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1 Úvod 

1.1 Cíl a rozsah dokumentu 

Cílem této bakalářské práce je popsat technologický postup svahování a záporového pažení 
stavební jámy. Pro obě technologie vyhotovit harmonogram a rozpočet a provézt porovnání 
kladů a záporů obou variant. Dále posoudit bezpečnost práce řešené technologie, definovat 
kvalitativní požadavky a způsob jejich zajištění. 

Dále je třeba navthnout pro obě technologie strojní sestavy a jejich umístění na staveništi a 
navhnout řešení zařízení staveniště včetně výkresové části. 

1.2 Použité zkratky 
Zkratka Význam 

TDI Technický dozor investora 
RDS Realizační dokumentace stavby 
SD Stavební deník 
TP Technologický předpis 
KZP Kontrolní a zkušební plán 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PO Požární ochrana 
OOPP Osobní ochranné pracovní pomůcky 
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2 Technologický postup – záporové pažení 

2.1 Informace o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba bytového domu, ul. Buková 

Stavebník: Petr Novák  
U lesa 232 
294 03 Mladá Boleslav 

Projektant: Ing.arch. Václav Adamovský  
Viklefova 1898/4 
130 00 Praha 3 

Číslo autorizace: Zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů pod č.671 

Místo stavby: parc.č. 2931/3, 2931/5 a  2931/5 to vše katastrálním území 
Žižkov (727415), obec Praha město, zapsáno na LV č. 2971, 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha 

Městský úřad: Praha 3 

Zastavěná plocha: 17,2 m x 25,4m  tj. 437 m2 
 

Obestavěný prostor: 6 197,16 m3 

Charakteristika stavby: novostavba 

Termín dokončení 11/2016 

 
Uvažovaná novostavba bude umístěna na třech parcelách tj. parc.č. 2931/3, 2931/5 a 2931/5 
to vše katastrálním území Žižkov (727415), obec Praha město, zapsáno na LV č. 2971, 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, které 
jsou ve vlastnictví investora. Odstup od západní hranice pozemku je 4,2m. Ve směru od 
východu je to 5,1m. Pozemek je mírně svažitý tj klesá o 1 m výškový na 20m délkových.  
Přístup na pozemek je ze stávající komunikace v ulici Buková. Tato část města je dle 
schváleného a platného územního plánu určena pro daný druh výstavby. Objekt bude užíván 
k provozování investorského záměru. Tento druh stavby je pro toto území vhodný, neruší 
dosavadní ráz okolní krajiny.  
 
Před zahájením projektových prací provedl projektant výškové i polohopisné zaměření 
pozemku a fotodokumentaci stávajícího pozemku. Dále byl proveden posudek o stanovení 
radonového indexu č.179/10. PD s výsledným stupněm hodnocení radonového indexu jako 
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střední. Z hydrogeologického posudku vyplývá, že stavba bude zakládána nad úrovní HPV 
cca 2 m, základová půda R4, podloží je stejnorodé a dostatečně únosné. 
 
Projektová dokumentace řeší podsklepenou novostavbu občanské stavby se třemi 
nadzemními podlažími. Půdorysná stopa přízemí obytného domu má obdélníkový tvar o 
rozměrech 17,2m x 25,4m . Dům je navržen jako stavba s plochou jednoplášťovou střechou. 
Bytový dům bude obsahovat 9 standardně vybavených bytových jednotek, přičemž 6 je 
určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Světlá výška obytných místností je 2650 
mm, v 1PP je zvýšena na 2750mm. Všechny byty jsou navrženy jako prostorné. Ke každé 
bytové jednotce náleží balkon. Pro parkování automobilů budou sloužit podzemní garáže 
navržené pro typ osobního vozidla s dostatkem prostoru pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, světlá výška garáží je 2900mm. Garáže jsou přístupné nájezdovou rampou o sklonu 
15%, podzemní garáž je napříč průjezdná, výjezd je řešen druhou rampou, dopravně s 
napojením na komunikaci v ulici Buková. 

Obytný dům má dva samostatné vstupy, z jižní (ulice Buková) a severní (městská zeleň – 
park) strany. Ve východní a západní části objektu jsou před chodníkem vytvořeny plochy 
s parkovou úpravou.  

2.2 Obecně o technologickém procesu 
Záporové pažení představuje jeden z dnes velmi frekventovaných způsobů pažení stěn 
stavebních jam v omezeném pracovním prostoru (městské zástavbě). Jedná se o konstrukci, 
která bezprostředně přiléhá k hornině a zajišťuje spolu s dalšími prvky bezpečnost stěn 
stavební jamy nejen proti celkovému sesutí, ale i proti erozi a vypadávání menších objemů 
horniny. Záporové pažení není nepropustné pažení. Hydrogeologický průzkum prokázal 
hladinu podzemní vody 2m pod dnem stavební jámy. 
Záporové pažení je konstrukce dočasná. Její životnost je omezená životností dočasných kotev, 
což jsou cca dva roky. Vlastní záporové pažení bude realizované převážně jako dvojnásobně 
kotvené při volné výšce od 1,65 - 6,15 m. 
Rozeznáváme dva typy záporového pažení: 

a) Záporové pažení s pracovním prostorem a 
b) Pro tuto stavbu relevantní - záporové pažení použité jako ztracené bednění. 

Konstrukce bude přisazena k rubu suterénní části stavby. Řešení se neobejde bez 
požadavku na rovinnost pažení bez jakýchkoliv výstupků. Povrch bude sloužit jako 
podklad pro svislou hydroizolaci.  Toto pažení po skončení životnosti zůstává v zemi, 
až na její horní část, která bude při terénních úpravách zkrácena a pažení bude 
demontováno.  

Záporové pažení (někdy označované jako „berlínské“) se skládá z následujících prvků: 
a) Zápor, což jsou svislé nosné prvky. Pro tuto stavbu projektant navrhl HEB 180mm, 

zapuštěné do vrtů o průměru 300mm, s roztečí zápor (vzdálenost os pásnic HEB) 
převážně 1800mm. Část zápory, nacházející se pod dnem jámy, v délce 3,85m 
(maximální hodnota) bude vyplněna cementovou zálivkou s objemovou hmotností 
1850 kg/m3 a poměr vody a cementu CEM I 42,5 R bude c : v = 2,2 : 1. 
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Řez pažením se zásypem a pohled na pažení 

 
 

b) Pažin  - mezi záporami se při postupném hloubení jamy zajišťuje zemina pomocí 
pažin. Pažiny jsou nejčastěji z dřevěné kulatiny nebo polohraněných trámků 
(relevantní pro naši stavbu) o tloušťce 8cm. Na stavbu budou dodány trámky 
v délkách 2000 mm a následně bude upravována jejich délka na stavbě dle potřeby. 
Podmínkou správné funkce záporového paženi je řádná aktivace pažin. Aktivace pažin 
se dosáhne nejlépe utažením pažin dřevěnými plochými klíny proti přírubám zápor a 
vyplněním prostoru mezi výkopem a pažinou vhodným zásypovým materiálem, který 
je postupně hutněn.   

 
 

c) Roznášecí prahy (převázky) jsou vodorovné nebo mírně skloněné nosníky, které 
přiléhají k záporám a umožňují přenos velkých soustředěných sil z podpor (kotev) na 
větší plochu pažení. Roznášecí prahy se zhotovují v jedné nebo více výškových 
úrovních. Vedle podstatné statické funkce plní též funkci ztužení celého konstrukčního 
systému pažené jamy a zajišťují vyrovnávání deformací dílčích částí pažící 
konstrukce. Z ekonomických důvodů je navržena jedna převázka ob 2 zápory. 
V případě záporového pažení bez pracovního prostoru je třeba navrhnout a provést 
tzv. zapuštěné převázky umístěné mezi stojiny zápor. Jejich montáž je obtížná, 
využíváme proto s výhodou zesílených profilů Larsen IIIn. 
 

d) Stabilizačních prvků - dočasných pramencových kotev, které slouží k zajištění 
stability pažící konstrukce vnesením přepínací síly působící proti zatížení zeminy za 
rubem pažící konstrukce po vytěžení stavební jámy. Pramencová kotva je vyrobena 
spletením ocelových lan do pramenců. Kotva se skládá z volné a kořenové části. Do 
zapaženého vrtu jsou vkládány sestavené kotvy (pramence, distančníky) a injekční 
trubka s etážemi. Následně se provede zalití kořenové části cementovou zálivkou. Po 
dosažení potřebné pevnosti je přistoupeno k napínání kotev napínacími lisy. 

 

1) zápora 
2) pažina 
3) klín 
4) zásypový materiál 
5) terén 
6) úroveň dílčího výkopu 



   
Strana: 8/72 

 

Jak už z názvu vyplývá, záporové pažení plní taktéž funkci traceného bednění.  
 

 
 

2.3 Materiály 

2.3.1 Výztuže 
Kotevní síla bude do pažící stěny přenášena pomocí skrytých ocelových převázek z profilů 
HEB 180. Kvalita bude prokázána certifikátem jakosti výrobce a prohlášením o shodě podle 
zák. č. 22/1997 sb. 

2.3.2 Cement 
Kvalita cementu použitého k výrobě směsi pro dočasné kotvy CEM I 42,5 R je dokladována 
certifikátem Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha. V případě požadavku na 
zkrácení doby zrání bude cement doplněn přísadou DYNAMON SX 14. 

2.3.3 Injekční směs 
Injekční směs bude vyráběna na místě v aktivačním mísícím centru podle receptury v poměru 
c : v = 2,2 : 1 s použitím cementu CEM I 42,5 R a záměsové vody.  

2.4 Pracovní podmínky 

2.4.1 Hydrogeologický průzkum 

Základová půda Půda Zatřídění dle 
ČSN731001 

Těžitelnost dle 
ČSN 73 3050 

0,00 -0,50 m  navážka F4CSCI-Y 2. 
0,50 - 1,30 m  jíl, F4CSCI 2.-3. 
1,30 - 3,00 m  břilice R6-F4CSCI 3 
3,00 - 4,20 m, silně zvětralá břidlice - paleozoikum R6/R5 3-4 
4,20 - 5,00 m  zvětralá břidlice - paleozoikum R5 4 
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Tabulka č. 1 : Geotechnické vlastnosti zastižených zemin a hornin  

 
 

2.4.2 Klimaické podmínky 
Přerušit práce za nepříznivého počasí (vítr s rychlostí nad 8m/s, při bouři, silném dešti, tvoření 
námrazy, teplotě -10°C, dlouhodobém dešti). 

2.4.3 Pracovní a nepracovní čas 
Bude navržen s ohledem na provozní dobu skládky. 

2.4.4 Pracovní plochy 
Pracovní plochy kolem budoucí stavební jámy musí být dostatečně zhutněné a odvodněné, 
aby umožňovaly pojezd vrtné soupravy váze 28t  aniž by došlo k uvíznutí stroje na staveništi. 

2.4.5 BOZP 
Osvědčení  - doklad o úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro příslušné profese 
(povinnosti vyplývající z norem či vyhlášek) – př. vazač, jeřábník, obsluha motorové pily, 
strojník, …  

2.4.6 Vlastnosti zeminy, působení vody 
S ohledem na hydrogeologický průzkum, pozor na jíly a břidlice, které se na staveništi 
nacházejí. 
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2.5 Převzetí pracoviště - stavební a montážní připravenost 

2.5.1 Vytýčení 
Oprávněný zástupce stavebníka (geodet) odevzdá oprávněnému zástupci zhotovitele 
(dodavatele stavby). 

• Vytyčovací protokol (obsahuje náčrt o vytýčení, seznam souřadnic bodů v JTSK a 
výšek, popisné pole, datum a podpis předávající a přejímající osoby). Zhotovení 
vytyčovacích výkresů a výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem  

• Vytýčené hranice stavebního pozemku v souladu s katastrální vyhláškou 
• Body základní vytyčovací sítě 

o Vytyčuje se prostorová poloha stavebního objektu, tedy charakteristické body 
stavby u plošných staveb a hlavní body trasy u liniových staveb. Polohová 
vytyčovací síť se zpravidla připojuje na bodové pole v systému JTSK.  

Prostorové vytyčení stavby se provádí podle vytyčovacích výkresů v souladu 
s územním rozhodnutím a stavebním povolením (vyhláška č.31/95 Sb. §13). 
Vytyčovací výkres (za přípravu odpovídá projektant) obsahuje všechny 
potřebné údaje pro vytyčení prostorové polohy objektu a jeho rozměru a tvaru. 

o 2 – 3 hlavní výškové body a určena jejich výška ve stejném výškovém 
systému, jako je použit v projektu (zpravidla Balt po vyrovnání) 

 
Hlavní polohové a výškové body se realizují jako pevné body (tj. ocelová tyč zabetonovaná 
do patky s rozměrem 200 x 200mm a hloubkou 800mm). Vytýčení je doplněno zajišťovacími 
body (sloužícího k rekonstrukci zničeného bodu) odsunutými do bezpečné vzdálenosti 10m 
od budoucího objektu. Všechny hlavní body jsou po dobu celé výstavby řádně označeny a 
chráněny před poškozením jak v průběhu provádění stavebních prací tak i sedáním terénu či 
dopravou po staveništi.   
 
Přesnost vytyčování je stanovena a posuzuje se podle ČSN (dle vyhlášky č. 31/1995 Sb.): 
ČSN 73 0420/86  Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 
ČSN 73 0421/86  Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou. 
ČSN 73 0422/86  Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů. 
 

2.5.2 Ochrana inženýrských sítí 
Jedná se o vodovodní, kanalizační, teplovodní, plynová potrubí, silové a telekomunikační 
kabely, které se při provádění stavebních prací nesmí poškodit. Povinností stavebníka je zjistit 
jejich polohu, a to ještě před dokončením projektových prací. Informace o poloze a trasách 
sítí jsou podle zákona O územním plánování a stavebním řádu stavebníkovi povinni 
poskytnout jejich správci.  
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Stavebník přizve na odevzdání staveniště všechny majitele a správce sítí. Oni ověří zda 
souhlasí skutečná poloha sítí s vyznačením v projektové dokumentaci a stanoví podmínky pro 
práce v jejich blízkosti, pokud tak neučinili dříve.  
Některé sítě je třeba přeložit. Jejich přeložení ji stavebník povinen projednat se zprávcem 
ještě před započetím prací. 
V některých případech se stává, že dokumentace podzemních vedení není k dispozici (např. 
ztratila se), nebo jsou pochybnosti o její přesnosti či úplnosti. Potom je třeba určit polohu 
(směr a hloubku) vedení. Polohu vedení je možné určit různými detekčními přístroji nebo (v 
jednoduchých případech) upřesnit ručně kopanými sondami.  
Na místech, kde se nachází podzemní vedení inženýrských sítí, je třeba při výkopech 
postupovat podle specifických předpisů. Pokud to předpis dovolí, můžeme použít stroj do 
vzdálenosti 1m od vyznačené polohy vedení. Dále se provádí ruční výkop. Pokud je to možné, 
vyřadí se zařízení z provozu. O způsobu a postupu vykopávek zemních prací na místě, kde je 
podzemní vedení, musí být pracovníci před započetím prací poučeni. 
Pokud se na staveništi nanachází žádná vedení, vydá o tom stavebník písemné potvrzení. 
 

2.5.3 Předání staveniště: 
Oprávněný zástupce investora (stavebníka) odevzdá oprávněnému zástupci zhotovitele 
(dodavatele stavby) staveniště. 

O předání staveniště se provede záznam ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden 
v písemné podobě, uložen u stavbyvedoucího. K zápisům do stavebního deníku jsou 
oprávněni: 

• Stavebník 
• Stavbyvedoucí 
• Stavební dozor, technický dozor investora, autorizovaný dozor 
• Osoba provádějící kontrolní porohlídku stavby 
• Osoba odpovídající za provedení zememeřičských prací 
• Koordináror BOZP 
• Autorizovaný inspektor 

 

Při odevzdání staveniště zástupce zhotovitele převezme od investora (stavebníka), 
• Příslušným stavebním úřadem schválenou projektovou dokumentaci 
• Pravomocné stavební povolení 
• Doklady prokazující vlastnictví pozemku  
• Hydrogeologický průzkum 
• Polohový plán inženýrských sítí jejich vytýčení na staveništi 
• a další dokumenty potřebné k právoplatnému započetí stavby. 

 
Při předání staveniště se prověřuje a zápisem ve stavebním deníku potvrzuje skutečný stav 
území staveniště na vyznačených hranicích a stav polohových a výškových bodů, na které 
navazovalo měření a ze kterých se vycházelo při zpracování projektové dokumentace stavby. 
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Zjištěné skutečnosti se porovnávají se schválenou projektovou dokumentací a se stavebním 
povolením. Případné nedostatky se musí odstranit před započetím stavební činnosti. 
 

2.5.4 Oplocení staveniště, zařízení staveniště 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob v souladu s technickými 
požadavky na stavbu plným oplocením s výškou 2,0m. 
 

2.5.5 Zásady organizace výstavby 
Staveniště bude zařízeno v souladu s technickou zprávou a výkrese zařízení staveniště . 
Pro provádění vrtných prací bude připravena pracovní plošina sloužící k pojezdu a ustavení 
vrtné soupravy a pro pohyb její obsluhy. Výška v rozmezí 0,5m pod závrtným bodem, šířka 
5m, únosnost pracovní plošiny min. 210kN/m2. V prostoru stavby bude vymezeno místo pro 
zařízení staveniště, sklad kotev a injektážní centrum, rozsah 15 x 20m, po dobu realizace. 
K injektážnímu centru musí být zachován přístup pro zásobování cementem. V  okolí vrtné 
soupravy se bez předchozí dohody nebude pohybovat žádná technika ani osoby. 

2.6 Personální obsazení 
Pracovní činnosti Personální obsazení Počet 
Organizace práce Stavbyvedoucí, autorizace 1 
Vytyčovací práce: 1 geodet 1 
Přípravné práce tj. 
odstranění porostů, 
křovin, ochrana vegetace  

2 dělníci 
práce s křovinořezem, odborná způsobilost 

2 

Sejmutí ornice 1 strojník na  JCB – odborná způsobilost 
2 dělníci 

3 

Výkop stavební jámy 
strojně, odvoz výkopku 
 

2 řidiči pro Tatra 815, odborná způsobilost 
1 strojník na pásový rypadlo (CAT 325C LRE), 
odborná způsobilost 

3 

Vrty, osazování zápor, 
vrty pro osazení kotev 

Vrtmistr, strojník - odborná způsobilost 
Obsluha míchacího a injekčního centra, odborná 
způsobilost 
Strojník JCB + Bobcat S 165, odborná způsobilost 
Vazač, odborná způsobilost 
Svářeč, odborná způsobilost 
Dělník 

6 

Pažení stavební jámy Výdřeva: 
2 x obsluha pily, odborná způsobilost 
4 x dělník 
Strojník JCB, odborná způsobilost 
Převázky: 
2 svářeči, odborná způsobilost 
2 paliči, odborná způsobilost 
2 dělníci 

7  
 
 
 
 
 
6 

Napínání kotev Strojník, odborná způsobilost 
Svářeč, odborná způsobilost 

4 
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Výkop základových pásů 
 

2 řidiči pro Tatra 815 - odborná způsobilost 
1 strojník na pásové rapadlo (CAT 325C LRD), 
odborná způsobilost 
1 strojník na JCB, odborná způsobilost 

4 

Ruční začištění 
základové spáry 

5 dělníci 5 

 
Maximální počet pracovníků na staveništi v daný okamžik (vrty, pažení, převázky, napínání, 
těžení): 23 pracovníků 
 
Kontrola a organizace stavebních prací: 

• Stavbyvedoucí při splnění daných podmínek může plnit funkci stavebního dozoru.  
• Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací.  
• Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou 

pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

2.7 Stroje a pracovní pomůcky 
• Pásové rypadlo CAT 325C LRE 
• Bobcat S 165. 
• JCB 3CX rýpadlo-nakladač  
• Tatar 815 S 
• HUTTE HBR 605 
• Míchací a injekční centrum 
• Kompresor AC 486 
• Elektrocentála 
• Napínací souprava 
• Hutnící deska 
• 2 x motorové pily, křovinořez 
• 2 x svářečka 380 V 
• 2 x autogenní souprava + klec 
• Rozbruska D = 250mm 
• Vrtačka 220V 
• 6 x lopata, 2 x krumpáč, 2 x rýč, stavební kolečko, 3 x tesařské kladivo, 
• Nivelační přístroj, teodolit, latě, pásmo, značkovací sprej, 
• Kontejner, nádoby na komunální odpad, 
• Mobilní cistérna PHM 
• Vázací prostředky 
• Hasící přístroje, havarijní souprava pro únik ropných látek 
• Mobilní stavební elektrorozvaděče (3 x380, 4 x 220V) 
• Osvětlení staveniště 
• Mobilní myčka 
• 2 x čerpadlo na vodu s hadicí C 2 x 25m 
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2.8 Pracovní postupy 

2.8.1 Odstranění porostů 
Chráněné stromy a keře je možné odstranit jen v odůvodněných případech a po schválení 
příslušnými orgány ochrany přírody (zákon 114/19922, o ochraně přírody a krajiny). Bez 
povolení je možné kácet stromy o průměru 80 mm (měřeno ve výšce 120cm od terénu). 

Vzácné stromy, které překáží při realizaci stavby, budou přesazeny na jiné místo staveniště 
nebo mimo staveniště, dle návrhu projektanta. Stromy ze staveniště odstraňuje pracovník – 
zemědělec nebo lesník, který má potřebnou kvalifikaci, ručně tradičními nástroji a způsoby.  
Zeleň, která má být na staveništi zachována, musí být chráněna – kmeny stromů obalit. Křoví 
je odstraněno křovinořezem. V případě souvislých ploch křovin bude použito mechanizace. 
Pomocí radlice se přeřežou kořeny a křoví s kořeny stroj odhrne je na hromadu, odkud se 
odváží na skládku. 

Legislativa: 
• Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú. l., kterou se určují chráněné 

druhy rostlin a podmínky jejich ochrany. 
• Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 

 

2.8.2 Odstranění ornice a manipulace s kulturní vrstvou půdy 
Před zahájením stavebních prací je třeba odstranit ornici v tloušťce vrstvy 20 cm ze všech 
ploch, které se naruší stavební činností.  
 
Plocha, ze které odstraňujeme ornici (rozloha staveniště) 46 x 53m = 2438m2 
Objem sejmuté ornice: 2438m2 x 0,2 = 487,6m3 
Objem sejmuté ornice v nakypřeném stavu: 487,6m3 x 1,2 = 585 m3 
SKLÁDKA  
Ploha ornice, která bude předána na skládku 

Obytný dům: 25,4 x 17,2 + 
nájezdy do garáží 2 x (19 x 
5,5) = 436,88 + 209 = 
645,88m2 

SKLÁDKA  
Objem ornice, který nebude potřeba (zastavěná plocha) 

Obytný dům: 25,4 x 17,2 x 
0,2 + nájezdy do garáží 2 x 
(19 x 5,5 x 0,2) = 87,4 + 41,5 
= 128,9m3 

SKLÁDKA  
Objem ornice, který nebude potřeba (zastavěná plocha) 
v nakypřeném stavu 

128,9 x 1,2 = 154,7 m3 

STAVENIŠTĚ 
Ploha ornice, která bude předána na skládku 

2438 - 645,88 =1792,19m2 

STAVENIŠTĚ 1792,19 x 0,2 = 358,424 
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Objem ornice, který bude potřeba 
STAVENIŠTĚ 
Objem ornice, který bude potřeba, v nakypřeném stavu 

585 – 155 = 430m3 

 
Část půdy, která se použije pro terénní úpravy v rámci prováděné stavby, bude uložena přímo 
na staveništi. Dočasná skládka půdy je odhadnuta na 430 m3.  

Půdorysný rozměr skládky je 8m x 45m, výška skládky nepřesáhne 2m a bude umístěna 
v souladu s projektem zařízení staveniště 17m od severní stěny objektu. Sklon svahu skládky 
ornice volíme 1:1,5. Na stavbě bude předcházeno jakýmkoliv činnostem, které by vedly ke 
zhoršení kvality ornice. Období skladování ornice nemá být delší jak dva roky. 

Kulturní vrstvu půdy nelze použít do násypů. Na staveništi je třeba ornici s vegetací 
odstraňovat pouze v takovém rozsahu, který je třeba pro nerušený/plynulý postup stavebních 
prací. Mimo jiné je tak předcházeno sekundární prašnosti. 

Při skrývce prnice bude použito lopatového rypadla JCB 3CX. Skrývka se provádí v jedné 
vrstvě o mocnosti 0,2m. Postupováno bude v pásech širokých 1,5m dle následujícího plánu 
krývky ornice. 
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2.8.3 Odstranění stavebních objektů 

Na stavební parcele se nenachází žádné stavební objekty, které bude nutné odstranit. Pokud 
by se pod povrchem našly části staveb, které bude třeba odstranit, bude s bouracími pracemi 
započato jen na základě písemného příkazu stavbyvedoucího (zápisu ve stavebním deníku). 

2.8.4 Vytýčení stavební jámy 
Geodet provede výtýčení vnitřního obvodů stavební jámy, umístění první zápory, rohových 
zápor a poslední zápory tj. Z-01, Z-17, Z-18, Z-33, Z-34, Z-51, Z-52, Z-59, Z-60, Z-69, Z-70, 
Z-77. Mezi vyznačené body bude natažena zednická šňůra pro vymezení přímky hlav zápor. 
Vydálenosti mezi hlavami zápor vyměří a vykolíkuje technik. 

2.8.5 Provádění vrtů 
Vrty budou prováděny vrtnou soupravou HUTTE HBR 605 s pažnicí o průměru 300mm a 
vrtným nářadím o průměru 286mm se vyduchovým výplachem na požadovanou hloubku. 
Vrtná souprava doplněna kompresorem AC 486. 

Vrt je po celé své délce zapažen ocelovou pažnicí. Po odvrtání a vyčištění vrtu je do pažníce 
přivedena z míchacího centra IMB injekční hadicí o průměru 5/4“ injekční cementová zálivka  
s objemovou hmotností 1850 kg/m3 a poměr vody a cementu CEM I 42,5 R bude 1: 2,5. 

Vrty budou prováděny v následujícím pořadí: Z18 – Z52, dále v sestupném pořadí Z78 – Z60, 
Z17 - Z01, Z59 - Z53. 

Předpokládané objemy: 

Strana Vývrtek Cementová zálivka 
Západní strana objektu - délka zápor, kořene 4,9 196,6 
Východní strana objektu - délka zápor, 
kořene 4,9 196,6 
Severní strana objektu - délka zápor, kořene 8,5 375,4 
Jižní strana objektu - délka zápor, kořene 5,2 186,9 
Jih - vnitřní strana nájezdu (západ) 2,8 131,6 
Jih - vnitřní strana nájezdu (východ) 2,8 131,6 

Celkem: 29,2 m3 1 218,7 l 
 Manipulaci s výkopkem zajistí Bobcat S 165. 

 

Délky vrtů: 

Západní strana objektu - délka zápor, kořene          

Pozice 
Z-
01 

Z-
02 

Z-
03 

Z-
04 

Z-
05 

Z-
06 

Z-
07 

Z-
08 

Z-
09 

Z-
10 

Z-
11 

Z-
12 

Pažená část 1,65 2 2,35 2,7 3,1 3,45 3,8 5,05 5,15 5,25 5,4 5,5 
Délka kořene [m] 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,5 2,7 1,7 2,2 2,2 2,2 2 
Celková délka zápory [m] 3,35 3,7 4,05 4,4 5 5,95 6,5 6,75 7,35 7,45 7,6 7,5 
Objem vývrtku [m3] 0,24 0,26 0,29 0,31 0,35 0,42 0,46 0,48 0,52 0,53 0,54 0,53 
Objem cementové zálivky [l] 13,8 13,8 13,8 13,8 15,4 20,3 21,9 13,8 17,9 17,9 17,9 16,2 
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Východní strana objektu - délka zápor, kořene          

Pozice 
Z-
52 

Z-
51 

Z-
50 

Z-
49 

Z-
48 

Z-
47 

Z-
46 

Z-
45 

Z-
44 

Z-
43 

Z-
42 

Z-
41 

Pažená část 1,65 2 2,35 2,7 3,1 3,45 3,8 5,05 5,15 5,25 5,4 5,5 
Délka kořene [m] 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,5 2,7 1,7 2,2 2,2 2,2 2 
Celková délka zápory [m] 3,35 3,7 4,05 4,4 5 5,95 6,5 6,75 7,35 7,45 7,6 7,5 
Objem vývrtku [m3] 0,24 0,26 0,29 0,31 0,35 0,42 0,46 0,48 0,52 0,53 0,54 0,53 
Objem cementové zálivky [l] 13,8 13,8 13,8 13,8 15,4 20,3 21,9 13,8 17,9 17,9 17,9 16,2 
             
Severní strana objektu - délka zápor, kořene          

Vzdálenost od rohu [m] 
Z-
19 

Z-
20 

Z-
21 

Z-
22 

Z-
23 

Z-
24 

Z-
25 

Z-
26 

Z-
27 

Z-
28 

Z-
29 

Z-
30 

Pažená část 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 
Délka kořene [m] 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 3,85 
Celková délka zápory [m] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Objem vývrtku [m3] 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 
Objem cementové zálivky [l] 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 
             
Jižní strana objektu - délka zápor, kořene          

Vzdálenost od rohu [m] 
Z-
61 

Z-
62 

Z-
63 

Z-
64 

Z-
65 

Z-
66 

Z-
67 

Z-
68 

Z-
69 

Z-
70   

Pažená část 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05   
Délka kořene [m] 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3   
Celková délka zápory [m] 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35   
Objem vývrtku [m3] 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52   
Objem cementové zálivky [l] 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7   
             
Jih - vnitřní strana nájezdu (západ)            

Vzdálenost od rohu [m] 
Z-
53 

Z-
54 

Z-
55 

Z-
56 

Z-
57 

Z-
58 

Z-
59 

Z-
60     

Pažená část 1,65 2 2,35 2,7 3,1 3,45 3,8 5,05     
Délka kořene [m] 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,5 2,7 2,3     
Celková délka zápory [m] 3,35 3,7 4,05 4,4 5 5,95 6,5 7,35     
Objem vývrtku [m3] 0,24 0,26 0,29 0,31 0,35 0,42 0,46 0,52     
Objem cementové zálivky [l] 13,8 13,8 13,8 13,8 15,4 20,3 21,9 18,7     
             
Jih - vnitřní strana nájezdu (východ)           

Vzdálenost od rohu [m] 
Z-
78 

Z-
77 

Z-
76 

Z-
75 

Z-
74 

Z-
73 

Z-
72 

Z-
71     

Pažená část 1,65 2 2,35 2,7 3,1 3,45 3,8 5,05     
Délka kořene [m] 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,5 2,7 2,3     
Celková délka zápory [m] 3,35 3,7 4,05 4,4 5 5,95 6,5 7,35     
Objem vývrtku [m3] 0,24 0,26 0,29 0,31 0,35 0,42 0,46 0,52     
Objem cementové zálivky [l] 13,8 13,8 13,8 13,8 15,4 20,3 21,9 18,7     
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2.8.6 Osazování zápor 

Předpoklad délky zápory:  HEB 180 budou dodány v délkách vrtů + 150mm  
Délka HEB 180mm 

včetně přídavku 
150mm Počet kusů 

3,5 4 
3,85 4 
4,2 4 

4,55 4 
5,15 4 
6,1 4 

6,65 4 
6,9 2 
7,5 14 
7,6 2 

7,65 2 
7,75 2 
8,6 2 
8,9 2 
9,2 2 

9,55 2 
9,85 2 

10,15 18 
Celkový součet 78 
 

Dodávka představuje 575,7m HEB 180mm, tj materiál o hmotnosti 29,5t (51,2kg/bm). 
Dodaný materiál bude označen délkami jednotlivých prvků. 

Požadavky na skladovací plochu: rovná únosná skladovací plocha o rozměru 12m x 8m, 
stohovací výška nepřesáhne 1m, materiál bude roztříděn dle délky, jednotlivé řady HEB 
180mm budou proloženy dřevěnými trámky 10 x 10 cm, bude předcházeno kontaktu se zemí, 
materiál bude zaplachtován. 

Manipulace: 
• Manipulace s materiálem po staveništi (místa skládky k jednotlivým vrtům):  Bobcat 

S 165 
• Osazení zápor (HEB) do vrtů bude prováděno hydraulickou rukou, která je součástí 

vrtně soupravy HUTTE HBR 605. 
Postup: 

Po provedení odvrtu na požadovanou hloubku, vyčištění vrtu, bude provedeno zalití kořene 
zápory cementovou zálivkou v požadovaném množství viz  tabulka délek vrtů výše. Do vrtu 
bude osazena zápora a následně budou vytaženy z vrtu pažnice po etážích. Prostor mezi 
záporou a hranou vrtu bude následující den po osazení vyplněn původním materiálem z vrtu. 
Zápory budou přečnívat 150mm nad původním terénem s ohledem na požadavky BOZP.  
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Kontroly: 
• Kontrola svislosti osazení zápory: vodováhou ve dvou kolmých směrech. 
• Výšková kontrola: nivelací   
• Směrová kontrola: teodolitem 
Ø Přípustné odchylky sklon: ±1% z délky prvku 
Ø Přípustné odchylky směrová: ±2cm  

2.8.7 Stabilizace polohy osazené zápory 
Hlavy zápor budou mezi sebou fixovány ocelovou tyčí 104216 průměru 10mm oboustranně 
koutovým svárem 8mm délky 60mm. Materiál bude zbaven nečistot.  

2.8.8 Povrchové odvdnění  

V odstupu 1 m od vnějšího obvodu stavební jámy bude provedena odvodňovací rýha o číři 60 
cm se sklonem 1% směrem k jižnímu okraji staveniště s vyústěním do dvou vsakovacích jam 
o rozměrech 2 x2m, hloubky 2m vyplněné štěrkem.. 

2.8.9 Těžba stavební jámy  

Stavební jáma pro bytový dům má půdorzsné rozměry 17,2m x 25,4 m, o hloubce 5,15m. 
Součástí stavební jámy jsou dvě najezdové rampy do podzemních garáží o rozměrech 19m x 
5,5m, sklon 15 %. Veškerá težba probíhá v soubladu s geologickým průzkumem nad hladinou 
podzemní vody. 
Práce výkopů zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a 
odvezení do potřebné vzdálenosti. Výkopy musí být provedeny v úrovních a geometrických 
hranicích dle ZS. Těžba bude prováděna po úrovních s předpokládaným největším záběrem 
1,3m. Postup (rychlost) těžby zohledńuje provádění kotvení stavební jámy ve dvou úrovních. 
Detailní postup je popsán v následujícím plánu těžby. 
Výkop jámy bude prováděn strojně otočným pásovým rypadlem CAT 325C LRE a odvoz 
výkopku bude zajištěn nákladními automobily Tatra 815. Vzdálenost skládky je 2km od 
staveniště, na adrese: Pod Táborem 17, 190 00 Praha 9. 
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Před výjezdem ze staveniště budou nákladní automobily čištěny v mobilní myčce, která je 
součástí zařízení staveniště. 
Dočištění stavební jámy a odkop pro výdřevu bude prováděn kolovým traktor bagrem 
(rýpadlo-nakladač) JCB 4x4. 
 

Předpokládaná plocha vytěžené jámy: 437+209 = 646m2 
Předpokládaný objem vytěžené jámy:  
2470 m3 (BD) + 590m3 (nájezdy) +81,5 (pásy) m3= 3 141,5 m3 
Objem při nakypření: 3 141,5 * 1,22 = 3 833 m3    

2.8.10 Zajištění výkopů 
Ve vzdálenosti nejméně 1,5m od okraje výkopu postavit jednotyčové zábradlí vysoké 1,1m. 

2.8.11 Výkop základových pásů – základová spára 
Po odtěžení na pláň o kótě 368,593mnm (Bpv), -6 900 budou provedeny výkopy základových 
pásů o hloubce 1m. Postup vytěžení základových pásů je naznačen na přiloženém schématu. 
Těžba je prováděna v pořadí jak je uvedená ve schématu. 

 
Pokud není možné zahájit konstrukční práce na základu (zhotovení podkladního betonu, 
konsolidační vrstvy apod.) bezprostředně po dosažení úrovně základové spáry, musí být 
výkopové práce ukončeny min. 0,3 m nad projektovanou základovou spárou. Dotěžení na 
konečnou úroveň se provede max. 48 hodin před návaznými pracemi.  
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V případě výskytu podzemní vody (hydrogeologický průzkum neprokázal) se snižuje její 
úroveň čerpáním pod niveletu základové spáry. V blízkosti existující zástavby je nutné 
posoudit vliv snížení hladiny na okolní objekty (studny místních obyvatel vyschnou) a pokud 
se betonuje pod vodou musí být zvolen takový postup, aby nedošlo k narušení (nakypření) 
zemin v základové spáře.  
Každá základová spára musí být písemně odsouhlasena objednatelem/správcem stavby. Při 
odsouhlasení základové spáry ve skalních horninách zajišťuje zhotovitel geologickou 
dokumentaci skutečných základových poměrů a srovnání s dokumentací stavby. Pokud 
vlastnosti zemin a hornin v základové spáře nedosahují parametrů předepsaných v 
dokumentaci, navrhne zhotovitel, na doporučení geotechnika, její úpravu.  
Po odsouhlasení základové spáry musí být ihned zahájeny návazné práce (během jedné 
pracovní směny) k zakrytí základové spáry.  
Výkop může být proveden jako pažený nebo jako svahovaný. Za návrh sklonů svahů 
dočasných výkopů a jejich stabilitu odpovídá zhotovitel. Pokud je ohrožena bezpečnost 
pracovníků (opadávání rozvolněné horniny do výkopu, progresivní otevírání trhlin za hranou 
výkopu), nařídí objednatel zhotoviteli úpravu jeho sklonu. Zhotovitel přitom musí zajistit 
trvalé sledování svislých a vodorovných deformací a výsledky poskytovat objednateli 
stavby. 
Dočištění stavební jámy a odkop pro výdřevu bude prováděn kolovým traktor bagrem 
(rýpadlo-nakladač) JCB 4x4. 

2.8.12 Pažení stavební jámy 
Dodávka představuje 47m3 polohraněné bukové fošny o tl. 8 cm, výšce10-30 cm , v délce 
2m, tj materiál o hmotnosti 57t. Dodávky budou plánovány v několika etapách. Vykládku a 
manipulaci na staveništi zajistí JCB s vidlemi na čelní lžíci. Dřevo bude dodáno 
v zapáskovaném balíku o velikosti 2 x 1 x 1m. 

Výpočet: 
Pažení jámy 335 m2 + nájezdové rampy 153 m2 = 488 m2 

Výpočet množství řeziva: 488 m2 x 0,08 x 1,2 prořez = 47m3 
Požadavky na skladovací plochu: rovná únosná skladovací plocha o rozměru 13m x 3m, 
stohovací výška nepřesáhne 1m, materiál bude  trámky 10 x 10 cm, bude předcházeno 
kontaktu se zemí, materiál bude zaplachtován. 

Manipulace: 
• Manipulace s materiálem po staveništi:  traktorbagr JCB 4x4  
 

Postup: 

Po hrubém odtěžení stavební jámy v příslušné těžební úrovni velkým rypadlem CAT 325C 
LRE provede JCB vytěžení prostoru mezi pásnicemi sousedních zápor. Pásnice HEB budou 
dočištěny ručně. Pažiny budou zakráceny motorovou pilou na rozměr vzdálenosti osy stojin 
zkrácenou o 5-7cm. Pažiny se kladou od spodu.  
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První pažina v dané těžební úrovni bude uložena vodorovně, bezprostředně v kontaktu 
s rostlým terénem. Cílem je zachytit propadávající materiál materiálem z vzšší části těžební 
úrovně, a vytvořit tak „klínový efekt“. Zajištění polohy pažiny ve svislém směru bude 
zajištěno dvojicí ocelových prutů průměru 10mm přivařených mezi pásnice sousedních zápor. 
Po umstění první pažiny se provede uklínování mezi pažinu a stojiny zápor. Volný prostor za 
pažinou bude vyplněn vhodným zásypovým materiálem a zhutněn ručně. 

Další pažiny jsou kladeny na svislo. Zaklínování se provádí mezi pásnici a pažinu. Prostor za 
pažinami je vyplňován a hutněn. V místě projektované zemní kotvy bude výdřeva nahrazena 
ocelovou vsazenou převázkou ze štětovnice IIIn.  

Kontroly: 
• kvalita provedeného hutnění a zásypu 
• Tuhost pažení 
• Rovinnost 

 

2.8.13 Převázky 

Roznášecí prahy jsou realizovány ocelovou vsazenou převázkou ze štětovnice IIIn, která je 
připevněná pomocí L profilů k záporám v příslušném poli. Tyto zámečnické práce budou 
prováděny v souladu s výkresovou částí odborně způsobilými osobami ( palič, svářeč se státní 
zkouškou). 

                     
Po připevnění převázky mezi zápory bude do štětovnice vypálen otvor o rozměru D=100mm 
pro vyvrtání kotvy. Podkladní a kotevní desky s příčná podložka budou namontovány až po 
realizaci kotvy (odvrtání, osazení, injektáž) před napínáním kotvy. 
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Materiál bude dodáván v délkách 7,5m. Potřebné délky budou připraveny na stavbě. 
Pomocný materiál (Lprofil, výztuhy, podkladní a kotevní desky) budou skladovány 
v uzamykatelném skladu na staveništi.  

 
Celkem bude realizováno 70 ks vsazených převázek, tj.120,2 bm, tj. 18ks o délce 7,5m 
Předpokládaná hmotnost 8t + 2t pomocného materiálu 
 

Délka 1310 1500 1600 1700 1740 1800 
Počet 4 4 6 12 4 40 

 

Požadavky na skladovací plochu: rovná únosná skladovací plocha o rozměru 10m x 10m, 
stohovací výška nepřesáhne 1m, bude předcházeno kontaktu materiálu se zemí.  

Požadavky na zařízení staveniště: Uzamykatelné klece, hasící přístroje, uzamykatelný sklad 

BOZP: práce s vyhrazenými technickými zařízeními, hořlavinami (acetylen, kyslík), zkoušky 
odborné způsobilosti, státní zkoušky (nosné konstrukce), 

Manipulace: 
• Manipulace s materiálem po staveništi:  traktorbagr JCB 4x4  

Kvalita: 
• Kompletnosti dílců a provedených svárů stavbyvedoucím, zápis do SD  
• Práce budou přerušeny při nepříznivm počasí, z důvodu kvality práce). 
 

2.8.14 Kotvy 

Dočasné kotvy jsou navrženy ve dvou výškových úrovních s osovou vzdáleností 1,700 až 
2,2m a v půdoryse s roztečí 1,7-1,8m. Sklon kotev je 30°. 
Tahové síly budou přenášeny do horninového prostředí spojením kotvy s horninou pomocí 
injektovaného kořene u něhož se vzužívá soudržnosti vhodného pojiva (cementové malty) 
s horninou v několikametrovém úseku kotevního vrtu. Kořen kotvy se vytváří jednorázovou 
nebo opakovanou injektáží cementové směsy do vymezené části vrtu metodou manžetových 
trubek s dvojitým opturátorem. Kotvy jsou tří pramencové o průměru 15,5mm v délce 9m 
z toho tvoří volná délka 5m a kořen 4m. 
Volná délka táhla umožňuje předepnutí kotvy a zajistí přenos tahové síly do horniny 
v požadované vzdálenosti od stavenní konstrukce. U táhel nesmí dojít k proniknutí cementové 
směsi z injektáže kořene kotvy do volné délky táhla, což by znemožnilo předpětí kotvy. 
Oddělení kořene od volné délky táhla lze provést zvláštním těsněním nebo částečně 
nevypláchnutou zálivkou, která se provádí před injektáží kořene. 
Pažené vrty bude provádět vrtná souprava HUTTE HBR 605.  
Bude použito pažnic o D=178mm a vrtných tyčí  D=156mm. 
Po vyvrtání a vyčištění vrtu bude do zapaženého vrtu provedena cementová zálivka.  

Směs pro vysokotlakou injektáž kořenů kotev bude připravena podle receptury s použitím 
cementu CEM I 42,5 R a záměsové vody namíchaná v poměru c: v = 2,2 : 1. Směs bude 
vyráběna v aktivační míchačce mícháním min. 4 min pro dokonalé rozplavení zrn a následně 
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přepouštěna do udržovací míchačky, kde dochází k pomalému míchání a odvodu směsi do 
vysokotlakého čerpadla.  
Vlastní vysokotlaká injektáž bude prováděna nejdříve 24 h po provedení zálivky, velmi 
pomalým chodem čerpadla, kdy trhací tlak zálivky může dosáhnout 10 MPa, základní 
množství injekční směsi na 1 etáž se předpokládá 10 l, pokud při tomto množství nebude 
dosaženo tlaku 2,0 MPa, bude injektáž přerušena, injekční trubice vypláchnuta čistou vodou a 
injektáž se stejnými parametry bude opakována po 24 hod.  
Reinjektáže budou prováděny tak dlouho dokud  nebude dosaženo požadovaného tlaku. 
Dosažené tlaky jednotlivých etáží budou zaznamenány do protokolu o injektáži kotev.  
Kvalita: o každé kotvě  je veden protokol, který obsahuje: 

1. vrtné hlášení,  
2. injekční hlášení,  
3. napínání 

 
Výměry: 
 

 

2.8.15 Napínání 

Před napínáním je třeba provézt kontrolu připravenosti pro napínání tj  výztuhy, podkladní a 
kotevní desky, očistit a odmastit kotevní lana.  
Napínání kotev je prováděno hydraulickým napínacím zařízením, které se skládá 
z hydraulického agrgátu a napínací pistole. Projektem je určena hodnota napínací sily Fp. Dle 
ČSN EN 1537 je nutno provézt ověřovací zkoušky u 3 dočasných kotev.  
Ověřovací zkouškou bude ověřen úbytek napínací síly při zkušebním zatížení a bude 
stanovena zaručená síla pro následné kontrolní zkoušky, resp. kritická síla na mezi tečení.  
Postup, časový průběh napínání  a měření deformací určuje norna ČSN EN 1537. 
Po úspěšném provedení ověřovací zkoušky budo kotvy napínány na hodnotu kotevní síly Fp 
s časovým záznamem a měřením deformace. 

2.9 Jakost, kontrola kvality 
Předmětem kontroly bude dodržení: 

• výškových a polohových bodů parametry jámy 
• těžebních úrovní (netěžit více, než je povolené) 
• kotevních úrovní,  
• postupů (netěžit další úroveň, dokud nebudou napnuté kotvy) 
• dodrže délky zápor a kotev 
• technologické postupy (svařování, …) 
• BOZP (práce ve výškách/hloubkách, práce ve výkopech, práce s nebezpečnou látkou – 

plyny, otevřený oheň,  
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2.10 Předání hotového díla 
Předání se provádí zápisem do staveního deníku. Předávají se všechny protokoly o vrtech, 
osazování zápor, injektáži, napínání kotev. Souučástí předávek jsou technické listy,výsleky 
zkoušek kvality a potvrzení o shodě.  

2.11 BOZP 

2.11.1 Právní rámec 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci na staveništi bude zajištěna ve smyslu platných 
předpisů ČR. Zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.) Dále pak  

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

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

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci; 
- Pokyny pro obsluhu a údržbu technických zařízení na stavbě 
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů; 
- Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně; 
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci; 
- Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon; 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů; 
- ČSN EN 791 – vrtné soupravy – bezpečnost; 
- ČSN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – stroje pro zemní práci; 
- ČSN EN 474-11 stroje pro zemní práci – bezpečnost; 
- ČSN EN 996 – Souprava pro pilotovací práce 

2.11.2 Přístupové cesty 

Přístupové cesty k pracovišti musí být stanoveny tak, aby nebyly tvořeny svahy se sklonem 
větším, než 5:1 (cca 11°), aby byl povrch schůdný, aby zaměstnanci nevstupovali do blízkosti 
větší, než 1,5 m k hraně pádu, do pracovního prostoru strojů jiných dodavatelů, nebo svým 
jednáním neohrožovali ostatní zaměstnance.  

Pokud bude součástí přístupové cesty žebřík, musí být řádně připevněn ne obou koncích, 
nesmí být snášena/vynášena břemena o hmotnosti >15kg, horní konec musí přesahovat 
výstupní plošinu o 1,1m a sklon žebříku nesmí být menší, než 2,5:1. Nad 5m výšky musí být 
žebřík vybaven ochranným košem.  

Pokud je součástí přístupové cesty dočasná konstrukce – schodiště lešení, musí být navrženo a 
postaveno odborně způsobilou osobou – lešenářem a na lešení musí být umístěn předávací 
protokol s určením nosnosti.  
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Přístupové cesty musí být udržovány v čistotě a průchozí. Za určení přístupových cest na 
staveništi je odpovědný stavbyvedoucí. 

2.11.3 Manipulace s břemeny  
Jeřábnické práce se předpokládají v rozsahu vyložení a naložení kontejnerů zařízení staveniště 
na určeném místě a vyložení kotev a převázek.  

• Oprávněnou osobou dle článku 5.2. ČSN ISO 12480-1 je stavbyvedoucí.  
• Vázání břemen provádí pouze fyzická osoba proškolená jako vazač, ve smyslu ČSN 

ISO 12480-1. za přidělení úkolů vázaní břemen vazači s platnou kvalifikací je 
odpovědný stavbyvedoucí. 

• Za správné uvázání břemene, zahájení pohybu břemene a signalizování jeřábníkovi je 
odpovědný vazač. 

• Pod dopravovanými břemeny, ani v jeho blízkosti se nesmí nikdo zdržovat. 
• Pracovníci se smějí k břemenu přiblížit až po jeho ustálení v místě, kde bude složeno. 
• Při manipulaci není dovoleno vstupovat na zavěšená břemena, ani se na ně nesmí 

odkládat pracovní nářadí a materiál. 

2.11.4 Stroje a stojní zařízení 

Každý stroj musí být vybaven provozní dokumentací dle NV 378/2001 Sb., která obsahuje 
návod výrobce k obsluze a k údržbě případně pokyny pro obsluhu a údržbu stroje vydané 
provozovatelem, provozní deník stroje a protokol o poslední kontrole stroje (v případě VTZ 
záznam o poslední revizi). Obsluha stroje – strojník má vždy u sebe strojní průkaz. Obsluha 
stroje před započetím práce provede kontrolu a v provozním deníku zaznamená výsledek 
kontroly. Současně zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámená 
střídající obsluha. Po ukončení práce nebo a jejím přerušení musí být strojní zařízení zajištěno 
proti samovolnému pohybu nebo neoprávněnému užití fyzickou osobou. 

Nakládání a skládání a přeprava se provádí ve smyslů požadavků NV 168/2002 Sb: 

Stroje budou dopravovány pouze na vhodných dopravních jednotkách (vrtná souprava, 
nakladač – podvalník (zajišťuje externí firma), kompresor, elektrocentrála – valník), pro 
vykládku bude dopravní jednotka odstavena na předem určené místo, při couvání je nutno 
navádění poučeným pracovníkem 

Při vykládání bude prostor vykládky střežen poučeným pracovníkem proti přístupu 
nepovolaných osob. Pohyb vykládaného stroje bude zajištěn naváděním poučeným 
pracovníkem. 

Za koordinaci vykládky strojů při návozu a nakládky strojů při odvozu je odpovědný 
stavbyvedoucí. 

2.11.5 Požární ochrana 

Požární ochrana na pracovišti: je zajištěna ve smyslu zákona 133/85 Sb. v platném znění a 
prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb. 

• Každá souprava je osazena práškovým hasicím přístrojem 6 kg, v případě výkonu nad 
200 kW jsou na soupravě osazeny 2 hasící přístroje práškově 6 kg 
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• Na svářecím pracovišti jsou před započetím práce umístěny 2 HP – práškové 6kg a to 
tak, že je zachována volná přístupová cesta a nebrání nic ke jejich použití 

• V prostoru skladovacího kontejnerů je zakázáno umisťovat svářecí soupravu (autogen) 
společně hořlavými látkami a mazivy. (Nebezpečí výbuchu) 

• Stanoviště svářecí soupravy bude označeno tabulkou (NV 11/2002 Sb.) stanoviště 
svářecí soupravy 

• Sklad hořlavých kapalin bude též vybaven HP práškovým 6kg-volně přístupným. 
• Bude provedeno řádné označení příručního skladu tabulkou třídy hořlavosti III, (nafta 

a oleje) a zákazem použití otevřeného ohně.  

2.11.6 Odpovědnosti 

Zaměstnanci musí být seznámení s riziky práce ostatních dodavatelů, která se týkají výkonu 
práce a pracoviště, pokud jsou práce dvou zaměstnavatelů prováděny současně na jednom 
pracovišti. 

Všichni pracovníci stavby budou prokazatelně seznámeni s tímto TP a proškoleni o ochraně 
životního prostředí, likvidací odpadů a bezpečnosti práce. Odpovědní zaměstnanci – při každé 
změně technologického postupu nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně 
seznámit se změnami všechny zaměstnance. 

Pracovníci dbají na dodržování všech předepsaných ustanovení a používání osobních 
ochranných pracovních prostředků (OOPP). Zodpovědnost za dodržování bezpečnosti práce 
na stavbě, za užívání ochranných pomůcek a udržování pořádku na stavbě má mistr a 
stavbyvedoucí dané stavby. Tito pracovníci zodpovídají za to, že všichni pracovníci byli 
řádně a prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce při realizaci stavby. 
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Technologický postup – svahování 
 

2.12 Informace o stavbě 
 
Název stavby: Novostavba bytového domu, ul. Buková 

Stavebník: Petr Novák  
U lesa 232 
294 03 Mladá Boleslav 

Projektant: Ing.arch. Václav Adamovský  
Viklefova 1898/4 
130 00 Praha 3 

Číslo autorizace: Zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů pod č.671 

Místo stavby: parc.č. 2931/3, 2931/5 a  2931/5 to vše katastrálním území 
Žižkov (727415), obec Praha město, zapsáno na LV č. 2971, 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha 

Městský úřad: Praha 3 

Zastavěná plocha: 17,2 m x 25,4m  tj. 437 m2 
 

Obestavěný prostor: 6 197,16 m3 

Charakteristika stavby: novostavba 

Termín dokončení 11/2016 

 
Uvažovaná novostavba bude umístěna na třech parcelách tj. parc.č. 2931/3, 2931/5 a 2931/5 
to vše katastrálním území Žižkov (727415), obec Praha město, zapsáno na LV č. 2971, 
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, které 
jsou ve vlastnictví investora. Odstup od západní hranice pozemku je 4,2m. Ve směru od 
východu je to 5,1m. Pozemek je mírně svažitý tj klesá o 1 m výškový na 20m délkových.  
Přístup na pozemek je ze stávající komunikace v ulici Buková. Tato část města je dle 
schváleného a platného územního plánu určena pro daný druh výstavby. Objekt bude užíván 
k provozování investorského záměru. Tento druh stavby je pro toto území vhodný, neruší 
dosavadní ráz okolní krajiny.  
 
Před zahájením projektových prací provedl projektant výškové i polohopisné zaměření 
pozemku a fotodokumentaci stávajícího pozemku. Dále byl proveden posudek o stanovení 
radonového indexu č.179/10. PD s výsledným stupněm hodnocení radonového indexu jako 
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střední. Z hydrogeologického posudku vyplývá, že stavba bude zakládána nad úrovní HPV 
cca 2 m, základová půda R4, podloží je stejnorodé a dostatečně únosné. 
 
Projektová dokumentace řeší podsklepenou novostavbu občanské stavby se třemi 
nadzemními podlažími. Půdorysná stopa přízemí obytného domu má obdélníkový tvar o 
rozměrech 17,2m x 25,4m . Dům je navržen jako stavba s plochou jednoplášťovou střechou. 
Bytový dům bude obsahovat 9 standardně vybavených bytových jednotek, přičemž 6 je 
určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu. Světlá výška obytných místností je 2650 
mm, v 1PP je zvýšena na 2750mm. Všechny byty jsou navrženy jako prostorné. Ke každé 
bytové jednotce náleží balkon. Pro parkování automobilů budou sloužit podzemní garáže 
navržené pro typ osobního vozidla s dostatkem prostoru pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, světlá výška garáží je 2900mm. Garáže jsou přístupné nájezdovou rampou o sklonu 
15%, podzemní garáž je napříč průjezdná, výjezd je řešen druhou rampou, dopravně s 
napojením na komunikaci v ulici Buková. 

Obytný dům má dva samostatné vstupy, z jižní (ulice Buková) a severní (městská zeleň – 
park) strany. Ve východní a západní části objektu jsou před chodníkem vytvořeny plochy 
s parkovou úpravou.  

2.13 Obecně o technologickém procesu 
Svahovaný výkop je vhoný zejména pro výkopy strojně těžených stavebních jam, u kterých je 
po obvodě výkopu dostatek volnéh místa. Stěny svahovaného výkopu se v tomto případě 
nemusí zajišťovat žádnou dočasnou konstrukcí.  

2.13.1 Konstrukčního řešení stavební jámy 
 

 
Návrh konstrukčního řešení stavební jámy závisí na 
výsledcích průzkumu podloží, typu základové konstrukce a od 
hloubky založení. Na základě těchto informací se určí tvar a 
rozměry stavební jámy. Při návrhu rozměrů je třeba počítat 
také s takzvaným pracovním prostorem, který je určen 
zejména pro odvodňovací a hydroizolační práce. Šířka 
pracovního prostoru mezi budoucím objektem a svahem 
stavební jámy je navržena 80 cm. 
 

 
Dále platí, že u soudržných zemin je možné bez pažení provádět v intravilánu výkop se 
svislou stěnou do hloubky 1,3m a v extravilánu do 1,5m. Výkopy do 2m hloubky lze svahovat 
bez terénních lavic. U stavební jámy, jejíž hloubka přesahuje 2m je třeba vložit terénní lavice, 
jejíž nejmenší šířka je 500m. 
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Při návrhu svahové stavební jámy je nejdůležitější sklon svahů. Měly by být co nejstrmější 
aby se zabránilo zbytečnému výkopu zeminy, zároveň však musí vyhovovat z hlediska 
bezpečnosti. Sklony svahů jsou ovlivněny zejména: 

− vlastnostmi zemin v podloží (úhel vnitřního tření, soudržnost, …) 
− podzemní vody,  
− zatížením z okolních objektů 
− hloubkou založení 
− časem, po jehož dobu bude výkop otevřený 

 
Vzhledem k hloubce stavební jámy, jež přesahuje 6m, je třeba doložit sklon svahů statickým 
výpočtem. Návrh zemního tělesa se provádí podle ČSN 73 6133 a musí odpovídat zásadám a 
požadavkům ČSN 73 6101. Současně musí respektovat konstrukční pokyny a řešení, uvedená 
v těchto a v souvisejících normách, zejména ČSN EN 14475. Znalosti geologických poměrů a 
fyzikálně-mechanických vlastností zemin, hornin a druhotných materiálů získávají 
geotechnickým průzkumem prováděným podle TP 76. 
V případě naší stavby byl sklon svahů 1:m nebo též 1: (s/h) stanoven na 1:2. Pro vyznačení 
směru výkopového svahu použijeme svahové lavičky. 

2.13.2 Druhy výkopů zeminy 
Podle zvoleného pracovního postupu rozeznáváme výkop vrstevnatý, stupňovitý čelní, 
stupňovitý boční, pateční. 

VRSTEVNATÝ VÝKOP: těžení zeminy po vrstvách je vhodné pro zeminy lehčeji 
rozpojitelné v rovinatém území s malým sklonem.Tloušťka vrstvy se řídí použitými těžebními 
a odvozními prostředky. 

 



   
Strana: 31/72 

 

a) Ruční způsob těžby, který dnes používáme jen při zemních pracech malého rozsahu, u 
nichž byla byl finanční náklad na dopravu těžního stroje vzhledem k malému objemu 
výkopu neúměrně vysoký. Volíme tloušťku jednotlivých vrstev asi 1m. V každé vrstvě 
se nejprve vyhloubí pracovní rýha, do niž se přemístí odvozný (dopravní) prostředek. 
Rýha se postupně rozšiřuje, přičemž dopravní prostředek stále postupuje 
s odkopávanou zeminou, až je první vrstva odebrána.Ve druhé vrstvě vyhloubíme 
novou rýhu, přemístíme do ní opět dopravní prostředek a pokračujeme v těžení 
stejným způsobem až je celý výkop dokončen. K ručnímu těžení lehkých a středních 
zemn používáme rýčů, lopat, motyk a krumpáčů, k těžení pevných zemin skal klínů a 
pnumatických kladiv. 

b) Těžba radlicovými stroji – dozery nebo skrejpry; volíme tloušťku vrstvy pouze 15-
20cm. Těžíme po sklonu terénu i nivelety pláně. 

c) Při těžení lopatovými rýpadly se těží jednotlivé vrstvy zeminy tloušťky 3-5 cm od 
nulové čáry proti sklonu nivelety, aby mohla voda ze zářezu (gravitačně) volně 
odtékat. 

 

 
Těžení rypadlem v čelním záběru (příčný řez) 

STUPŇOVITÝ VÝKOP: je vhodný při těžení na příkrých svazích a ve skalních zářezech. 
Těžit začínáme na nulové čáře v úrovni niveley pláně proti jejímu sklonu, aby voda volně 
odtékala ze zářezu, pokračujeme ve stupních 4-5m vysokých.Ve velkých a hlubokých 
zářezech můžeme pracovat i v několika patrech současně. Vhodnými mechanizačními 
prostředky jsou lopatová rýpadla. 
V plném zářezu používáme čelní způsob, při němž jsou stupně kolmé k podélné ose zářezu. 
Nevýhodou tohoto způsobu je, že v úzkém zářezu musí stát odvozný prostředek za rýpadllem 
a rýpadlo se při nakládání otáčí o 180°. Další odvozný prostředek může do uzkého zářezů 
zajet až po vyjetí naloženého vozidla ze zářezu. V širokých zářezech tato nevýhoda odpadá. 
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Stupňovitý výkop boční používáme v odkopu; stupně jsou rovnoběžné s podélnou osou 
zářezu. Můžeme pracovat po celé délce odkopu a přistavovat plynule dopravní prostředky, 
které z jedné strany najíždějí a druhou stranou naložené odjíždějí. 
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PATEČNÍ VÝKOP: při patečním záběru vyhloubíme nejprve podélnou hlubokou rýhu se 
strmými boky po délce zářezu, se dnem pokud možno v úrovni nivelety pláně výkopu. Rýhu 
postupně rozšiřujeme a zeminu nakládáme do odvozných prostředků, které zajíždějí do 
rýhy.Vyhloubení první hluboké rýhy je pracné a používáme k němu rýpalo s hloubkovou 
nebo vlečnou lopatou nebo dozer. 

 

2.14 Materiály 

V rámci tohoto etapového procesu není potřeba žádný materiál. Pracovním předmětem je 
ornice, zemina či hornina, která se na stavením pozemku nachází a se kterou je dále 
nakládáno. Za pomocný materiál při vyměřovní stavby, stavební jámy či výkopu můžeme 
označit dřevo - latě, trámky, kolíky. Na pomocný materiál nejsou kaldeny žádné specifické 
požadavky. 
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2.15 Pracovní podmínky 

2.15.1 Hydrogeologický průzkum 

Základová půda Půda Zatřídění dle 
ČSN731001 

Těžitelnost dle 
ČSN 73 3050 

0,00 -0,50 m  navážka F4CSCI-Y 2. 
0,50 - 1,30 m  jíl, F4CSCI 2.-3. 
1,30 - 3,00 m  břilice R6-F4CSCI 3 
3,00 - 4,20 m, silně zvětralá břidlice - paleozoikum R6/R5 3-4 
4,20 - 5,00 m  zvětralá břidlice - paleozoikum R5 4 
 
S ohledem na hydrogeologický průzkum, je třeba dávat pozor na jíly a břidlice. 
 

Tabulka č. 1 : Geotechnické vlastnosti zastižených zemin a hornin  

 

2.15.2 Klimaické podmínky 
Přerušit práce za nepříznivého počasí (vítr s rychlostí nad 8m/s, při bouři, silném dešti, tvoření 
námrazy, teplotě -10°C, dlouhodobém dešti). 

2.15.3 Pracovní a nepracovní čas 
Bude navržen s ohledem na provozní dobu skládky. 

2.15.4 Pracovní plochy 
Pracovní plochy kolem budoucí stavební jámy musí být dostatečně zhutněné a odvodněné, 
aby umožňovaly pojezd stavebních strojů – rypadla, nákladních automobilů o váze 40t aniž 
by došlo k uvíznutí stavebního stroje na staveništi. 
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2.15.5 BOZP 
Osvědčení  - doklad o úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti pro příslušné profese 
(povinnosti vyplývající z norem či vyhlášek) – př. řidič, strojník, obsluha motorové pily. 

2.16 Převzetí pracoviště - stavební a montážní připravenost 

2.16.1 Vytýčení 

Oprávněný zástupce stavebníka (geodet) odevzdá oprávněnému zástupci zhotovitele 
(dodavatele stavby). 

• Vytyčovací protokol (obsahuje náčrt o vytýčení, seznam souřadnic bodů v JTSK a 
výšek, popisné pole, datum a podpis předávající a přejímající osoby). Zhotovení 
vytyčovacích výkresů a výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem  

• Vytýčené hranice stavebního pozemku v souladu s katastrální vyhláškou 
• Body základní vytyčovací sítě 

o Vytyčuje se prostorová poloha stavebního objektu, tedy charakteristické body 
stavby u plošných staveb a hlavní body trasy u liniových staveb. Polohová 
vytyčovací síť se zpravidla připojuje na bodové pole v systému JTSK.  

Prostorové vytyčení stavby se provádí podle vytyčovacích výkresů v souladu 
s územním rozhodnutím a stavebním povolením (vyhláška č.31/95 Sb. §13). 
Vytyčovací výkres (za přípravu odpovídá projektant) obsahuje všechny 
potřebné údaje pro vytyčení prostorové polohy objektu a jeho rozměru a tvaru. 

o 2 – 3 hlavní výškové body a určena jejich výška ve stejném výškovém 
systému, jako je použit v projektu (zpravidla Balt po vyrovnání) 

 
Hlavní polohové a výškové body se realizují jako pevné body (tj. ocelová tyč zabetonovaná 
do patky s rozměrem 200 x 200mm a hloubkou 800mm). Vytýčení je doplněno zajišťovacími 
body (sloužícího k rekonstrukci zničeného bodu) odsunutými do bezpečné vzdálenosti 20-
30m.od budoucího objektu. Všechny hlavní body jsou po dobu celé výstavby řádně označeny 
a chráněny před poškozením jak v průběhu provádění stavebních prací tak i sedáním terénu či 
dopravou po staveništi.   
 
Přesnost vytyčování je stanovena a posuzuje se podle ČSN (dle vyhlášky č. 31/1995 Sb.): 
ČSN 73 0420/86  Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 
ČSN 73 0421/86  Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou. 
ČSN 73 0422/86  Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů. 
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Pro vyznačení směru výkopového svahu použijeme svahové lavičky.  

 

 
Postup vytyčení: Z projektu známe výšku nivelety a sklon 1:m výkopového tělesa. Cílem je 
určit tvar a patu výkopu pomocí laviček. Ze známého převýšení h vypočítáme vodorovnou 
vzdálenost s = h . m (viz obr.). Vytyčením této vzdálenosti od hrany roviny dostaneme bod, 
kde zatlučeme první kolík svahové lavičky. Na tomto kolíku pomocí nivelačního přístroje 
vytyčíme výšku H = Hniv. – h (viz vytyčení výšky bodu), tím dostaneme první bod spojnice 
svahu. Do vzdálenosti s´ = 0,5 m. ve stejném směru zatlučeme druhý kolík svahové lavičky. 
Ze vzdálenosti a sklonu vypočteme hodnotu převýšení h1 = s´ / m. Nivelačním přístrojem 
opět vytyčíme na kolíku výšku H´ = Hniv. – h – h1. Spojnice bodů na obou kolících udává 
směr svahu násypu. Tyto body spojíme laťkou tak, aby horní hrana latě realizovala směr 
svahu. Výkopová lavička je vytvořena obdobným postupem s tím rozdílem, že lavičku 
realizujeme až za patou výkopového svahu. 

2.16.2 Ochrana inženýrských sítí 

Jedná se o vodovodní, kanalizační, teplovodní, plynová potrubí, silové a telekomunikační 
kabely, které se při provádění stavebních prací nesmí poškodit. Povinností stavebníka je zjistit 
jejich polohu, a to ještě před dokončením projektových prací. Informace o poloze a trasách 
sítí jsou podle zákona O územním plánování a stavebním řádu stavebníkovi povinni 
poskytnout jejich správci.  
Stavebník přizve na odevzdání staveniště všechny majitele a správce sítí. Oni ověří zda 
souhlasí skutečná poloha sítí s vyznačením v projektové dokumentaci a stanoví podmínky pro 
práce v jejich blízkosti, pokud tak neučinili dříve.  
Některé sítě je třeba přeložit. Jejich přeložení ji stavebník povinen projednat se zprávcem 
ještě před započetím prací. 
V některých případech se stává, že dokumentace podzemních vedení není k dispozici (např. 
ztratila se), nebo jsou pochybnosti o její přesnosti či úplnosti. Potom je třeba určit polohu 
(směr a hloubku) vedení. Polohu vedení je možné určit různými detekčními přístroji nebo (v 
jednoduchých případech) upřesnit ručně kopanými sondami.  
Na místech, kde se nachází podzemní vedení inženýrských sítí, je třeba při výkopech 
postupovat podle specifických předpisů. Pokud to předpis dovolí, můžeme použít stroj do 
vzdálenosti 1m od vyznačené polohy vedení. Dále se kope ručně. Pokud je to možné, vyřadí 
se zařízení z provozu. O způsobu a postupu vykopávek zemních prací na místě, kde je 
podzemní vedení, musí být pracovníci před započetím prací poučeni. 
Pokud se na staveništi nanachází žádná vedení, vydá o tom stavebník písemné potvrzení. 
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2.16.3 Předání staveniště: 

Oprávněný zástupce investora (stavebníka) odevzdá oprávněnému zástupci zhotovitele 
(dodavatele stavby) staveniště. 

O předání staveniště se provede záznam ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden 
v písemné podobě, uložen u stavbyvedoucího. K zápisům do stavebního deníku jsou 
oprávněni: 

• Stavebník 
• Stavbyvedoucí 
• Stavební dozor, technický dozor investora, autorizovaný dozor 
• Osoba provádějící kontrolní porohlídku stavby 
• Osoba odpovídající za provedení zememeřičských prací 
• Koordináror BOZP 
• Autorizovaný inspektor 

 

Při odevzdání staveniště zástupce zhotovitele převezme od investora (stavebníka), 
• Příslušným stavebním úřadem schválenou projektovou dokumentaci 
• Pravomocné stavební povolení 
• Doklady prokazující vlastnictví pozemku  
• Hydrogeologický průzkum 
• Polohový plán inženýrských sítí jejich vytýčení na staveništi 
• a další dokumenty potřebné k právoplatnému započetí stavby. 

 
Při předání staveniště se prověřuje a zápisem ve stavebním deníku potvrzuje skutečný stav 
území staveniště na vyznačených hranicích a stav polohových a výškových bodů, na které 
navazovalo měření a ze kterých se vycházelo při zpracování projektové dokumentace stavby. 
Zjištěné skutečnosti se porovnávají se schválenou projektovou dokumentací a se stavebním 
povolením. Případné nedostatky se musí odstranit před započetím stavební činnosti. 
 

2.16.4 Oplocení staveniště, zařízení staveniště 
Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob v souladu s Technickými 
požadavky na svýstavbu plným oplocením s výškou 1,8m. 
 

2.16.5 Zásady organizace výstavby 

Staveniště bude zařízeno v souladu s technickou zprávou a Výkrese zařízení staveniště . 
Vyčlenit manipulační prostor 6 m od obvodového zdiva budoucí stavby. V blízkosti 
stavebních strojů a dopravních prostředků se nebudou bez předchozí dohody pohybovat 
žádné osoby ani jiné dopravní prostředky. 
U vstupu na staveniště bude vyvěšena informační tabule s údaji o povolení stavby a 
s informacemi o stavbě. 
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2.17 Personální obsazení 
Pracovní činnosti Personální obsazení Počet 
Organizace práce Stavbyvedoucí, autorizace 1 
Vytyčovací práce: 1 geodet 1 
Přípravné práce tj. 
odstranění porostů, 
křovin, ochrana vegetace  

2 dělníci 
práce s křovinořezem, odborná způsobilost 

2 

Sejmutí ornice 1 strojník na  JCB – odborná způsobilost 
2 dělníci 

3 

Výkop stavební jámy 
strojně, odvoz výkopku 
 

2 řidiči pro Tatra 815, odborná způsobilost 
1 strojník na pásový rypadlo (CAT 325C LRE), 
odborná způsobilost 

3 

Výkop základových pásů 
 

2 řidiči pro Tatra 815 - odborná způsobilost 
1 strojník na pásové rypadlo (CAT 325C LRE), 
odborná způsobilost 
1 strojník na JCB, odborná způsobilost 

4 

Ruční začištění 
základové spáry 

5 dělníci 5 

 

Maximální počet sočasně se vyskyujících pracovníků na staveništi je 9. 
Kontrola a organizace stavebních prací: 

• Stavbyvedoucí při splnění daných podmínek může plnit funkci stavebního dozoru.  
• Stavbyvedoucí nemůže plnit funkci koordinátora BOZP 
• Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací.  
• Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou 

pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

2.18 Stroje a pracovní pomůcky 
• Pásové rypadlo CAT 325C LRE 
• Bobcat S 165. 
• Rypadlo-nakladač JCB 3CX 
• Tatar 815 S 
• Hutnící deska 
• 2 x motorové pily, křovinořez 
• 10 x lopata, 6 x krumpáč, 6 x rýč, 8 x stavební kolečko, 3 x tesařské kladivo, 
• Nivelační přístroj, teodolit, latě, pásmo, značkovací sprej, 
• Kontejner, nádoby na komunální odpad, 
• Hasící přístroje, havarijní souprava pro únik ropných látek 
• Mobilní stavební elektrorozvaděče (3 x380, 4 x 220V) 
• Osvětlení staveniště 
• Mobilní myčka 
• 2 x čerpadlo na vodu s hadicí C 2 x 25m 
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2.19 Pracovní postupy 

2.19.1 Odstranění porostů 
Chráněné stromy a keře je možné odstranit jen v odůvodněných případech a po schválení 
příslušnými orgány ochrany přírody (zákon 114/19922, o ochraně přírody a krajiny). Bez 
povolení je možné kácet stromy o průměru 80 mm (měřeno ve výšce 120cm od terénu). 

Vzácné stromy, které překáží při realizaci stavby, budou přesazeny na jiné místo staveniště 
nebo mimo staveniště, dle návrhu projektanta. Stromy ze staveniště odstraňuje pracovník – 
zemědělec nebo lesník, který má potřebnou kvalifikaci, ručně tradičními nástroji a způsoby.  
Zeleň, která má být na staveništi zachována, musí být chráněna – kmeny stromů obalit. Křoví 
je odstraněno křovinořezem. V případě souvislých ploch křovin bude použito mechanizace. 
Pomocí radlice se přeřežou kořeny a křoví s kořeny stroj odhrne je na hromadu, odkud se 
odváží na skládku. 

Legislativa: 
• Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú. l., kterou se určují chráněné 

druhy rostlin a podmínky jejich ochrany. 
• Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 

 

2.19.2 Odstranění ornice a manipulace s kulturní vrstvou půdy 
Před zahájením stavebních prací je třeba odstranit ornici v tloušťce vrstvy 20 cm ze všech 
ploch, které se naruší stavební činností.  
Plocha, ze které odstraňujeme ornici (rozloha staveniště) 76 x 69 = 5244m2 
Objem sejmuté ornice: 5244m2 x 0,2 = 1049m3 
Objem sejmuté ornice v nakypřeném stavu: 1049m3x 1,2 = 1258,2m3 
SKLÁDKA  
Ploha ornice, která bude předána na skládku 

Obytný dům: 25,4 x 17,2 + 
nájezdy do garáží 2 x (19 x 
5,5) = 436,88 + 209 = 
645,88m2 

SKLÁDKA  
Objem ornice, který nebude potřeba (zastavěná plocha) 

Obytný dům: 25,4 x 17,2 x 
0,2 + nájezdy do garáží 2 x 
(19 x 5,5 x 0,2) = 87,4 + 41,5 
= 128,9m3 

SKLÁDKA  
Objem ornice, který nebude potřeba (zastavěná plocha) 
v nakypřeném stavu 

128,9 x 1,2 = 154,7 m3 

STAVENIŠTĚ 
Ploha ornice, která bude potřeba 

5244 m2 - 645,88 = 
4598,12m2 

STAVENIŠTĚ 
Objem ornice, který bude potřeba 

4598,12m2x 0,2 = 919,6m3 
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STAVENIŠTĚ 
Objem ornice, který bude potřeba, v nakypřeném stavu 

1258m3 – 155m3 =1103 m3 
 

 
Část půdy, která se použije pro terénní úpravy v rámci prováděné stavby, bude uložena přímo 
na staveništi. Dočasná skládka půdy je vypočtena na 1103 m3. (v nakypřené formě).  

Půdorysný rozměr skládky je 8m x 45m, výška skládky nepřesáhne 2m a bude umístěna 
v souladu s projektem zařízení staveniště 17m od severní stěny objektu. Sklon svahu skládky 
ornice volíme 1:1,5. Na stavbě bude předcházeno jakýmkoliv činnostem, které by vedly ke 
zhoršení kvality ornice. Období skladování ornice nemá být delší jak dva roky. 

Kulturní vrstvu půdy nelze použít do násypů. Na staveništi je třeba ornici s vegetací 
odstraňovat pouze v takovém rozsahu, který je třeba pro nerušený/plynulý postup stavebních 
prací. Mimo jiné je tak předcházeno sekundární prašnosti. 

Při skrývce prnice bude použito lopatového rypadla JCB 3CX. Skrývka se provádí v jedné 
vrstvě o mocnosti 0,2m. Postupováno bude v pásech širokých 4,5m dle následujícího plánu 
krývky ornice. 
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2.19.3 Odstranění stavebních objektů 

Na stavební parcele se nenachází žádné stavební objekty, které bude nutné odstranit. Pokud 
by se pod povrchem našly části staveb, které bude třeba odstranit, bude s bouracími pracemi 
započato jen na základě písemného příkazu stavbyvedoucího (zápisu ve stavebním deníku). 

2.19.4 Povrchové odvdnění  
V odstupu 1 m od vnějšího obvodu stavební jámy bude provedena odvodňovací rýha o číři 
600 mm se sklonem 1% směrem k jižnímu okraji staveniště s vyústěním do dvou vsakovacích 
jam o rozměrech 2 x2m, hloubky 2m vyplněné štěrkem. 
Na vnitřním obvodu stavební jámy budou vyhloubeny odvodňovací rýhy o šíři 650mm se 
sklonem 1% k čerpacím studním umístěným v severo-východním rohu a jiho-západním rohu 
objektu. 

2.19.5 Těžba stavební jámy  
Stavební jáma pro bytový dům má půdorzsné rozměry 25,4 m x 17,2m, o hloubce 5,15m. 
Součástí stavební jámy jsou dvě najezdové rampy do podzemních garáží o rozměrech 19m x 
5,5m, sklon 15 %. Veškerá težba probíhá v soubladu s geologickým průzkumem nad hladinou 
podzemní vody. 
Výkop jámy bude prováděn strojně otočným pásovým rypadlem CAT 325C LRE a odvoz 
výkopku bude zajištěn nákladními automobily Tatra 815. Vzdálenost skládky je 2km od 
staveniště, na adrese:  Pod Táborem 17, 190 00 Praha 9. 
 
Objem těžby: 5411m3 v nekypřeném stavu 

 
Postup těžby: Velikost těženého rastru ve středu jámy je 9,3m x 6,5m s proměnlivou výškou 
od 5,15 do 4,15m. Stavební jáma bude vytěžena dle přiloženého schématu. Vdaném rastru se 
těží na projektovanou hloubku, okraje rastru s mírným svahem, Při těžbě vedlejšího rastru 
bude dočištěn předešlý rastr. Při těžbě je dodržován projektovaný sklon, rozdělení svahu 
lavičkami. Povrch svahu bude urovnám a svahovací lžící zhutněn. 
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2.19.6 Zajištění výkopů 
Ve vzdálenosti nejméně 1,5m od okraje výkopu postavit jednotyčové zábradlí vysoké 1,1m. 

2.19.7 Výkop základových pásů – základová spára 
Po odtěžení na pláň o kótě 368,593mnm (Bpv), -6 900 budou provedeny výkopy základových 
pásů o hloubce 1m. Postup vytěžení základových pásů je naznačen na přiloženém schématu. 
Těžba je prováděna v pořadí jak je uvedená ve schématu. 
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Pokud není možné zahájit konstrukční práce na základu (zhotovení podkladního betonu, 
konsolidační vrstvy apod.) bezprostředně po dosažení úrovně základové spáry, musí být 
výkopové práce ukončeny min. 0,3 m nad projektovanou základovou spárou. Dotěžení na 
konečnou úroveň se provede max. 48 hodin před návaznými pracemi.  

V případě výskytu podzemní vody (hydrogeologický průzkum neprokázal) se snižuje její 
úroveň čerpáním pod niveletu základové spáry. V blízkosti existující zástavby je nutné 
posoudit vliv snížení hladiny na okolní objekty (studny místních obyvatel vyschnou) a pokud 
se betonuje pod vodou musí být zvolen takový postup, aby nedošlo k narušení (nakypření) 
zemin v základové spáře.  
Každá základová spára musí být písemně odsouhlasena objednatelem/správcem stavby. Při 
odsouhlasení základové spáry ve skalních horninách zajišťuje zhotovitel geologickou 
dokumentaci skutečných základových poměrů a srovnání s dokumentací stavby. Pokud 
vlastnosti zemin a hornin v základové spáře nedosahují parametrů předepsaných v 
dokumentaci, navrhne zhotovitel, na doporučení geotechnika, její úpravu.  
Po odsouhlasení základové spáry musí být ihned zahájeny návazné práce (během jedné 
pracovní směny) k zakrytí základové spáry.  
Výkop může být proveden jako pažený nebo jako svahovaný. Za návrh sklonů svahů 
dočasných výkopů a jejich stabilitu odpovídá zhotovitel. Pokud je ohrožena bezpečnost 
pracovníků (opadávání rozvolněné horniny do výkopu, progresivní otevírání trhlin za hranou 
výkopu), nařídí objednatel zhotoviteli úpravu jeho sklonu. Zhotovitel přitom musí zajistit 
trvalé sledování svislých a vodorovných deformací a výsledky poskytovat objednateli 
stavby. 
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Dočištění stavební jámy a odkop pro výdřevu bude prováděn kolovým traktor bagrem 
(rýpadlo-nakladač) JCB 4x4. 

2.20 Předání hotového díla 
Předání se provádí zápisem do staveního deníku.  

2.21 BOZP 

2.21.1 Právní rámec 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci na staveništi bude zajištěna ve smyslu platných 
předpisů ČR. Zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.) Dále pak  

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

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

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci; 
- Pokyny pro obsluhu a údržbu technických zařízení na stavbě 
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů; 
- Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně; 
- Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci; 
- Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon; 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších 

předpisů; 
- ČSN EN 791 – vrtné soupravy – bezpečnost; 
- ČSN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – stroje pro zemní práci; 
- ČSN EN 474-11 stroje pro zemní práci – bezpečnost; 
- ČSN EN 996 – Souprava pro pilotovací práce 

2.21.2 Přístupové cesty 

Přístupové cesty k pracovišti musí být stanoveny tak, aby nebyly tvořeny svahy se sklonem 
větším, než 5:1 (cca 11°), aby byl povrch schůdný, aby zaměstnanci nevstupovali do blízkosti 
větší, než 1,5 m k hraně pádu, do pracovního prostoru strojů jiných dodavatelů, nebo svým 
jednáním neohrožovali ostatní zaměstnance.  

Pokud bude součástí přístupové cesty žebřík, musí být řádně připevněn ne obou koncích, 
nesmí být snášena/vynášena břemena o hmotnosti >15kg, horní konec musí přesahovat 
výstupní plošinu o 1,1m a sklon žebříku nesmí být menší, než 2,5:1. Nad 5m výšky musí být 
žebřík vybaven ochranným košem.  

Pokud je součástí přístupové cesty dočasná konstrukce – schodiště lešení, musí být navrženo a 
postaveno odborně způsobilou osobou – lešenářem a na lešení musí být umístěn předávací 
protokol s určením nosnosti.  
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Přístupové cesty musí být udržovány v čistotě a průchozí. Za určení přístupových cest na 
staveništi je odpovědný stavbyvedoucí. 

2.21.3 Stroje a stojní zařízení 

Každý stroj musí být vybaven provozní dokumentací dle NV 378/2001 Sb., která obsahuje 
návod výrobce k obsluze a k údržbě případně pokyny pro obsluhu a údržbu stroje vydané 
provozovatelem, provozní deník stroje a protokol o poslední kontrole stroje (v případě VTZ 
záznam o poslední revizi). Obsluha stroje – strojník má vždy u sebe strojní průkaz. Obsluha 
stroje před započetím práce provede kontrolu a v provozním deníku zaznamená výsledek 
kontroly. Současně zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámená 
střídající obsluha. Po ukončení práce nebo a jejím přerušení musí být strojní zařízení zajištěno 
proti samovolnému pohybu nebo neoprávněnému užití fyzickou osobou. 

Nakládání a skládání a přeprava se provádí ve smyslů požadavků NV 168/2002 Sb: 

Stroje budou dopravovány pouze na vhodných dopravních jednotkách pro vykládku bude 
dopravní jednotka odstavena na předem určené místo, při couvání je nutno navádění 
poučeným pracovníkem.Při vykládání bude prostor vykládky střežen poučeným pracovníkem 
proti přístupu nepovolaných osob. Pohyb vykládaného stroje bude zajištěn naváděním 
poučeným pracovníkem.Za koordinaci vykládky strojů při návozu a nakládky strojů při 
odvozu je odpovědný stavbyvedoucí. 

2.21.4 Požární ochrana 

Požární ochrana na pracovišti: je zajištěna ve smyslu zákona 133/85 Sb. v platném znění a 
prováděcí vyhlášky 246/2001 Sb. 

• Sklad hořlavých kapalin bude též vybaven HP práškovým 6kg-volně přístupným. 
• Bude provedeno řádné označení příručního skladu tabulkou třídy hořlavosti III, (nafta 

a oleje) a zákazem použití otevřeného ohně.  

2.21.5 Odpovědnosti 

Zaměstnanci musí být seznámení s riziky práce ostatních dodavatelů, která se týkají výkonu 
práce a pracoviště, pokud jsou práce dvou zaměstnavatelů prováděny současně na jednom 
pracovišti. 

Všichni pracovníci stavby budou prokazatelně seznámeni s tímto TP a proškoleni o ochraně 
životního prostředí, likvidací odpadů a bezpečnosti práce. Odpovědní zaměstnanci – při každé 
změně technologického postupu nebo při změně koordinací jednotlivých prací neprodleně 
seznámit se změnami všechny zaměstnance. 

Pracovníci dbají na dodržování všech předepsaných ustanovení a používání osobních 
ochranných pracovních prostředků (OOPP). Zodpovědnost za dodržování bezpečnosti práce 
na stavbě, za užívání ochranných pomůcek a udržování pořádku na stavbě má mistr a 
stavbyvedoucí dané stavby. Tito pracovníci zodpovídají za to, že všichni pracovníci byli 
řádně a prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce při realizaci stavby. 
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3 Návrh strojních sestav a umístění mechanizace 

3.1 Dopravní trasy 
Na návrh strojních setav bude mít vliv vzdálenost a časová dostupnost zvolené deponie pro 
ornici i těženou zeminu.  
 

3.1.1 Na deponii 
Z: Buková, Praha 3 
Do: Pod Táborem 17, 190 00 Praha 9 
Celkem 1,9 km, doba trvání 4 min 

 
 

3.1.2 Na staveniště 
Z: Pod Táborem 17, 190 00 Praha 9 
Do: Buková, Praha 3 
Celkem 2,5 km, doba trvání 5 min 
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3.2 Odvozní  postředky 

3.2.1 Předpoklad 

 

3.2.2 Počet 
Při návrhu počtu dopravních prostředků zohledníme následující pracovní kroky: 

• Nakládání dopravního prostředku (o objemu korby 9m3) – 5 mim 
• Přesun dopravního prostředku na deponii – 5 min 
• Vykládání  a uložení zeminy do násypů předepsaných tvarů s urovnáním- 10min 
• Přesun dopravního prostředku na staveniště – 5 min 

 

 

3.2.3 Typ nákladního automobilu  
Z grafu je patrné, že na stavbě bude třeba 5 nákladních automobilů (Tatra T 815 nebo MAN 
TGS). Objem korby 10m3, nosnost 13t. Objemová hmotnosti nakypřené horniny 3.třídy je 
1500kg/m3. Ověřuji nosnost plně naloženého dopravnío prostředku: 10m3 * 1500kg/m3 = 15t 
Pokud by byly nákladní automobily plně naloženy, došlo by k jejich přetížení. Proto bude na 
korbu nakládáno jen 9m3. 
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3.3 Rypadlo 
Při výběru rypadla upřednostníme následující vlastnosti/parametry: 

• Rýpání s dlouhým dosahem a potřebnou hloubkou (nejhlubším místem je severní 
strana stavební jámy, jejíž dno se nachází v hloubce 5,15m. Základové pásy jsou 
posazeny ještě o 1m níže). 

 
Našemu požadavku s ohledem na rypnou křivku vyhoví pásové rypadlo Cat 325C LRE 
(případně CAT 336D LRE) s hloubkovou, podkopovou lopatou s objemem 1,3m3 a svahovací 
lžící. 
 

 
 

3.3.1 Výpočet objemu vytěžené zeminy za směnu 
Efektivní pracovní čas: 
7 hod, tj 420min (počítám s 60 min prostojů v rámci 8h pracovní směny) 
Počet realizovaných „dvou otáček“ 420/70 = 6  à každý nákladní automobil by se na 
saveništi za jednu prcovní směnu otočil 12krát. 
 
Objem vytěžené zeminy za směnu: 
12 otáček jednoho nákladního auta x 5 nákladních aut x 9 m3 objem korby = 540m3  
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3.4 Strojní sestavy pro dané technologie 

3.4.1 Záporové pažení 

Rozhodujícím faktorem není rychlost vytěžení stavební jámy, ale rychlost pažení vytěženého 
prostor. S ohledem na tuto skutečnost je navržena tato sestava: 
Ø 2 x Tatra 815 + pásové rypadlo (CAT 325C LRE) 
Ø JCB 3CX rýpadlo-nakladač (hloubení základových pásů) 
Ø Bobcat S 165 

3.4.2 Svahování 

Tato technologie namá žádná omezení. Rychlost vytěžení jámy je dána výkonem strojů, 
prostorovým omezením staveniště, bezpečnými vzdálenostmi stavebních trojů, dopravními 
možnostmi v lokalitě stavby. 

S ohledem na tuto skutečnost je navržena tato sestava: 
Ø 5 x Tatra 815 + pásové rypadlo (CAT 325C LRE) 
Ø JCB 3CX rýpadlo-nakladač (hloubení základových pásů) 
Ø Bobcat S 165 

 

3.5 Umístění mechanizace 
 

 



   
Strana: 50/72 

 

4 Organizace výstavby 

A. Staveniště 

1. Rozsah a stav staveniště 

Staveniště půdorysných rozměrů: 
1) Pro technologii záporového pažení o ploše 46 x 53m tj. 2438m2 
2) Pro technologii svahované jámy o ploše 76 x 69m tj. 5244m2 

 
se nachází na třech parcelách tj. parc.č. 2931/3, 2931/5 a  2931/5 to vše katastrálním území 
Žižkov (727415), obec Praha město, zapsáno na LV č. 2971, vedeném Katastrálním úřadem 
pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, které jsou ve vlastnictví investora a dále 
na parcele č. 2931/152. Tato parcela je ve vlastnictví Hlavního města Praha, Mariánské 
náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 a nemovitost spravuje Městská část Praha 3, 
Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3. Se správcem tohoto pozemku bude 
uzavřena smlouva o pronájmu pozemku. Staveniště je mírně svažité tj klesá o 1 m výškový na 
20m délkových. Typ výstavby odpovídá územnímu plánu. V prostoru staveniště se nenachází 
žádné stavby určené k demolici, pozemky nejsou zatíženy právy dalších osob. 
 

2. Oplocení 

Staveniště bude ze všech stran oploceno neprůhledným mobilním oplocením výšky 2,0 m 
umístěným v nosných patkách. Při montáži je třeba dbát na stabilizaci. Koordinátor BOZP 
provádí průběžné kontroly stavu oplocení. U vstupní uzamykatelné brány bude ostraha. 
Z důvodu efektivní evidence pracovníků na stavbě a dodávek materiálu na stavbu, bude u 
vstupní brány instalován systém elektronické kontroly vstupů. 
 

3. Deponie a mezideponie 

Po vytýčení objektu se provede sejmutí ornice v tl. cca 200mm po celé ploše staveniště. 

1) Pro technologii záporového pažení o ploše 46 x 53m tj. 2438m2 
Objem sejmuté ornice: 2438m2 x 0,2 = 487,6m3 
Objem sejmuté ornice v nakypřeném stavu: 487,6m3 x 1,2 = 585 m3 
 

Objem ornice, který nebude potřeba (zastavěná plocha): 
Obytný dům: 25,4 x 17,2 x 0,2 + nájezdy do garáží 2 x (19 x 5,5 x 0,2) = 87,4 + 41,5 = 
128,9m3 
Objem sejmuté ornice v nakypřeném stavu: 128,9 x 1,2 = 154,7 m3 
 

Objem ornice ponechané na deponii staveniště (v nakypřeném stavu: 585 – 155 = 430m3 
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2) Pro technologii svahované jámy o ploše 76 x 69m tj. 5244m2 
Objem sejmuté ornice: 5244 m2 x 0,2 = 1049 m3 
Objem sejmuté ornice v nakypřeném stavu: 1049 m3 x 1,2 = 1258,2 m3 
 

Objem ornice, který nebude potřeba (zastavěná plocha): 
Obytný dům: 25,4 x 17,2 x 0,2 + nájezdy do garáží 2 x (19 x 5,5 x 0,2) = 87,4 + 41,5 = 
128,9m3 
Objem sejmuté ornice v nakypřeném stavu: 128,9 x 1,2 = 154,7 m3 
 

Objem ornice ponechané na deponii staveniště (v nakypřeném stavu):  
1258m3 – 155m3 =1103 m3 
 
Půdorysný rozměr skládky je: 

1) Pro technologii záporového pažení: 8m x 45m 
2) Pro technologii svahované jámy: 14 x 21 

výška skládky nepřesáhne 2m a bude umístěna v souladu s projektem zařízení staveniště 17m 
od severní stěny objektu. Sklon svahu skládky ornice volíme 1:1,5. Na stavbě bude 
předcházeno jakýmkoliv činnostem, které by vedly ke zhoršení kvality ornice. Období 
skladování ornice nemá být delší jak dva roky. 

 
Obsah stavební jámy bude odvezen na skládku. 
 

4. Doprava 

K příjezdu a odjezdu na staveniště bude použita stávající jednosměrné účelové komunikace v 
ulici Buková. Neuvažuje se s žádným dopravním omezením vyvolaným stavbou předmětných 
objektů. V průběhu stavby smí být místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková 
hmotnost nepřesahuje mez povolenou místním dopravním značením. Jakákoliv vyšší tonáž 
musí být předem projednána s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy samostatně. Před 
zahájením stavby je stavebník povinen uzavřít s majiteli městské komunikace dohodu o 
vzájemné úpravě vztahů v souvislosti se stavbou při nadměrném zatěžování komunikací a 
vzniku škod na komunikacích dotčených stavbou. V případě znečištění komunikací zajistí 
dopravce bezodkladnou nápravu jejich uvedením do původního stavu na vlastní náklady.  

Staveništní zpevněná plocha je vytvořena z železobetonových silničních panelů IZD 9/10 
rozměrů 3000mm x 1200mm x 215mm, o hmotnosti 1908kg, které budou uloženy do 
štěrkopískového lože tloušťky 135mm. Na místech určených projektem ZS budou provedeny 
zpevněné plochy pro buňky administrativy, zaměstnance a sociálních zařízení, taktéž pro 
skládky prefabrikovaných dílců. 
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B. Napojení staveniště na zdroje 

1. Elektrická energie 

Na stavbu bude el. proud (380 V) přiveden z veřejné podzemní rozvodné sítě. Součástí 
stavebního rozvaděče bude elektroměr. Dále bude el. proud rozveden k jednotlivým místům 
odběru (stavba, stavební výtah, stavební buňky – sociální zázemí, šatny, administrativa, 
osvětlení). 
 
Určení druhů spotřebičů 
P1 - Elektromotory stavebních strojů Příkon 
Jeřáb AD 28 22 kW 
stavební výtah GEDA 500Z/ZP 5,5 kW 
Silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou 5,5 kW 
Ponorný vibrátor Tremix VH38 2,3 kW 
Pila okružní, průměr listu 500 mm 3,4 kW 
Vrtačka na dřevo 1,5 kW 
Vrtačka na kov v průměru 12-40 mm 2,5 kW 
Svářečka 15 kW 
El. topidla v buňkách 6 * 2,5 kW 

P2 - Výkon vnitřního osvětlení Měrný příkon 
Kancelářské místnosti 0,02 kW/m2 
Umývárny, šatny, záchody, koupelny 0,01 kW/m2 
Uzavřené sklady 0,003 kW/m2 

P3 - Výkon vnějšího osvětlení Měrný příkon 
Vnější osvětlení 0,01 kW/m2 
 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 
S = ( K/cos µ ) · ( β1  · ΣP1 + β2 · ΣP2 +  β3 · ΣP3)  [kVA] 
 
S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
β1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
β2 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
β3 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
cos µ průměrný účiník (0,7) 
P1 součet výkonů elektromotorů a topidel [kVA] 
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P2 součet výkonů vnitřního osvětlení [kVA] 
P3 součet výkonů venkovního osvětlení [kVA] 

 
S = ( 1,1/0,7 ) · ( 0,7  · 72,7 + 0,8 · 1,44 + 1,0 · 3,10 ) 
S = 1,57 · 55,142   
S = 86,65 kVA  
 
Určení vnitrostaveništního rozvodu NN 
Bylo navrženo podzemní vedení. Kabely budou v hloubce min. 0,8 m. 
 
Osvětlení na staveništi 
Venkovní osvětlení bude zavěšeno na stavebních buňkách, vnitřní osvětlení je zajištěno 
pomocí zářivek umístěných v buňkách. 
 
 

2. Voda 

Pro odběr vody na stavbě bude vybudována provizorní vodovodní přípojka, na které bude 
umístěn vodoměr. Voda se dále bude rozvádět k místům spotřeby (stavba, sociální zázemí). 
 
Zásobování staveniště vodou 
- pro provozní účely (užitková voda) 
- pro účely sociální spotřeby ( pitná voda) 
- pro požární potřeby 
 
Spotřeba vody ve fázi maximálního výkonu 
Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600)   [l/s] 
 
Qn vteřinová spotřeba vody 
Pn spotřeba vody v l na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 

 
  
A) provozní účely 
ošetření betonu  250l/m3 (55,64+37,02+70,11) · 250 =40 693 l 
omítky 30l/m2 (2379,41+670,12) · 30 =   91 486 l 
mytí strojů 1000l/ks 3 ks 1x týdně (272 dní)= 165 000 l 
      celkem 297 179 l  => 1093 l / den 
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B) sociální a hygienické potřeby 
30l / pracovník / den 10pracovníků x 30l x 272 dní=   81 600 l 
1sprcha: 45l / pracovník / den 10pracovníků x 45l x 272 dní= 122 400 l 
                                   celkem               204 000 l  => 750 l / den 
Qn = (1093 · 1,6+750 · 2,7 ) / (8,5 · 3600) = 0,123 l/s 
 

3. Splašková kanalizace 

Kanalizační přípojka bude napojena do jednotné veřejné kanalizace. 
 

C. Řešení objektů zařízení staveniště 

1. Zázemí pro zaměstnance 

Maximální předpokládaný počet pracovníků na pracovišti je 25 osob. 

Stavební práce Počet 
pracovníků 

Nejzatíženější 
fáze výstavby 

Zemní práce 23   
Základy 5   
Hydroizolace 4   
Svislé konstrukce 6   
Vodorovné konstrukce 5   
Vnitřní omítky 9   
Podlahové konstrukce 6   
Obklady a dlažby 4 4 
Zastřešení 8   
Vnější omítky 5 5 
Výplně otvorů 6 6 
Nátěry a malby 6   
Zdravotechnika 3 3 
Elektroinstalace 3 3 

 
Obsluha jeřábu 1 1 
Administrativa 3 3 

 
celkem  25 pracovníků 

(z toho 3 pro administrativu) 
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STAVEBNÍ BUŇKY 
Na stavbě budou umístěny mobilní WC TOI TOI a dva typy dočasných stavebních buněk. 
Jeden typ budou obytné buňky sloužící jako šatna pro pracovníky, či zázemí pro vedení 
stavby a druhý typ budou buňky hygienické.  
 
Počty buněk: 
Potřebná plocha pro zamestnance: 25 prac x 1,5m2 = 37,5m2 
Plocha jednoho kontejneru: 6 x 2,5=15m2 .  
Avšak nesmíme zapomenout na prostor, který zabírají skříňky, čehož plyne, že jedna buňka 
pobere 8 pracovníků. Ve výsledku je jasné, že budeme potřebovat 2 obytné buňky pro 8 
pracovníků. 
Na staveniště budou umístěny: 
 

1 x administrativní buňka: pro stavbyvedoucího, mistr, koordinátor stavby,  
- Typ: obytná buňka COMA MODULAR CONSTRUCTION C3L 04 - 3x  
- rozměry 6 x 2,5 m 
- vybavení- 1x el. topidlo, 3x el. zásuvka 
 

 

2x Šatna  
- rozměry 6 x 2,5 m 
- vybavení- 1x el. topidlo, 3x el. zásuvka 
- 1,25 m2 na 1 pracovníka 
 max. počet pracovníků v nejvytíženější fázi stavby je 22 dělníků 
 => je potřeba 22·1,25= 27,5 m2 plochy šaten  
   => plocha jedné šatny 15 m2 => je zapotřebí 2 ks šaten 
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1 x Umývárna, WC 
- Typ: sanitární buňka COMA MODULAR CONSTRUCTION C3S 10 – 1x  
- rozměry 6 x 2,5 m 
- bude napojena na kanalizaci 
- vybavení- 2x el. topidlo, 2x sprchová kabina, 3x umývadlo, 2x pisoár, 2x toaleta, 1x boiler 
200 l 
- 2 sedadla na 11-50 mužů => pro 24 pracovníků jsou potřeba 2 sedadla a 2 pisoáry 
- 1 umývadlo na 10 osob => pro 24 pracovníků jsou zapotřebí 3 umývadla 
- 1 sprcha na 15 osob => pro 24 pracovníků jsou zapotřebí 2 sprchy 
 

 
 
 

Uložení buněk  
Kontejnery uložíme na zpevněný vodorovný podklad v možné toleranci ±5mm, který bude 
tvořen ze štěrkového podsypu. 
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2. Zásobování materiály 

Maltové směsi – pro suché směsi bude použito mobilní silo (dvojice sil), umístěné na 
zpevněné ploše min. dle obr. níže. Při osazení sila nutno dodržet vzdálenost od 
výkopu/stavební jámy ve vzdálenosti rovnající se: hloubka jámy x 1,7m. 
 

 
Betonové směsi – budou na stavbu dováženy autodomíchávačem k přímému zpracování 
(betonáž základů, betonáž stropních konstrukcí). 
Ostatní materiály – pro ostatní materiály budou na staveništi zřízeny na zpevněných 
plochách skládky, jejich využití se bude měnit v závislosti na fázi výstavby. 
 

3. Skladování na staveništi 

Ornice a zemina pro zpětný zásyp 

a) Ornice: deponie na staveništi o rozměru 14 x 21 m, výška 2m, sklon 1:1,5  
b) Zemina pro zpětný zásyp: na staveništi nebude uložena žádná zemina na zpětný zásyp. 
V rámci hrubých zemních prací bude odebrána zemina jen do nezbytné míry. Vzhledem 
k zpevněným plochám, které kolem objektu vzniknou, bude počítáno s podsypem ze 
šterkopísku než ze zeminy.  

Bednění a lešení 
Bude umístěno na zpevněné ploše, vytvořené sejmutím ornice a následným násypem a 
zhutněním kameniva frakce 16-32 mm. 

Výztuž 
Bude umístěna na zpevněné ploše opatřené ocelovým přístřeškem s plechovou střechou. 
Zpevněná plocha bude vytvořená sejmutím ornice a následným násypem a zhutněním 
kameniva frakce 16-32 mm. 

Skládka stavebního materiálu 
Stavební materiál bude skladován na zpevněné panelové ploše. Počítá se s materiálovým 
předzásobením na 2-3 týdny. Zdící materiál a stropní vložky budou skladovány volně na 
paletách. Palety budou po dobu skladování překryty igelitem. Další zpevněné plochy budou 
vytvořeny při severní hranici pozemku a bude zde skladovány prefabrikáty, nosníky, překlady 
a výztuž. Také tento stavební materiál bude po dobu skladování překryt nepromokavou 
plachtou, bude zajištěno odvětrání.  

¨ Rozměry sila:  

n půdorys - 2,5 x 2,5 m     

n výška     - 6,3 m 

¨ Hmotnost sila:  cca   -  3t 

¨ Hmot.  náplně:  cca -  32t 
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Silo 
Silo pro suché směsi bude umístěno na zpevněné ploše rozměrů min. 3x3 m. V situaci ZS je 
naznačena rovněž poloha při výměně sil. 

Kontejner na odpad 
Bude umístěn na zpevněné ploše, vytvořené sejmutím ornice a následným násypem a 
zhutněním kameniva frakce 16-32 mm. Rozměry 2 x 3,8 m. Na staveništi budou 2 kontejnery 
pro různé druhy odpadů (dle nebezpečnosti). 

Sklad materiálů 
Na staveništi budou umístěny 2 uzavíratelné sklady materiálů, jehož rozměry jsou 6x2,5 m. 
Tyto sklady budou umístěny na zpevněné ploše, vytvořené sejmutím ornice a následným 
násypem a zhutněním kameniva frakce 16-32 mm. 

Sklad přístrojů a nářadí 
Na staveništi bude umístěn uzavíratelný sklad přístrojů a nářadí, jehož rozměry jsou 6x2,5 m. 
Tento sklad bude umístěn na zpevněné ploše, vytvořené sejmutím ornice a následným 
násypem a zhutněním kameniva frakce 16-32 mm. 
 

4. Požadavky na zvedací mechanismy 

Autojeřáb AD 28 
 s čtyřdílným teleskopickým výložníkem a stavebním nástavcem je určený pro střední 
stavební a montážní práce, a to i v náročném terénu. Autojeřáb je instalován na  upraveném 
třínápravovém osvědčeném vynikajícím podvozku TATRA T-815 PJ 28 170  6x6.1. 
Pohon jeřábových funkcí: Diesel hydraulický, přenos energie hydrostatický 
Podvozek: automobilní Tatra 815 
Hmotnost jeřábu na T815: pohotovostní 28 100kg, celková 28260kg 
Rozměry v přepravní poloze: délka 10 750mm, šířka 2 480mm, výška 3 420mm 
Výložník: plnostěnný, teleskopický, čtyřdílný 
Délky: 9.5-26 m s nástavcem 31,2 m 
Jmenovitá  nosnost: 28  000 kg/3m 
Max.užitečný klopný moment: 84 tm 
Úhel otáčení jeřábového vršku: 360°  snížené nosnosti nad přední nápravou omezeny 
v rozsahu 2x45o od podélné osy jeřábu 
Max. nosnost – ve vazbě na délku výložníku: 
 9,5 m na vysunutých podpěrách                        28 000 kg/ 3,0m 
 9.5 m na spuštěných podpěrách                         10 000 kg/ 2,8m 
11.5 m na vysunutých podpěrách                       21 000 kg/ 3,7m 
13,5 m na vysunutých podpěrách                       17 500 kg/ 4.6 m 
15,5,m na vysunutých podpěrách                       15 000 kg/ 5.5 m 
17,5 m na vysunutých podpěrách                       13 500 kg/ 4,8 m 
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19,5 m na vysunutých podpěrách                       12 000 kg/ 5,5 m 
21,5 m na vysunutých podpěrách                        11 000 kg/ 6,2 m 
26,0 m na vysunutých podpěrách                         5 000 kg/10,0 m 
S nástavcem:  31,2 m na vysunutých podpěrách  1 700 kg/ 8,0 m 
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Stavební nákladní stožárový lanový výtah VS 6.01 

Užitečná hmotnost: 600kg 
Dopravní rychlost: 0,4m/s 
Výška stožáru standardní/maximální: 30/50m 
Dopravní výška standardní/maximální: 27,5 /48m 
Napěťová soustava 3 x 380/50V/Hz 
Rozměr plošiny: výška 2000mm, šířka: 1600mm,délka: 2000mm 
 
Koš na KB 750.2 
Užitečný objem nádoby: 0,75m3 
Celkové rozměry: šířka:1152mm, výška 1744mm, délka 1230mm 
Hmonost:190kg 
Maximální hmotnost náplně: 1500kg 
 

5. Ostatní zařízení staveniště 

Oplocení 
Bude provedeno z mobilních plotových dílců usazených do nosných patek. Jedná se o rámové 
plotové dílce s navařenou výplní (pozinkovanou svařovanou sítí). 
Na přední straně staveniště bude zřízena brána. V těchto místech se nezaloží nosné patky a 
vynechá se pevnostní spona. Na konce sloupků plotových dílců se místo spony použijí panty 
na branku. Křídla brány se dole otáčejí v otvoru patky a nahoře v pantech. Bránu bude možno 
uzamknout pomocí řetězu a visacího zámku. 

D. Bezpečnost práce 

1. Předpisy 

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
 

1) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

2. Koordinátor BOZP 

Nutný pokud na staveništi pracují zaměstnanci více jak 2 různých dodavatelů. 
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3. Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací 

• zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost a udělit jim 
pokyny k činnostem, které mají provádět 

• podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika 
pracoviště, musí být pracovníci vybaveni příslušnými osobními ochrannými 
pracovními prostředky a vhodnými pracovními pomůckami a prostředky; 

• zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 
koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího 
zaměstnavatele. 

• používat osobní ochranné pracovní pomůcky 
• být proškolen na BOZP 
• přerušit práce za nepříznivého počasí (vítr s rychlostí nad 8m/s, při bouři, silném dešti, 

tvoření námrazy, teplotě -10°C, 

4. Požadavky na strojní zařízení 

• Zařízení musí být pravidelně kontrolováno a revidováno (revize a zkoušky zdvihacích 
a tlakových zařízení, revize elektrických zařízení 

• Ke strojům a zařízením musí být vedena kompletní technická dokumentace, včetně 
provozního deníku nebo knihy 

• V provozním deníku jsou uvedeny základní technické údaje stroje, jména pracovníků, 
kteří jsou pověření obsluhou, dále údaje o údržbě, zkouškách a revizích, včetně 
odstranění případných závad, pro zvedání dílců musí být použity odpovídající 
mechanizační a vázací prostředky včetně přípravků, vázací prostředky musí být 
označené, při montáži nesmí dojít k jejich překroucení v návaznosti na smysl vinutí 
drátů v pramenech a pramenů v laně, poškozené vázací prostředky se musí vyřadit. 

5. Pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Při práci ve výškách nesmí činnost vykonávat osamocený pracovník 
• Zaměstnavatel provede technická a organizační opatření, aby bylo zabráněno pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí, jejich bezpečné 
zachycení. 

• Od výšky 1,5 m musí být zajištěna proti pádu osob všechna pracoviště a komunikace. 
Ochranu pracovníků pod stanovenou hranicí 1,5 m řeší zaměstnavatel dle charakteru a 
rizika dané práce. 

• Pracuje-li se z lešení, musí být prostor pod místem práce zajištěn tzv. vyloučením 
provozu 

• Výkopy je třeba vymezit ve vzdálenosti 1,5m od hrany výkopu 
a) materiál z výkopu, uložený do výše min 0,9m 
b) jednotyčovým zábradlím 1,1m vysokým 
c) nápadnou překážkou 0,6m vysokou 

• Pažení - u ručně prováděných výkopu musí být od hloubky výkopu 1,3m v zastavěném 
území, 1,5 v nezastavěném prostoru, musí být stěny zapaženy. 
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6. Požadavky na pracovní prostředí na staveništi 

• prostorové zabezpečení a vybavení pracoviště z pohledu bezpečnosti práce dle PD 
• pracoviště musí být řádně osvětlena 
• udržování pořádku a čistoty na pracovišti 
• předcházet rizikům při manipulaci s materiálem a břemeny 
• průběžné kontroly strojů a zařízení, údržba 
• práce musí být prováděné jen odborně způsobilými pracovníky 
• vedení evidence přítomnosti zaměstnanců na staveništi 
• dodržování předpisů PO 
• staveniště vždy oploceno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolených osob, 

označení bezpečnostní značkou 
• vjezdy a výjezdy ze staveniště musí být označeny dopravními značkami 

E. Vliv stavby na životní prostředí 

Výstavba bytového domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při provádění 
prací se bude postupovat v souladu se zákony a vyhláškami viz níže. Je nutné provést 
opatření, která budou minimalizovat dopady na okolí z hlediska prašnosti a hluku.  

1. Předpisy 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při likvidaci odpadů je nutno postupovat dle tohoto 
zákona. Odpady je třeba likvidovat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 
s odpady 
Zákon 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP 
Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí 
Zákon 254/2001 Sb., o vodách 
Zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
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5 Harmonogram svahování 
 

Kalendář:  

• Pracovní dny: pondělí - pátek 
• Nepracovní čas: soboty, neděle a svátky 
• Pracovní doba: 8hod 
 

 

Celková doba trvání: 25 dnů 
V rámci těžby stavební jámy je počítáno s rezervou 2 dny. 
Podrobně viz Příloha č. 1 
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6 Harmonogram záporového pažení 
 

Kalendář:  

• Pracovní dny: pondělí - pátek 
• Nepracovní čas: soboty, neděle a svátky 
• Pracovní doba: 8hod 
 

Práce v jednotlivých rastrech byly organizovány tak, aby byl zajištěn maximální souběh prací 
za dodržení bezpečnosti práce. 

Obecně platí tento sled činností: 
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Celková doba trvání: 68 dnů 
V rámci těžby stavební jámy je počítáno s minimální rezervou.  
 
Podrobně viz Příloha č. 2 
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7 Rozpočet svahování 
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8 Rozpočet záporového pažení 
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9 Porovnání technolologií 
 

Svahování je technologie vhodná do nezstavěnéhoprostoru. Je jednoduchá na organizaci a 
samotné provedeení. Doba provdení je 3 x kraší než technologie záporového pažení a 4 x 
finančně výhodnější. Rizika, že dojde při realizaci k prodlevám, je minimální.Cena svahování 
byla vypočtena na 4,5mil, doba realizace je 25 dnů (s rezervou). 
 
Záporové pažení jetechnologie vhodná do zstavěného území. Organizace práce je podstatně 
složitější a rizika časového skluzu jsou nepoměrně vyšší oproti svahování. Cena zapažení 
jámy o rozměru 17,2 x 25,4m se dvěma nájezdovými rampami o rozměru 5,5 x 19m byla 
finančně hodnocena na 16,3 mil, doba realizace je 68 dnů (bez rezerv). 
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10 Seznam výkresů 
 

 

Číslo Výkres 

01 Situace 

02.a.1 Zajištění stavební jámy pomocí záporového pažení osazovaného do vrtu 1 

02.a.2 Zajištění stavební jámy pomocí záporového pažení osazovaného do vrtu 

02.a.3 Detail záporového pažení 

02.a.4 Detail zapuštěné pramencové kotvy 

02.b Zajištění stavební jámy svahováním 

03 Půdorys základů 

04 Půdorys 2PP 

05 Půdorys 1PP 

06 Půdorys 1NP 

07 Strop nad 1NP 

08 Půdorys ploché střechy 

09.a Řez A - A´ (záporové pažení) 

09.b Řez A - A´ (svahovaná jáma) 

10 Severní pohled 

11 Jižní pohled 

12 Východní pohled 

13 Západní pohled 

14.1 Postup skrývky ornice 

14.2 Výkop stavební jámy - rozdělení na těžební rastry 

14.3 Rýhy - rozdělení na těžební rastry 

15.a Zařízení staveniště (záporové pažení) 

15.b Zařízení staveniště (svahování) 
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11 Seznam příloh 
 

1 Harmonogram svahování 

2 Harmonogram záporového pažení 

3 Rozpočet svahování 

4 Rozpočet záporového pažení 
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Přednášky 
Ing. Radim Kolář, Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního 
stavitelství:  
 
Normy 
Provádění speciálních geotechnických prací  
ČSN EN 1536:1999 -Vrtané piloty  
ČSN EN 12699:2001 -Ražené piloty  
ČSN EN 14199:2005 -Mikropiloty  
ČSN EN 12063:2000 -Štětové stěny  
ČSN EN 1537:2001 -Injektované horninové kotvy  
ČSN EN 1538:2001 -Podzemní stěny  
ČSN EN 12715:2001 -Injektáže  
ČSN EN 12716:2002 -Trysková injektáž  
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ČSN EN 14475:2006 -Vyztužené zemní konstrukce  
ČSN EN 14679:2006 -Hloubkové zlepšování zemin  
ČSN EN 14731:2006 -Hloubkové zhutňování zemin vibrováním  
ČSN 73 0420/86  Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení 
ČSN 73 0421/86  Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou. 
ČSN 73 0422/86  Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů. 
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