy Řidičské oprávnění sk. C 

Tab. 3: Personální obsazení  

5.8 STROJNÍ SESTAVA 
 

5.8.1 Velké stroje 
 
Rýpadlo – nakladač Caterpillar 444F2 
Nákladní automobil – Tatra Phoenix euro 6x6 - třístranný sklápěč 
 

5.8.2 Drobné nářadí 
 
Totální stanice Nikon XF 5 včetně stativu 
Nivelační lať 
Palice 6 kg 
Palička 3 kg 
Kladívko  
Krumpáče 
Lopaty 
Rýče 
Vodováha 100 cm 
Vodováha 200 cm 
Olovnice 
Svinovací metr 5 m 
Pásma 30 m 
Tesařská tužka  
Stavební kolečko 
Žebřík 
Pracovní oděv 
Ochranná přilba 
Reflexní vesta 
Pracovní rukavice 
Pracovní obuv 
Chrániče sluchu 
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5.9 KONTROLA KVALITY 
 
Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce je zpracován v příloze B.5 KONTROLNÍ A 
ZKUŠEBNÍ PLÁN - ZEMNÍ PRÁCE. 
 
Vstupní kontroly: 
Kontrola staveniště 
Kontrola PD, SoD, SP a dalších dokumentů 
Kontrola pracovníků 
Kontrola geodetických bodů 
 
Mezioperační kontroly: 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola pracovníků 
Kontrola sejmutí ornice 
Kontrola uložení ornice 
Kontrola zabezpečení staveniště 
Kontrola zaměření objektu 
Kontrola stroje pro zemní práce 
Kontrola výkopů 
Kontrola rovinnosti dna stavební jámy 
Kontrola rovinnosti dna stavebních rýh 
Kontrola odvodnění staveniště 
Kontrola bezpečnosti 
 
Výstupní kontroly: 
Kontrola stavební jámy 
Kontrola svahování stavební jámy 
Kontrola stavebních rýh 
Kontrola dokumentů 
 
 

5.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Nemalý důraz se klade na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Při provádění 
všech prací je důležité, aby všichni pracovníci byli řádně proškoleni a aby byla zajiš-
těna jejich bezpečnost. Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu s technickými 
postupy a platnými vyhláškami. 
 
Podrobný plán BOZP bude zpracován v kapitole 6. BEZPEČNOST A OCHRANA 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 
 
LEGISLATIVA: 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a jeho změny č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb. a č. 88/2016 Sb. 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. A novelizace nařízení vlády č.136/2016Sb. 
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Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pra-
covní prostředí. 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání zázna-
mu o úrazu a novela č. 170/2014 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci a novela 32/2016 sb. 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a novela 323/2017 
Sb. 
 
 

5.11 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Stavba významným způsobem neohrozí životní prostředí. Na stavbě se budou na-
cházet kontejnery pro odpady na stavbě vyprodukované. Podrobný popis vlivu stavby 
na životní prostředí je uveden v 7. kapitole OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. 
 
LEGISLATIVA: 
Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění. 
 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalog odpadů. 
 
Nařízení vlády 217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
 
Vyhláška č. 378/2016 Sb. kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozděj-
ších předpisů 
 
 

5.12 SEZNAM ZDROJŮ 
 
Seznam použitých zdrojů pro vypracování technologického předpisu zemní práce je 
uveden v souhrnném seznamu na konci tohoto dokumentu. 
  



93 
 

 
 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MA-
NAGEMENT 
 
 
 
 

6. POROVNÁNÍ PROVEDENÍ STROPNÍCH 
SYSTÉMŮ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR 
 

DANIEL ŠEVČÍK 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 
 

Ing. BORIS BIELY 

BRNO 2018 
  

  



94 
 

6. POROVNÁNÍ PROVEDENÍ STROPNÍCH SYSTÉMŮ 

6.1 INFORMACE O STAVENIŠTI 
 

6.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Vinařství Pavlov - hrubá spodní stavba 
Charakteristika stavby:  Jedná se o novostavbu vinařství 
Obec:  Pavlov 
Katastrální území:  Pavlov u Dolních Věstonic, parc. č. 5167/7 
Parcelní čísla: p.č. 5167/7, pč.č. 5162/2 
Stavební úřad:                              Mikulov 
 
Stavebník: Ing. Martin Rohrer 
 Benátky 14, Pavlov 695 63 
 
 
Projektant: Bc. Jan Kovář 
 Brněnská 217, Velké Němčice 691 63 
 Tel.: 608 178 493 
 Email: kovar.jan@gmail.com 
Zodpovědný projektant:                Ing. Jiří Barták 
                                                     Firma: Montene real, s.r.o. 
                                                     Křenova 8, 697 01 Brno 
 
 

6.2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 

6.2.1 Obecné informace 
 
V této kapitole se budu zabývat porovnáním provedení stropní konstrukce. Jedná se 
o konstrukci ze systému předpjatých panelů Spiroll, které jsou v podkladním projektu 
navrženy a o monolitickou stropní konstrukci, kterou jsem navrhoval jako alternativu 
ke vzniklému problému, který nastal u dopravy materiálu pro předpjatý stropní sys-
tém. Tento problém vzniká při dopravě panelů Spiroll z firmy PREFA v Hodoníně, a 
to na trase vyznačené v kapitole 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH 
VZTAHŮ. Tento problém vzniká na příjezdu do obce v místě mostu s nízkou maxi-
mální nosností. Jeho maximální nosnost je omezená na 26t, přitom pro jediné vozidlo 
40t. Avšak ani toto maximální možné zatížení není dostačující pro dopravu tohoto 
materiálu. Proto je nutné vymyslet nějakou variantu dovozu stropních panelů. 
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Jelikož se jedná o jedinou možnou trasu pro dopravu materiálu do obce Pavlov aniž 
by docházelo k nějakému složitému otáčení nákladního automobilu nebo 
k částečnému vyložení panelů před obcí a následnému většímu časového využití, 
což by negativně přispívalo do rozpočtu, vybral jsem si tedy variantu podepření 
mostní konstrukce. 
 

6.2.2 Posouzení finanční a časové 
 
Tento problém mě zajímal hlavně z pohledu finanční náročnosti a časového vytížení. 
Stropní systém z předpjatých stropních panelů Spiroll je ze stránky časové oproti 
systému monolitickému velmi rychlý, avšak drahý. Po započítání dopravy materiálu 
se dostáváme na vysokou částku. Naopak monolitický strop je velmi náročný na ča-
sové provedení a z finančního hlediska by neměl být tak drahý. Proto když jsem při-
šel na to, že je nutné podepření mostu, domníval jsem se, že by toto provedení bylo 
velmi neekonomické a prodražilo by náklady stavby, ačkoliv při tomto podepření by-
chom urychlili realizaci stropu oproti realizaci monolitického stropu. Po vytvoření 
obou rozpočtů v programu BUILDPOWER S, který je obsažen v příloze X, jsem byl 
rychle vyveden z omylu. Nejenže monolitický strop bude prováděn déle, podrobnosti 
jsou obsaženy v příloze Y, časový plán, vytvořen programem CONTEC, ale i po po-
depření mostové konstrukce se jeví prosystém Spiroll jako vyhodnější řešení. Ceno-
vý rozdíl mezi těmito variantami je bez mála 1 500 000 Kč ve prospěch prefabrikova-
ného stropu (na tomto se hlavním důvodem podílí použití bednění při realizaci mono-
litického stropu). Z hlediska časového je monolitický strop prováděn zhruba o 14 dní 
déle než strop prefabrikovaný, což ve svém důsledku prodlužuje celou stavbu a zvy-
šuje a finanční náklady. 
 
 
 
 
 

Obr. 57: Kritický most v obci Pavlov 1 Obr. 58: Kritický most v obci Pavlov  
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6.2.3 Podepření mostní konstrukce 
 
Vybraná varianta tedy zahrnuje podepření mostu. Podepření bude provedeno 
z ocelových válcovaných profilů. Bude se jednat o profily U č.20 svařené do krabice 
pro vodorovnou konstrukci, profil I č.20 pro svislou nosnou konstrukci a profil U č.14 
pro příčné zavětrování. Všechny spoje budou důkladně přivařeny. Konstrukce bude 
provedena následovně. Horní profily U č.20 svařené do krabice budou umístěny kol-
mo na pozemní komunikaci, a to celkem v pěti místech rovnoměrně tak, aby bylo 
zatížení dokonale přenášeno do zeminy. Ve spodní části mostu budou krabice umís-
těny stejně jako v horní, aby navzájem spolu lícovaly a mohly být kolmo podepřeny 
profily I č.20. Každá vodorovná dvojice profilů U č.20 bude podepřena dvěma profily I 
č.20. Každá dvojice těchto svislých podpor bude příčně zavětrována profilem U č.14, 
tak aby nedošlo ke zborcení této konstrukce. Konstrukce je dostačující pro převoz 
stropních panelů. 

 
 
 
 
 
 

Obr. 59: Schéma podepření mostu  
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6.3 VYHODNOCENÍ 
 
Díky tomuto posouzení dvou systémů jsem se naučil lépe pracovat s programy BUI-
LDPOWER S a CONTEC, které jsem pro tuto problematiku využíval. Dále jsem zís-
kal větší zkušenosti, jak například tuto situaci řešit v praxi. V neposlední řadě mám 
lepší přehled o finanční a časové stránce těchto dvou systémů. 
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7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCE 
 

7.1 ÚVODNÍ INFORMACE 
 
Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví všech pracovníků je důležitou podmín-
kou realizace daného stavebního procesu. Bezpečnost se řídí nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s ne-
bezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Je důležité, aby byli všichni pracov-
níci proškoleni v oblasti BOZP. Toto proškolení potvrdí pracovník podpisem do 
záznamového archu. Veškeré činnosti musí být zároveň prováděny podle technic-
kých postupů a platných vyhlášek. Pracovníci musí být zároveň vybaveni ochrannými 
pomůckami, jako jsou například reflexní vesta, helma, ochranná kukla apod. 
 

7.2 NAŽÍZENÍ VLÁDY č. 591/ 2006 Sb. 
 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. (novela č. 136/2016 Sb.) 
 

7.2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
Riziko: 
Vniknutí nepovolaných osob a vozidel na staveniště, ohrožení bezpečnosti pracovní-
ků. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením od firmy TOI TOI. Výška oplocení 
bude 2 m. Při vjezdu na staveniště bude osazena uzamykatelná brána šířky 4 m. 
Oplocení i vstupní brána bude označena cedulemi zákaz vstupu nepovolaným oso-
bám a zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí mimo vozidel stavby. V okolí staveniště bu-
dou osazeny další přenosné dopravní značky, které budou upozorňovat na výjezd 
vozidel ze stavby. 
 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: 
Možnost vzniku požáru, výbuchu, nebezpečí zasažením elektrickým proudem. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Navržená přípojka elektrické energie musí být dimenzována na maximální  
příkon při souběžné práci všech strojů. Elektrická zařízení musí být správně připoje-
na a každé zařízení musí mít platnou revizi. Na staveništi musí být jasně označený 
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hlavní vypínač elektrické energie. S umístěním hlavního vypínače musí být sezná-
mena každá osoba pohybující se po staveništi.  
 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko: 
Zdraví pracovníků může být ohroženo například pádem předmětu vlivem špatného 
skladování materiálu, nářadí případně strojů. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Veškerá pracoviště musí být pevná a stabilní. Musí být zajištěno bezpečné skladová-
ní materiálu, strojů a nářadí. U skladování se řídíme pokyny výrobce. Materiál skladu-
jeme do výšky 1,5 m.  
 

7.2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: 
Ztráta stability stroje, ohrožení bezpečnosti pracovníků, škody způsobené na cizím 
majetku. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Obsluhu strojů mohou provádět pouze kvalifikované osoby s příslušnými strojními 
průkazy. Staveništní komunikace musí být dostatečně široká a únosná, aby nedošlo 
k zaboření stroje. Obsluha stroje, který vydá signalizační varovný signál, dbá na to, 
aby všichni pracovníci opustili nebezpečný prostor. Nebezpečný prostor je stanoven 
jako maximální vodorovný dosah stroje zvětšen o 2 m. Stroje, které produkují vibra-
ce, budou používány jen tak, aby nedošlo k poškození nebo vzniku škod na blízkých 
stavbách a podobně. 
 
II. Stroje pro zemní práce 
 
Riziko:  
Utržení svahu při přetížení okraje svahu, nebezpečí zasypání stroje, nedodržení 
bezpečné vzdálenosti mezi stroji, převržení stroje ve svahu, ohrožení života pádem 
materiálu, samovolný pohyb pracovního zařízení. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Zamezení pohybu stroje na okrajích výkopů. Nakládání odvozního prostředku pouze 
zboku nebo ze zadní části korby. Zakázat pohyb pracovního stroje nad kabinou, ve 
které se zdržují lidé. Dodržování bezpečnostních zásad při pohybu na svahu. Čištění 
lopaty stroje smí probíhat jen tam, kde nehrozí zavalení. 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Riziko: 
Převrácení stroje, ohrožení bezpečnosti pracovníka. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Před dopravou autodomíchávače je nutno zkontrolovat zajištění výsypného zařízení, 
které musí být zajištěno v přepravní poloze. Při přejímce a uložení betonové směsi je 
zapotřebí, aby bylo vozidlo umístěno na dostatečně únosném povrchu a nedošlo tak 
k převrácení stroje. 
 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Riziko: 
Převrácení stroje vlivem špatného zapatkování, poškození okolního zařízení, ohro-
žení bezpečnosti pracovníků. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Autočerpadlo bude zapatkováno na zpevněné ploše, aby nedošlo k převrácení. Ma-
nipulaci s výložníkem čerpadla bude provádět proškolený pracovník se strojním prů-
kazem. V pracovním prostoru čerpadla se mohou pohybovat jen osoby proškolené 
z BOZP týkající se čerpání betonových směsí. Výložník čerpadla se nebude používat 
k ničemu jinému než jen k dopravě betonové směsi. 
 

IX. Vibrátory 

Riziko: 
Poškození stroje, bednění, výztuže. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Délka přívodního kabelu musí být minimálně 10 m pro zajištění správné manipulace 
s vibrátorem. Práci s vibrátorem provádíme podle návodu k obsluze. 
 

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

Riziko: 
Poruchy, poškození, nebo odcizení stroje. Samovolný pohyb stroje. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Obsluha bude zaznamenávat a zapisovat možné závady na strojích do knihy závad, 
která je v každém stroji. Stroje musí být zajištěny proti samovolnému pohybu parko-
vací brzdou, zařazením rychlostního stupně, případně zakládacími klíny, nebo opře-
ním pracovního nástroje. Po skončení prací obsluha stroje zajistí stroj proti nedovo-
lené manipulaci uzamknutím. 
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XV. Přeprava strojů 

Riziko: 
Poškození stroje. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Pro přepravu stroje dbáme pokynů a postupů výrobce stroje. Při dopravě musí být 
přepravovaný stroj zajištěn proti jakémukoliv pohybu. Při nakládání a vykládání musí 
být dopravní prostředek postaven na pevném podkladu. 
 

7.2.3. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: 
Znehodnocení, poškození materiálu vlivem špatného sladování nebo manipulace. 
Nevhodné navržení skladovacích prostor. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při dopravě materiálu na staveniště manipulací s ním, je nutné dbát pokynů výrobce. 
Místa pro uvázání prvků musí být přístupná, musí být vymezen prostor například dře-
věnými proklady, aby bylo možné materiál uvázat a přemístit. Skladovací plochy bu-
dou v mírném sklonu a zpevněné pro lepší stabilitu skladovaného materiálu.  
 

III. Zajištění výkopových prací 

Riziko: 
Pád do výkopu, nadměrné zatěžování stěn výkopu, nebezpečné přechody přes vý-
kop.  
 
Bezpečnostní opatření: 
Dodržování minimální vzdálenost zatěžování okrajů výkopu stanovenou na 0,5 m. 
Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5. Přechody přes výkopy opatřit lávkou 
široké nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li 
hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, 
v ostatních případech po obou stranách. 
 

IV. Provádění výkopových prací 

Riziko: 
Zavalení pracovníka, ublížení na zdraví strojem, nebezpečí výbuchu. 
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Bezpečnostní opatření: 
Na odlehlých pracovištích nesmí pracovník pracovat sám ve výkopu hlubším jak 1,3 
m. Při zajištění munice ihned přerušit práce a opustit prostor do bezpečné vzdálenos-
ti. Zvýšená opatrnost strojníka a ostatních pracovníků při souběžné práci stroje a lidí 
okolo stroje (nebezpečný prostor). 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

Riziko: 
Sesunutí stěny výkopu, zavalení pracovníka 
 
Bezpečnostní opatření: 
Zajištění stěn výkopu proti sesunutí, nesmí se vstupovat do strojem vyhloubených 
výkopů, pokud nejsou stěny výkopu zajištěny proti sesunutí. Odstraňování pažení 
odspodu nahoru a postupné zasypávaní výkopu. 
 

VI. Svahování výkopů 

Riziko:  
Chybné určení sklonu výkopu možnost zavalení pracovníka, podkopávání svahu. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Přerušení prací za nepříznivých povětrnostních podmínek, nikdo se nesmí zdržovat 
na svahu ani pod svahem. 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

Riziko: 
Poškození bednění, ohrožení bezpečnosti pracovníků. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Bednění bude sestaveno dle pokynů výrobce. Bednění se při montáži a dopravě mu-
sí zajistit proti pádu. Podpěrné konstrukce bednění musí mít dostatečnou únosnost. 
Konstrukce bednění je navrhnuta tak, aby při její montáži či demontáži nedocházelo k  
ohrožení zdraví pracovníků. Únosnost bednění a jeho částí konzultujeme se stati-
kem. Před zahájením betonáže musí dojít ke kontrole celistvosti a provedení celého 
bednění. 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Riziko: 
Ohrožení zdraví pracovníků, poškození bednění. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při ukládání betonové směsi je nutno pracovat z bezpečných ploch, které jsou  
zabezpečeny proti pádu z výšky zábradlím. Konstrukce bednění včetně její podpěrné 
konstrukce bude v průběhu zatěžování betonovou směsí pravidelně kontrolována. Je 
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nutno zajistit komunikaci mezi osobou zajištující obsluhu autočerpadla a osobou, kte-
rá ukládá betonovou směs. 

IX.3 Odbedňování 

Riziko: 
Pád pracovníků z výšky, zřícení vybetonované konstrukce, poškození bednění. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Čas, kdy vybetonovanou konstrukci můžeme odbednit, konzultujeme se statikem. 
Žebřík lze při odbedňování použít do výšky 3 m. Prostor, kde je možnost pádu bední-
cích konstrukcí, je nutno zabezpečit proti vstupu osob. Po odbednění se dílce očistí a 
uloží na určené místo. 
 

XI. Montážní práce 

Riziko: 
Pád pracovníků z výšky, přiražení končetiny mezi 2 dílce, poškození dílce pádem. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Vhodné vázací prostředky, používaní osobních ochranných prostředků na ochranu 
zdraví osob provádějící montáž, dodržování technologických postupů. Zákaz zdržo-
vání osob pod přemísťovaným břemenem. Osazování následujícího dílce po skon-
čení montáže předchozího. 

 

7.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. 
 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
7.3.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Riziko: 
Pád pracovníků z výšky nebo do hloubky. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Ochranné zábradlí bude vysoké minimálně 1,1 m s horní tyčí a jednou vodorovnou 
tyčí uprostřed výšky sloupku. 
 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Riziko: 
Pád pracovníků z výšky nebo do hloubky. 
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Bezpečnostní opatření: 
Při montáži stropních panelů budou mít pracovníci osobní ochranné prostředky mi-
nimálně sedáky se záchytným lanem, která zajistí, aby pracovník nespadl do spodní 
části objektu. Záchytné body nesmí pracovníky omezovat v pohybu po panelovém 
stropu. 
 

III. Používání žebříků 

Riziko: 
Pád pracovníků z výšky. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Minimalizujeme použití žebříků. Při pohybu po žebříku musí být pracovník otočen 
čelem k žebříku. Vynášet může pouze břemena o maximální hmotnosti 15 kg. Na 
žebříku může pracovat pouze jedna osoba. Přesah žebříku na horní straně je mini-
málně 1,1 m nad konstrukci. Sklon nesmí být v poměru menším než 2,5 : 1. Uložení 
žebříku musí být na dostatečně pevný a únosný podklad. Před začátkem prací je 
nutné provést kontrolu žebříku. 
 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Riziko: 
Pád předmětu, poškození materiálu, přetěžování konstrukce a její poškození. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Materiál ve výškách skladujeme tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu, shození či 
sklouznutí do volného prostoru. Hmotnost nářadí nesmí překročit nosnost konstruk-
ce, na které je materiál uložen. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Riziko: 
Ohrožení bezpečnosti pracovníků pádem břemene. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Při osazování stropních panelů se nebude nikdo zdržovat ve spodní části objektu. 
 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

Riziko: 
Zřícení nebo poškození dočasné konstrukce. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Dočasné konstrukce provádíme pouze podle montážních návodů daných výrobců. U 
dočasných konstrukcí je nutno provádět pravidelné kontroly, při kterých se kontroluje 
stabilita, celistvost a způsob zakotvení.  
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IX. Přerušení práce ve výškách 

Riziko: 
Ohrožení pracovníků pádem z výšky. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Práce ve výškách přerušíme při námraze, dešti, bouři, větru o rychlosti větší než 
8 m/s u práce na pracovních plošinách i pojízdných lešeních a 11 m/s v ostatních 
případech. Přerušení prací nastane také při snížení viditelnosti pod 30 m. 
 

XI. Školení zaměstnanců 

Riziko: 
Nedodržení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany pracovníků. 
 
Bezpečnostní opatření: 
Všichni pracovníci musí být před zahájením prací proškolení o bezpečnosti a ochra-
ně zdraví při práci 

 

7.4 DALŠÍ PŘEDPISY 
 
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a jeho změny č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb. a č. 88/2016 Sb. 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. A novelizace nařízení vlády č.136/2016Sb. 
 
Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky. 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pra-
covní prostředí. 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání zázna-
mu o úrazu a novela č. 170/2014 Sb. 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci a novela 32/2016 sb. 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a novela 323/2017 
Sb. 
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8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

8.1 ÚVODNÍ INFORMACE 
 
Po dobu výstavby vinařství v Pavlově se bude dbát i na vyprodukované odpady, kte-
ré budou v největší možné míře tříděny a následně odváženy k jejich likvidaci. Odpa-
dy vyprodukované během výstavby budou v souladu se zákonem č. 223/2015 Sb., 
kterým se mění zákony 185/2001 Sb. a zákon 169/2013 Sb., kterým se mění zákon 
č. 185/2001 Sb. o odpadech budou likvidovány odvozem do sběru, nebo na skládku 
separovaného nebo nebezpečného odpadu. Na staveništi budou kontejnery na od-
pad umístěny podle výkresu P.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 
Podle projektové dokumentace a dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů se 
předpokládá v technologické etapě hrubé spodní stavby se vznikem odpadů dle to-
hoto katalogu. 
 

8.2 ROZDĚLENÍ ODPADŮ 
 

8.2.1 Komunální odpad 
 

Název odpadu Zatřídění dle katalogu Kategorie 
odpadu 

Způsob 
likvidace 

Plasty 20 01 39 O  2 
Papír 20 01 01 O 2 
Sklo 20 01 02 O 2 
Směsný odpad 20 03 01 O 3 
Biologický odpad 20 02 01 O 2 
Textilní odpad 20 01 11 O 4 
Zemina 20 02 02 O 1 

Tab. 4: Komunální odpad  

8.2.2 Stavební odpad 
 

Název odpadu Zatřídění dle katalogu Kategorie 
odpadu 

Způsob 
likvidace 

Beton  17 01 01 O 1 
Dřevo  17 02 01 O 3 
Cihly  17 01 02 O 1 
Ocel betonářská 17 04 05 O 2 
Plasty 17 02 03 N  4 

Tab. 5: Stavební odpad  

 
O- Ostatní běžný odpad 
N- Nebezpečný odpad 
1 – Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
2 – Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
3 – Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
4 – Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 



109 
 

8.2.3 Odpad provozní kapaliny 
 

Název odpadu Zatřídění dle 
katalogu 

Kategorie 
odpadu 

Hydraulické oleje 13 01 N 
Převodové a mazací 
oleje 

13 02 N 

Odpady kapalných 
paliv 

13 07 N 

Tab. 6: Provozní kapaliny  

Použité stroje budou udržovány a kontrolovány tak, aby nedocházelo k úniku pro-
vozních kapalin. Při případném úniku je nutno zabránit pronikání provozních kapalin 
do okolního prostředí pomocí odkapových van. Místo zasažené se zasype sypkým 
sorbetem Vapex. Nasáklý sorbet se naloží do nepropustných pytlů a poté dojde 
k jeho odvozu na skládku nebezpečného odpadu. 
 
 

8.3 OCHRANA PROTI HLUKU A PRACHU 
 
Z důvodu prašnosti bude dopravovaný sypký materiál zakrytý plachtou. Oplocení 
staveniště nemusí být neprůhlednou výplní, neboť staveniště se nachází na konci 
slepé ulice a tak nejsou znečišťovány okolní veřejné prostory. Nařízení vlády č. 
217/2016Sb., kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 Sb. Stanovuje ochranu 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební činnost na hrubé spodní 
stavbě bude produkovat nadměrný hluk. Tyto činnosti budou prováděny od 8.00 do 
16.00. V této době je možné překračovat limity stanovené nařízením vlády č. 
217/2016Sb., kterým se mění nařízení vlády č.272/2011 Sb. Pracovníci pracující 
v blízkosti zdroje hluku budou mít odpovídající pracovní pomůcky, aby byli chráněni 
před nadměrným hlukem a nadměrnou prašností. Jako ochrana proti hluku budou 
použité chrániče sluchu a jako ochrana před prachem budou použity respirátory.  
 
Zdroje hluku: 
 
Rypadlo – nakladač -  100 dB 
Sklápěč – 90 dB 
Okružní pila – 81 dB 
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ZÁVĚR 
 
Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro reali-
zaci hrubé spodní stavby vinařství v Pavlově. Dalším mým cílem bylo se naučit 
v rozpočtovém programu BUILDPOWER S a také v programu CONTEC pro vytvoře-
ní harmonogramu prací. Tyto cíle jsem si splnil. Hlavním obsahem mé práce je kapi-
tola zařízení staveniště, od které se odvíjí návrh strojů, návrh dopravních tras pro 
zásobování materiálem nebo také technologický předpis pro zemní práce. Zajímavou 
složkou této práce je provedení stropní konstrukce ze dvou různých systémů, a to jak 
z pohledu finančního, tak z pohledu časového. Tato práce mi dala zajímavý náhled 
na činnost dodavatele při přípravě k realizaci stavby. Z této práce jsem pochopil, jak 
je složité tuto přípravu vést v několika rovinách, a to především rovině finanční, časo-
vé a kvalitativní.  
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