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Anotace 

 

     Tato bakalářská práce na téma technologická opatření svatby pro provádění etapy zemních 

prací v zimním období  se zabývá problematikou týkající se provádění zemních prací 

v zimním období a návrhu jejich opatření. Provádění etapy zemních prací v zimním období je 

náročnější vzhledem ke klimatickým podmínkám a přináší s  sebou větší nebezpečí, která by 

mohlo ovlivnit kvalitu celého díla.  Vzhledem k tomu je  nutné důsledné dodržování 

technologických postupů a provádění opatření. 

     Náplní této práce na zadaném objektu budovy školy je řešení a porovnání  technologických 

postupů etapy zemních prací, návrhu strojních sestav a to jak v zimním tak v letním období  a 

jejich porovnání z hlediska finanční a časové náročnosti. Součástí této práce je také  návrh 

zařízení staveniště.  

 

Annotation 

 

     This bachelor work themed weddings technological measures for the implementation 

phase of earthworks in winter deals with problems concerning the implementation of 

earthworks in winter and design of their measures. The implementation phase of earthworks 

in winter difficult due to climact conditions and brings greater danger that could affect the 

quality of the work. Whereas the necessary rigorous observance of technological procedures 

and implementing measures.  

     The scope of this work on the specified object of the school building is a solution and 

compare the technological processes earthworks phase, the design of mechanical assemblies, 

both in winter and in summer, and comparing them in terms of  financial and time demands. 

Part of this work is the draft site equipment. 

 

Klíčová slova 

technologický, postup, zemní, práce, zimní, období, staveniště 

 

Keywords 

technological, process, land, work, winter, season, building site 
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Seznam použitého značení: 

 

HPV – hladina podzemní vody 

ČSNS – Česká statní nivelační síť 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO – požární ochrana 

XPS – extrudovaný polystyrén 

EPS – expandovaný polystyrén 

NN – nízké napětí 

ČSN – Česká státní norma 
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1. Úvod Bakalářské práce 

 

     Tato bakalářská práce řeší vypracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 

průmyslové školy ve Frýdku-Místku. Obsah této dokumentace stanovuje vyhláška 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb. Dále řeší návrh technologických postupů a návrh strojních sestav 

pro zimní a letní období a zařízení staveniště. 

     Cílem této práce je především návrh technologického postupu a opatření stavby pro 

provádění etapy zemních prací v zimním období a také návrh technologického postupu pro 

provádění etapy zemních prací v letním období pro porovnání z hlediska finančního a 

časového.  

          Jedná se o novostavbu budovy občanského vybavení střední průmyslové školy. 

Navržená budova je třípodlažní, zcela podsklepená, obdélníkového půdorysu. Střecha je 

plochá jednoplášťová, nosný systém zděný, z cihel Porotherm. 
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2. Stavební část – pozemní stavitelství 

A průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

A.2 Seznam vstupních podkladů – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

A.3 Údaje o území – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

A.4 Údaje o stavbě – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

B.2 Celkový popis stavby – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

B.4 Dopravní řešení – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav – v rámci bakalářské práce nebylo 

řešeno 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana – v rámci bakalářské práce 

nebylo řešeno 

B.7 Ochrana obyvatelstva – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě. 

Dodávka vody pro potřebu stavby bude zajištěna vybudováním provizorní přípojky z místní 

veřejné vodovodní sítě. 

b) odvodnění staveniště 

Kanalizace – splašková, voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděna 

přípojkou na hlavní řád. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Přístup ke staveništi je možný po stávajících místních komunikacích. 

Voda –  pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní 

sítě. Místo napojení je vyznačeno ve výkresu zařízení staveniště. K měření odběru vody na 

staveništi bude zřízena vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 

Elektrická energie – bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě. Kabely na 

staveništi povedou v zemi v hloubce 0,5 m. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
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Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 

vibrací a prašnosti. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště musí být opatřeno oplocením min. 1,8 m. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Staveniště bude zasahovat pouze na pozemek investora. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace  

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem 154/2010 Sb. o Odpadech, 

jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do 

sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. Odpady, které budou zařazené mezi 

nebezpečné odpady, budou likvidovány firmou mající pro tuto činnost oprávnění. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Ornice a část zeminy určená ke zpětnému zásypu bude uložena na deponii. Ostatní vytěžená 

zemina bude odvezena na řízenou skládku vzdálenou 6 km od staveniště. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z důvodu ochrany životního prostředí je nutno po dobu výstavby provádět čistění dopravních 

prostředků před jejich výjezdem na komunikaci. Odpovědnost za nakládání se stavebními 

odpady má zhotovitel stavebních prací. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavby budou dodržovány předpisy BOZP a PO. Všichni pracovníci budou 

proškoleni. 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

1) Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

3) Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

4) Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. 

5) Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se 

zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Neřeší se. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Doba výstavby se předpokládá 7 měsíců. 

 

C Situační výkresy 

Viz přílohy – výkresová dokumentace stavby, výkres č. C1.1 

 

D dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

     Jedná se o novostavbu budovy občanského vybavení střední průmyslové školy. Navržená 

budova je třípodlažní, zcela podsklepená, obdélníkového půdorysu. Hlavní vstup do budovy 

je orientován k východní straně. 

V podzemním podlaží je navržena komunikační chodba, šatny, sklad, sklad učebnic, 

technická místnost a úklidová komora. Osvětlení podzemního podlaží denním světlem ale i 

jeho větrání je zajištěno anglickým dvorkem. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

vstupní prostor – zádveří, vrátnice, učebna, studovna, knihovna, kabinet, sklad a sociální 

zařízení. V druhém nadzemním podlaží jsou navrženy tři učebny, tři kabinety pro učitele, 

sociální zařízení a úklidová komora. Ve třetím nadzemním podlaží jsou navrženy  tři učebny, 

z toho jedna počítačová učebna, jeden kabinet pro učitele, sborovna, sociální zařízení a 

úklidová komora. Ve stropu nad třetím nadzemním podlažím se nachází výlez do střešního 

prostoru. V objektu jsou ve všech podlažích navrženy komunikační prostory – chodby, 

z nichž jsou přístupné všechny místnosti. 

Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou, skladba střechy – monolitická 

silikátová vrstva, DEKPRIMER, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, Spádové klíny 

EPS100 S 50-120 mm, EPS 100 S – 100 mm, FILTEK 300, DEKPLAN 76. Konstrukce 
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obvodového zdiva je tvořena systémem Porotherm P+D tloušťky 440 mm, konstrukce 

vnitřního obvodového zdiva a nenosných konstrukcí příček jsou rovněž tvořeny systémem 

Porotherm, vnitřní obvodové zdivo tloušťky Porotherm P+D 300 mm a konstrukce příček 

Porotherm P+D tloušťky 115 mm. Objekt je založen na základových pásech z prostého 

betonu C 16/20. 

     Přesný odstín fasády budovy bude upřesněn v průběhu realizace stavby investorem. Okna 

jsou navržena s hnědým odstínem rámů. Vstupní dveře jsou navrženy rovněž v hnědém 

barevném odstínu. 

     Kolem objektu budou postupně provedeny chodníky ze zámkové dlažby. Ve východní 

části jsou navrženy plochy s parkovou úpravou. Vjezd a výjezd je řešen z komunikace na 

severní straně. 

     Řešení budovy je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby. 

Bezbariérové užívání stavby je řešeno v celém objektu. K přístupu do jednotlivých podlaží 

bude zřízen výtah s automatickými dveřmi.  

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

a) Technická zpráva 

Zemní práce  

Přípravné vyměřovací práce – před započetím zemních prací bude provedeno vytýčení 

stavby. Jde o prostorové umístění objektu do terénu pomocí vytyčovacích značek. Nejdříve se 

bude vytyčovat objekt z hlavních polohovacích čar (vytyčovacích os). Nad jednotlivé body 

obrysu objektu, osy komunikací a rozvodů se bude postupně ustanovovat teodolit a 

měřičskými postupy se určí poloha všech bodů. Objekt se vytyčuje ve směru svislém a 

vodorovném. Nivelováním se pak ustanoví výška základních rovin staveniště. Podkladem pro 

vytýčení stavby je výkres situace, podle kterého se provede vytýčení obvodu stavby a obrysu 

budoucího výkopu. 

     Po vytýčení stavby se vytýčí výkopy pro hlavní stavební jámu dle výkresu výkopů a 

vjezdovou rampu do stavební jámy. Samotný výkop bude vyznačen dočasnými dřevěnými 

kolíky z důvodu, že by se vytyčovací značky při zemních pracích mohly porušit. Poloha bodů 

bude proto zajištěna pomocí laviček (vodorovné prkno na zaberaněných sloupcích), které 

budou zatlučeny 0,5 m do země. Výška lavičky je minimálně 600 mm. Budou umístěny ve 

vzdálenosti 2 metry od výkopů a bude vyznačeno svahování. Na lavičkách bude zaznamenána 

hřebíky nebo ryskami poloha výkopů a výšková úroveň. Lavičky musí vytvářet vodorovnou 

plochu. Poté se provede natažení provázku mezi jednotlivými lavičkami a pomocí pásma a 
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olovnice se provede přesné vytýčení stavební jámy. Po provedení výkopů stavební jámy se 

provede obdobným způsobem vytýčení stavebních rýh. Vytýčení stavby provede geodet. 

Přípravné zemní práce – zahrnují sejmutí ornice. Ornice bude sejmuta v tloušťce 250 mm a 

provede se pomocí dozeru. Ornice bude uložena na dočasnou deponii a poté bude použita pro 

rekultivaci pozemku po dokončení stavebních prací. 

Hlavní zemní práce – po vytýčení stavby je možno zahájit vlastní zemní práce. Hloubení 

stavební  jámy bude provedeno rypadlem s hloubkovou lopatou s přesností 50 mm ± 50 mm  

nad požadovanou úroveň hloubky základové spáry. Zemina bude odvážena průběžně 

nákladními vozidly T 815 na určené skládky. Část zeminy se použije na zásypy. Po dokončení 

hloubení stavební jámy dojde k hloubení stavebních rýh. Hloubení rýh bude provedeno 

stejným způsobem jako hloubení stavební jámy. Použity budou stejné stavební stroje a stejné 

principy. Vjezdy a výjezdy stavebních strojů do stavební jámy je zajištěn pomocí šikmé 

rampy o šířce 4 metry a sklonu 1:3,5. Po obvodu jámy bude provedeno zábradlí výšky 1,5 

metru. Zajištění stavební jámy proti sesunutí bude provedeno svahováním v poměru 1:2. 

     Odvod dešťové  a povrchové vody po dobu výstavby ze dna stavební jámy bude proveden 

provizorním odvodněním stavební jámy. Odvodnění bude tvořeno obvodovými příkopy na 

dně stavební jámy a záchytnými příkopy po obvodě svahovaných výkopů. Odvodňovací 

příkopy budou ve spádu vedeny k čerpacím jímkám z nichž se voda odčerpá pomocí kalového 

čerpadla. 

     Při výkopových pracích proběhne výšková kontrola hloubky a polohy základové spáry 

pomocí laťového kříže. Po zhotovení strojních výkopových prací se mezi lavičkou napnou 

dráty , pomocí olovnice a pásma se překontrolují rozměrové a hloubkové nepřesnosti a 

provede se ruční začištění dna a hran základové jámy a rýh na dovolenou nerovnost ± 30 mm 

při měření latí dlouhou 3 metry. V rýze nesmí dojít ke zadržování povrchové vody, proto je 

nutno provést začištění výkopů krátce před betonáží základů. Zemina vytěžená při ručním 

začištění se použije jako násyp na vyrovnání základové spáry a pláně v místech, kde došlo 

k překročení požadované hloubky základové spáry a zbytek se uloží na deponii. 

Dokončovací zemní práce – po dokončení strojního výkopu stavební jámy bude provedeno 

ruční dočištění dna výkopu dělníky pomocí lopat a krumpáčů. Po dokončení zemních prací se 

předá výkop stavebnímu dozoru a statikovi a provede se zápis do stavebního deníku. 

 

Základové konstrukce  

     Na základě inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché 

a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu třídy C 16/20. 
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Základové pásy obvodových stěn jsou rozšířeny o 150 mm na každou stranu. Základové pásy 

vnitřních stěn jsou rozšířeny o 300 mm na každou stranu. Hloubka základových pásů pod 

obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. Základové pásy budou vylity do rýhy výkopu. 

 

Hydroizolace 

     Na základové desce a svislé nosné konstrukci bude provedena hydroizolační vrstva 

z hydroizolačního asfaltového pásu. Při realizaci je nutno dbát na kvalitu provedených prací 

hydroizolační vrstvy a dodržení technologických postupů stanovených výrobcem. 

 

Svislé konstrukce  

     Svislé nosné konstrukce budou prováděny ze systému POROTHERM 44 P+D, které jsou 

vyzděny na ze zdícího materiálu POROTHERM TM. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno ze 

zdícího materiálu POROTHERM 30 P+D. Provádění svislých nosných stěn musí být 

v souladu s technologickými postupy danými výrobcem. 

 

Vodorovné konstrukce 

     Stropní konstrukce nad všemi podlažími jsou zvoleny ze systému POROTHERM, které 

jsou tvořeny nosníky POT a vložkami MIAKO 23/625 PTH. Překlady nad okenními a 

dveřními otvory budou rovněž použity ze systému POROTHERM o rozměrech 70x238x1000 

až 3500 mm. Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu 

s technologickými postupy danými výrobcem. 

 

Vertikální komunikace 

     Vnitřní schodiště je navrženo jako dvouramenné s mezipodestou. Schodiště má v prvním 

podzemním podlaží 11 stupňů o rozměrech 140x300 mm. Ve všech třech nadzemních 

podlažích má schodiště 11 stupňů o rozměrech 159x300 mm. Nosná konstrukce schodiště je 

tvořena vyztuženým betonem C 20/25, výztuž ocel 10 335J o průměru 6 mm. Stupně jsou 

nabetonovány s keramickým obkladem. Na schodiště bude instalováno ocelové zábradlí. 

Schodiště bude provedeno dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky, 

zábradlí dle ČSN 74 3305 Ochrana zábradlí. 

 

Zastřešení 

     Konstrukci střechy tvoří jednoplášťová plochá střecha, skladba střechy - monolitická 

silikátová vrstva, DEKPRIMER, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, Spádové klíny 
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EPS100 S 50-120 mm, EPS 100 S – 100 mm, FILTEK 300, DEKPLAN 76.  Nad její úrovní 

je vytažena atika, která bude oplechována pozinkovaným plechem. Střecha je odvodněna do 

dvou vnitřních vpustí.  

 

Komín  

     Vytápění objektu je navrženo teplovodem. 

 

Příčky  

     Příčky jsou navrženy ze systému POROTHERM 11,5 P+D. Zdivo je vyzděno na vápenno-

cementovou maltu MVC 2,5 mm. Navržené konstrukce budou splňovat požadavky ČSN 73 

0532 na vzduchovou neprůzvučnost a požadavky na požární odolnost staveb. 

 

Podlahy 

     Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a požadavků investora. V prvním 

podzemním podlaží je navržena tato skladba – prostý beton C 16/20 tloušťky 200 mm, tepelná 

izolace EPS 100 mm, betonová mazanina 47 mm, samonivelační stěrka 3 mm, penetrace a 

keramická dlažba . V prvním  nadzemním podlaží je navržena tato skladba podlahy – tepelná  

izolace tloušťky 30 mm, betonová mazanina tloušťky  57 mm, samonivelační stěrka 3 mm, 

penetrace, keramická dlažba tloušťky 10 mm v místnostech sociálního zařízení a na chodbě. 

V ostatních místnostech bude linoleum. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je navržena 

skladba – kročejová izolace 30 mm, betonová mazanina 50 mm, mirelon 5 mm, laminátová 

podlaha 15 mm. V místnostech sociálního zařízení a úklidových komorách bude dlažba 

keramická. 

 

Tepelné a zvukové izolace  

     Jako tepelná a zvuková izolace mezi podlažími bude použita izolace EPS tl. 100 mm. 

 

Omítky  

     Pro omítání vnitřního zdiva a stropů bude použita vnitřní omítka POROTHERM 

INIVERZAL. Na WC a v úklidových komorách budou stěny obloženy keramickým obkladem 

do výšky 2 metry. V ostatních místnostech v prostoru umístění umyvadla budou stěny 

obloženy keramickým obkladem do výšky 1,5 metru. Vnější omítky budou provedeny 

omítkou BAUMIT Termo. 
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Truhlářské výrobky 

     V celém objektu jsou navržena plastová okna s tepelně izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře 

do jednotlivých místností budou jednokřídlé z děrované dřevotřísky bez jakéhokoliv 

prosklení. Osazeny budou do ocelových zárubní. Vstupní dveře jsou navrženy jako dvoukřídlé 

prosklené dveře, které budou rovněž osazeny do ocelových zárubní. Vnitřní parapetní desky  

budou vyrobeny z laminátových desek. Přechodové lišty a prahy venkovních dveří budou 

součástí dodávky dveří. 

 

Klempířské výrobky 

     Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tloušťky 0,7 mm. 

 

Malby a nátěry  

     Konečná povrchová úprava fasády bude tvořena fasádní barvou BAUMIT Termo, odstín 

bude určen investorem. 

     Malba vnitřních místností a prostorů bude provedena barvou PRIMALEX Plus v odstínu 

dle požadavků investora. 

 

Větrání místností  

     Větrání vnitřních prostorů v celém objektu bude zajištěno přirozeně okny. V prostorách 

podzemního podlaží je větrání zajištěno anglickým dvorkem. 

 

Venkovní úpravy 

     Ornice uložena po skývce bude po dokončení stavby použita k rekultivaci pozemku. 

Kolem celého objektu budou provedeny chodníky ze zámkové dlažby. Ve východní částí 

objektu jsou navrženy plochy s parkovou úpravou. 

 

b) výkresová část 

Viz přílohy – výkresová dokumentace stavby 

 

c) statické posouzení – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno  

 

d) Plán kontroly spolehlivosti – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 
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D.1.4 Technika prostředí staveb – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení – v rámci bakalářské práce 

nebylo řešeno. 

 

E Dokladová část  

 

1. Zimní opatření stavby pro etapu zemních prací 

Návrh opatření pro zemní práce zadaného objektu prováděné v zimním období  

     Za zimní období oficiálně považujeme období od 1. listopadu do 31. března. Vzhledem 

k tomu, že provádění zemních prací na zadaném objektu je plánováno na měsíc březen, kdy se 

mohou vyskytnout srážky jak sněhové, tak dešťové a teploty kolem bodu mrazu a nižší, je 

nutné provést návrh opatření k zamezení poškození stavby vlivem klimatických podmínek. 

     Provádění zemních prací v zimním období je nákladnější, časově náročnější a přináší s 

sebou větší nebezpečí ovlivnění kvality celého budoucího díla.  V případě namrzání zeminy je 

potřeba stavební jámu dostatečně chránit a to ponecháním ochranné vrstvy cca 200 mm. Mezi 

preventivní opatření patří také prohřívání  a přikrývání zeminy. Při výkopech provádíme 

menší záběry a tím zrychlujeme provádění. Důsledně dbáme na to, aby nedošlo k ohrožení 

kvality celé další stavby. 

 

Možnosti provádění rozpojování zmrzlé zeminy: 

Rozpojování rypadlem – rozrušení zmrzlé zeminy se provádí rypadlem s hloubkovou lopatou 

a provede se odtěžení namrzavé zeminy za nezamrzavou. Zeminu odtěžíme o 300 – 500 mm 

níže, než je v projektové dokumentaci a odtěženou část nahradíme štěrkem, zhutníme a 

překryjeme geotextilií. 

Rozpojování pomocí fréz – při použití tohoto zařízení pro rozpojení zmrzlé zeminy se prostor 

stavební jámy rozdělí na pole 5 x 5 metrů a provedou se řezy o maximální tloušťce 300 mm. 

Zeminu nakládáme pomocí rýpadla. Nevýhodou tohoto způsobu je velká hlučnost  a 

nedostatečná hloubka odstranění zmrzlé zeminy. 

Zahřívání elektrickým proudem z elektrod – spočívá v rozmístění elektrod dle 

technologického předpisu výrobce. Elektrody se připojují ke zdroji elektrického proudu a po 

sepnutí elektrického obvodu teplo vydávané elektrodami způsobuje zahřívání  a tání zmrzlé 
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vody v zemině. Zeminu nakládáme pomocí rýpadla. Výhodou je čisté a tiché provedení, 

nevýhodou vysoké náklady. 

Rozpojování pomocí sbíjecího kladiva – tato metoda je nejjednodušším způsobem 

rozpojování zmrzlé zeminy. Rozrušování provádíme po 5 až 10 metrech. Zeminu nakládáme 

pomocí rýpadla. Nevýhodou jsou hlučnost a vibrace. [1,2,3,4] 

 

Práce, které je možné provádět v zimním období: 

- Hloubkové výkopy jam, rýh a šachet 

- Těžení hornin v nesoudržných kubaturách 

- Těžení hornin soudržných a skalní výlomy 

- Těžení zvodněných zemin, které za obvyklých okolností vyžadují snížení vodní hladiny       

nebo čerpání vody 

 
 
2. Technologický postup provádění zemních prací  
 
2.1 Technologický postup provádění zemních prací v letním období 
 
2.1.1 Základní informace o stavbě 

Identifikační údaje stavby: 

Stavba: průmyslová škola 

Typ stavby:  stavba občanského vybavení 

Místo stavby:  

- Katastrální území Místek 

- Obec Frýdek-Místek 

- Pozemek parcela číslo 4563 

Investor: 

- Statutární město Frýdek-Místek se sídlem Magistrát města Frýdek-Místek, Radniční 

1253, 738 01 Frýdek-Místek 

Stavební pozemek parcela číslo 4563 v katastrálním území Místek je ve vlastnictví 

Statutárního města Frýdek-Místek. Pozemek je umístěn v částečně zastavěném území. Před 

zahájením stavebních prací byly provedeny inženýrsko-geologické průzkumy půdy pomocí 

vrtaných sond. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno ze stávajících přípojek. 

Projektová dokumentace naplňuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 
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Popis objektu: 

     Jedná se o novostavbu budovy občanského vybavení střední průmyslové školy. Navržená 

stavba je třípodlažní, zcela podsklepená, obdélníkového půdorysu. 

     Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukce obvodového zdiva je 

tvořena systémem POROTHERM  P+D tloušťky 440 mm, konstrukce vnitřního zdiva je 

tvořena systémem POROTHERM P+D tloušťky 300 mm  a konstrukce nenosných příček jsou 

rovněž tvořeny systémem POROTHERM P+D tlouštky 115 mm. Objekt je založen na 

základových pásech z prostého betonu C 16/20. Základové pásy obvodových stěn jsou 

rozšířeny o 150 mm na každou stranu. Základové pásy vnitřních stěn jsou rozšířeny o 300 mm 

na každou stranu. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm.  

 

2.2.1 Geologické podmínky založení stavby 

     Před zahájením zemních prací byla provedena prohlídka stavebního pozemku. Byl 

proveden posudek o stanovení radonového indexu. Na základě měření byla na předmětné 

stavební parcele určena kategorie nízkého radonového rizika. Nebude provedeno žádné 

speciální opatření proti pronikání radonu. 

     Geologické podmínky byly zjištěny na základě inženýrsko-geologického průzkumu 

pomocí vrtaných sond. 

Zatřídění hornin podle třídy těžitelnosti je určeno dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací . 

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se na daném území nachází: 

- Souvislá vrstva ornice v průměrné tloušťce 0,25 metru v třídě těžitelnosti I. Těžba je 

prováděna běžnými výkopovými mechanismy 

- Do hloubky - 2,5 metru se nachází písčitá hlína v třídě těžitelnosti I. Těžba je 

prováděna běžnými výkopovými mechanismy 

- V hloubce – 2,5 až – 6,2 metru se nachází písčitý hrubý štěrk v třídě těžitelnosti I. 

Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy [4] 

 

     Jednotlivé vrstvy mají pod objektem konstantní mocnost, jejich tloušťka se výrazně 

nemění. Hladina spodní vody byla zjištěna na základě hydrogeologického průzkumu dané 

lokality. HPV se nachází v hloubce – 5,6 metru pod základovou spárou, tedy nemá vliv na 

provádění výkopů. 
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2.3.1 Materiál 

     Hlavním dodavatelem výkopových prací bude stavební firma s příslušným strojovým 

parkem. Vytyčení a zaměření stavby provede geodet. 

 

2.1.4 Pracovní podmínky 

     Zemní práce je možné provádět za jakéhokoliv počasí, ale musí být zajištěna dostatečná 

ochrana proti promáčení, namrzání, zvětrávání a otřesům. 

     Provedení zemních prací je naplánováno na měsíc květen. Ze zjištěných průměrných 

ročních teplot v Moravskoslezském kraji by nemělo dojít v tomto období k poklesu teplot 

zejména v noci pod + 5 °. Nemělo by tedy dojít k promrznutí základové půdy. Zároveň je 

nutné dbát, aby v tomto období, kdy se mohou vyskytnout častější dešťovým srážky nedošlo 

k rozbahnění pracovní plochy. 

     Stavební jáma bude odvodněna pouze  povrchovým odvodněním. Odvod dešťové a 

povrchové vody po dobu výstavby ze dna stavební jámy bude proveden provizorním 

odvodněním stavební jámy. Odvodnění bude tvořeno obvodovými příkopy na dně stavební 

jámy a záchytnými příkopy po obvodě svahovaných výkopů. Odvodňovací příkopy budou ve 

spádu vedeny k čerpacím jímkám z nichž se voda odčerpá pomocí kalového čerpadla. 

     Hloubkové odvodnění není potřeba vzhledem k tomu, že hladina spodní vody je hluboko 

pod základovou spárou. 

     Přístupová cesta se nachází v severní části staveniště. 

 

2.1.5 Převzetí staveniště 

     Staveniště předá technický dozor investora stavbyvedoucímu zodpovědnému za provedení 

zemních a výkopových prací. 

Investor předává staveniště dodavateli v tomto stavu: 

- Na staveništi budou vyznačeny minimálně dva polohové body ČSNS (České statní 

nivelační sítě) 

- Nivelace staveniště a jeho vyklizení 

- Bude vyznačeno vedení inženýrských sítí procházejících přes staveniště 

- Bude provedeno ohraničení staveniště (oplocením) 

- Bude proveden průzkum staveniště, geologický průzkum (fyzikálně mechanické 

vlastnosti zeminy, složení jednotlivých vrstev, sklon vrstev a zatřídění zeminy), 

hydrogeologický průzkum (zjištění hloubky hladiny spodní vody) 

- Součástí předání staveniště bude předání projektové dokumentace o zemních pracích 
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- O předání staveniště bude sepsán protokol a provede se zápis do stavebního deníku 

2.1.6 Personální obsazení  

- Vytyčovací práce – 1 geodet 

- Montáž laviček – 4 dělníci 

- Kontrola, vedení a organizace stavebních prací - stavbyvedoucí 

- Sejmutí ornice – 1 strojník na kompaktní nakladač Caterpillar 914G 

- Hloubení stavební jámy – 1 strojník pásového rypadla Caterpillar 319D, 3 řidiči 

nákladních automobilů T 815 na odvoz zeminy 

- Pomocné a dokončovací práce – 5 dělníků 

 

2.1.7 Doprava a skladování  

     Skrývka ornice  vytěžená zemina budou přepravovány nákladními vozidly T 815 na 

deponii nebo na určenou skládku. Část vytěžené zeminy bude použita na zásypy stavební 

jámy. Ornice bude použita na rekultivaci a terénní úpravy. 

 

2.1.8 Stroje a pomůcky  

Geodetické přístroje a pomůcky: 

- Teodolit 

- Nivelační přístroj 

- Pentagon 

- Dřevěné sloupky 

- Prkna a klíny 

- Malé a velké kladivo 

- Hřebíky 

- Provázek 

Stroje: 

- Kompaktní nakladač Caterpillar 914G 

- Pásové rýpadlo Caterpillar 319D 

- Nákladní automobily T 815 

Pracovní nástroje pro ruční práci: 

- Lopata 

- Rýč 

- Krumpáč 

- Hrábě 
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2.1.9 Pracovní postup  

2.1.9.1 Přípravné vyměřovací práce 

     Před započetím zemních prací se musí provést vytýčení stavby. Jedná se o prostorové 

umístění objektu do terénu pomocí vytyčovacích značek. Nejprve se bude vytyčovat objekt 

z hlavních polohovacích čar (vytyčovacích os). Nad jednotlivé body obrysu objektu, osy 

komunikací a rozvodů se bude postupně ustanovovat teodolit a měřičskými postupy se určí 

poloha všech bodů. Objekt se vytyčuje ve směru svislém i vodorovném. Nivelováním se pak 

ustanoví výška základních rovin staveniště. Podkladem pro vytýčení stavby je výkres situace, 

podle kterého se provede vytýčení obvodu stavby a obrysu budoucího výkopu. 

     Po vytýčení stavby se vytýčí výkopy pro hlavní stavební jámu dle výkresu výkopů a 

vjezdovou rampu do stavební jámy. Samotný výkop bude vyznačen kolíky z důvodu, že by se 

vytyčovací značky při zemních pracích mohly porušit. Proto bude poloha bodů zajištěna 

pomocí laviček (vodorovné prkno na zaberaněných sloupcích), které budou zatlučeny 0,5 

metru do země. Výška lavičky je minimálně 600 mm. Budou umístěny ve vzdálenosti 2 metry 

os výkopů a vyznačí se svahování. 

     Na lavičkách bude zaznamenána hřebíky nebo ryskami poloha výkopů a výšková úroveň. 

Lavičky musí vytvářet vodorovnou plochu. Poté se provede natažení provázků mezi 

jednotlivými lavičkami a pomocí pásma a olovnice se provede přesné vytýčení stavební jámy. 

Po provedení výkopů stavební jámy se provede stejným způsobem vytýčení stavebních rýh. 

Vytýčení stavby provádí geodet. [1,2,3] 

2.1.9.2 Přípravné zemní práce 

     Sejmutí ornice – ornice bude sejmuta v tloušťce 250 mm a provede se pomocí 

kompaktního nakladače Caterpillar 914G a bude uložena na dočasnou deponii a poté bude 

použita pro rekultivaci a terénní úpravy pozemku po dokončení stavebních prací. [1,2,3] 

2.1.9.3 Hlavní zemní práce 

     Po vytýčení stavby je možno zahájit vlastní zemní práce. Hloubení stavební jámy bude 

provedeno rypadlem s hloubkovou lopatou s přesností 50 mm ± 50 mm  nad požadovanou 

úroveň hloubky základové spáry. Zemina bude odvážena průběžně nákladními vozidly T 815 

na určené skládky. Část zeminy se použije na zásypy. Po dokončení hloubení stavební jámy 

dojde k hloubení stavebních rýh. Hloubení rýh bude provedeno stejným způsobem jako 

hloubení stavební jámy. Použity budou stejné stavební stroje a stejné principy. Vjezdy a 

výjezdy stavebních strojů do stavební jámy je zajištěn pomocí šikmé rampy o šířce 4 metry a 
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sklonu 1:3,5. Po obvodu jámy bude provedeno zábradlí výšky 1,5 metru. Zajištění stavební 

jámy proti sesunutí bude provedeno svahováním v poměru 1:2. 

     Odvod dešťové  a povrchové vody po dobu výstavby ze dna stavební jámy bude proveden 

provizorním odvodněním stavební jámy. Odvodnění bude tvořeno obvodovými příkopy na 

dně stavební jámy a záchytnými příkopy po obvodě svahovaných výkopů. Odvodňovací 

příkopy budou ve spádu vedeny k čerpacím jímkám z nichž se voda odčerpá pomocí kalového 

čerpadla. 

     Při výkopových pracích proběhne výšková kontrola hloubky a polohy základové spáry 

pomocí laťového kříže. Po zhotovení strojních výkopových prací se mezi lavičkou napnou 

dráty , pomocí olovnice a pásma se překontrolují rozměrové a hloubkové nepřesnosti a 

provede se ruční začištění dna a hran základové jámy a rýh na dovolenou nerovnost ± 30 mm 

při měření latí dlouhou 3 metry. V rýze nesmí dojít ke zadržování povrchové vody, proto je 

nutno provést začištění výkopů krátce před betonáží základů. Zemina vytěžená při ručním 

začištění se použije jako násyp na vyrovnání základové spáry a pláně v místech, kde došlo 

k překročení požadované hloubky základové spáry a zbytek se uloží na deponii. [1,2,3] 

Dokončovací zemní práce – po dokončení strojního výkopu stavební jámy bude provedeno 

ruční dočištění dna výkopu dělníky pomocí lopat a krumpáčů. Po dokončení zemních prací se 

předá výkop stavebnímu dozoru a statikovi a provede se zápis do stavebního deníku.  [1,2,3] 

 

2.1.10 Jakost a kontrola kvality  

2.1.10.1 Vstupní kontrola 

- Projektová dokumentace musí být sválena příslušnými orgány 

- Kontrola oplocení pozemku a umístění bezpečnostních značek na všech vstupech 

- Kontrola sejmutí ornice a správné polohy skládky na staveništi 

- Kontrola přípojek inženýrských sítí 

- Vstupní kontrola bude provedena stavbyvedoucím 

2.1.10.2 Mezioperační kontrola 

- Musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry 

- Určení způsobu těžení zeminy 

- Zajištění stěn výkopu proti sesunutí, sklony svahu výkopů 

- Zabezpečení okolí ohroženého prováděním zemních prací 

- Stanovení způsobu a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště 

- Během výkopových prací budou průběžně kontrolovány zejména výšky , hloubky a 

poloha prováděného výkopu 
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- Veškeré naměřené hodnoty budou zapsány do stavebního deníku stavbyvedoucím 

- Přípravné vyměřovací práce  budou prováděny geodetem 

- Zemní a výkopové práce budou prováděny strojně a ručně, předem schváleným a 

stanoveným pracovním postupem 

- Za dodržování tohoto pracovního postupu je zodpovědný stavbyvedoucí 

2.1.10.3 Výstupní kontrola 

- Výstupem projektu bude provedení všech výkopových a zemních prací 

- Staveniště bude připraveno k zahájení základových prací 

- Po ukončení zemních prací bude za přítomnosti technického dozoru investora a 

stavbyvedoucího přeměřením zkontrolována hloubka dna stavební jámy, rýh, sklony 

svahů a vodorovnost dna 

- Kontrola rovinatosti bude zkontrolována nivelačním přístrojem 

- Kontrola polohy bude provedena vytýčením polohy obvodu základových rýh 

- Vizuální kontrola, zda se ve výkopu neobjevuje voda 

- Vytýčení stavby na dno výkopu, bude vystaven protokol 

- Kontrola hloubky dna základových pásů, vodorovnost a úprava základové spáry 

- O výsledku kontroly bude proveden řádný zápis do stavebního deníku 

- Stavební deník bude vždy na stavbě a bude jedním z výstupů projektu 

- Ke stavebnímu deníku budou přiloženy veškeré požadované výsledky zkoušek, 

certifikáty a doklady použitých strojů a materiálů 

- Všechny prováděné práce musí být v souladu s projektovou dokumentací 

 

2.1.11 Bezpečnost a ochrana zdraví  

     Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 

Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu. 

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. 
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     V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu 

na místní komunikaci budou automobily hlavně v období dešťových srážek řádně očištěna. 

Pro práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení. Při zásobování stavby bude 

respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí 

dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní značení. 

     Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven žádnému nebezpečí, aby neutrpěl 

úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním 

deníku. 

 

2.1.12 Ochrana životního prostředí  

     Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 185/2006 Sb. 

dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření 

ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné 

látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, 

který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány. 

 

2.2. Technologický postup provádění zemních prací v zimním období  

 

2.1.1 Základní informace o stavbě 

Identifikační údaje stavby: 

Stavba: průmyslová škola 

Typ stavby:  stavba občanského vybavení 

Místo stavby:  

- Katastrální území Místek 

- Obec Frýdek-Místek 

- Pozemek parcela číslo 4563 

Investor: 

- Statutární město Frýdek-Místek se sídlem Magistrát města Frýdek-Místek, Radniční 

1253, 738 01 Frýdek-Místek 

Stavební pozemek parcela číslo 4563 v katastrálním území Místek je ve vlastnictví 

Statutárního města Frýdek-Místek. Pozemek je umístěn v částečně zastavěném území. Před 

zahájením stavebních prací byly provedeny inženýrsko-geologické průzkumy půdy pomocí 
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vrtaných sond. Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno ze stávajících přípojek. 

Projektová dokumentace naplňuje požadavky správců sítí dotčených orgánů. 

 

Popis objektu: 

     Jedná se o novostavbu budovy občanského vybavení střední průmyslové školy. Navržená 

stavba je třípodlažní, zcela podsklepená, obdélníkového půdorysu. 

     Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukce obvodového zdiva je 

tvořena systémem POROTHERM  P+D tloušťky 440 mm, konstrukce vnitřního zdiva je 

tvořena systémem POROTHERM P+D tloušťky 300 mm  a konstrukce nenosných příček jsou 

rovněž tvořeny systémem POROTHERM P+D tloušťky 115 mm. Objekt je založen na 

základových pásech z prostého betonu C 16/20. Základové pásy obvodových stěn jsou 

rozšířeny o 150 mm na každou stranu. Základové pásy vnitřních stěn jsou rozšířeny o 300 mm 

na každou stranu. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm.  

 

2.2.1 Geologické podmínky založení stavby 

     Před zahájením zemních prací byla provedena prohlídka stavebního pozemku. Byl 

proveden posudek o stanovení radonového indexu. Na základě měření byla na předmětné 

stavební parcele určena kategorie nízkého radonového rizika. Nebude provedeno žádné 

speciální opatření proti pronikání radonu. 

     Geologické podmínky byly zjištěny na základě inženýrsko-geologického průzkumu 

pomocí vrtaných sond. 

Zatřídění hornin podle třídy těžitelnosti je určeno dle ČSN 73 6133 Návrh a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací . 

Podle provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se na daném území nachází: 

- Souvislá vrstva ornice v průměrné tloušťce 0,25 metru v třídě těžitelnosti I. Těžba je 

prováděna běžnými výkopovými mechanismy 

- Do hloubky - 2,5 metru se nachází písčitá hlína v třídě těžitelnosti I. Těžba je 

prováděna běžnými výkopovými mechanismy 

- V hloubce – 2,5 až – 6,2 metru se nachází písčitý hrubý štěrk v třídě těžitelnosti I. 

Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanismy [4] 

 

     Jednotlivé vrstvy mají pod objektem konstantní mocnost, jejich tloušťka se výrazně 

nemění. Hladina spodní vody byla zjištěna na základě hydrogeologického průzkumu dané 
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lokality. HPV se nachází v hloubce – 5,6 metru pod základovou spárou, tedy nemá vliv na 

provádění výkopů. 

 

2.3.1 Materiál 

     Hlavním dodavatelem výkopových prací bude stavební firma s příslušným strojovým 

parkem. Vytyčení a zaměření stavby provede geodet. 

 

2.1.4 Pracovní podmínky 

     Zemní práce je možné provádět za jakéhokoliv počasí, ale musí být zajištěna dostatečná 

ochrana proti promáčení, namrzání, zvětrávání a otřesům. 

     Provedení zemních prací je naplánováno na měsíc březen,  kdy se mohou vyskytnout 

srážky jak sněhové, tak dešťové a teploty kolem bodu mrazu nižší. Z tohoto důvodu je nutné 

provést návrh opatření k zamezení poškození stavby vlivem klimatických podmínek.  

     Zároveň je nutné dbát, aby v tomto období, kdy se mohou vyskytnout častější dešťové 

srážky nedošlo k rozbahnění pracovní plochy. 

     Stavební jáma bude odvodněna pouze  povrchovým odvodněním. Odvod dešťové a 

povrchové vody po dobu výstavby ze dna stavební jámy bude proveden provizorním 

odvodněním stavební jámy. Odvodnění bude tvořeno obvodovými příkopy na dně stavební 

jámy a záchytnými příkopy po obvodě svahovaných výkopů. Odvodňovací příkopy budou ve 

spádu vedeny k čerpacím jímkám z nichž se voda odčerpá pomocí kalového čerpadla. 

     Hloubkové odvodnění není potřeba vzhledem k tomu, že hladina spodní vody je hluboko 

pod základovou spárou. 

     Přístupová cesta se nachází v severní části staveniště. 

 

2.2.5 Obecné pracovní podmínky  

Za zimní období oficiálně považujeme období od 1. listopadu do 31. března. Vzhledem 

k tomu, že provádění zemních prací na zadaném objektu je plánováno na měsíc březen, kdy se 

mohou vyskytnout srážky jak sněhové, tak dešťové a teploty kolem bodu mrazu nižší, je 

nutné provést návrh opatření k zamezení poškození stavby vlivem klimatických podmínek. 

     Provádění zemních prací v zimním období je nákladnější a časově náročnější a přináší 

s sebou větší rizika.  V případě namrzání zeminy je potřeba stavební jámu dostatečně chránit a 

to ponecháním ochranné vrstvy cca 200 mm. Mezi preventivní opatření patří také prohřívání  

a přikrývání zeminy. Při výkopech provádíme menší záběry a tím zrychlujeme provádění. 

Důsledně dbáme na to, aby nedošlo k ohrožení kvality celé další stavby. 
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2.2.6 Převzetí staveniště  

     Staveniště předá technický dozor investora stavbyvedoucímu zodpovědnému za provedení 

zemních a výkopových prací. 

Investor předává staveniště dodavateli v tomto stavu: 

- Na staveništi budou vyznačeny minimálně dva polohové body ČSNS (České statní 

nivelační sítě) 

- Nivelace staveniště a jeho vyklizení 

- Bude vyznačeno vedení inženýrských sítí procházejících přes staveniště 

- Bude provedeno ohraničení staveniště (oplocením) 

- Bude proveden průzkum staveniště, geologický průzkum (fyzikálně mechanické 

vlastnosti zeminy, složení jednotlivých vrstev, sklon vrstev a zatřídění zeminy), 

hydrogeologický průzkum (zjištění hloubky hladiny spodní vody) 

- Součástí předání staveniště bude předání projektové dokumentace o zemních pracích 

- O předání staveniště bude sepsán protokol a provede se zápis do stavebního deníku 

2.1.7 Personální obsazení  

- Vytyčovací práce – 1 geodet 

- Montáž laviček – 4 dělníci 

- Kontrola, vedení a organizace stavebních prací - stavbyvedoucí 

- Sejmutí ornice – 1 strojník na kompaktní nakladač Caterpillar 914G 

- Hloubení stavební jámy – 1 strojník pásového rypadla Caterpillar 319D, 3 řidiči 

nákladních automobilů T 815 na odvoz zeminy 

- Pomocné a dokončovací práce – 5 dělníků 

 

2.1.8 Doprava a skladování  

     Skrývka ornice  vytěžená zemina budou přepravovány nákladními vozidly T 815 na 

deponii nebo na určenou skládku. Část vytěžené zeminy bude použita na zásypy stavební 

jámy. Ornice bude použita na rekultivaci a terénní úpravy. 

 

2.1.9 Stroje a pomůcky  

Geodetické přístroje a pomůcky: 

- Teodolit 

- Nivelační přístroj 

- Pentagon 
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- Dřevěné sloupky 

- Prkna a klíny 

- Malé a velké kladivo 

- Hřebíky 

- Provázek 

Stroje: 

- Kompaktní nakladač Caterpillar 914G 

- Pásové rýpadlo Caterpillar 319D 

- Nákladní automobily T 815 

Pracovní nástroje pro ruční práci: 

- Lopata 

- Rýč 

- Krumpáč 

- Hrábě 

 

2.1.10 Pracovní postup  

Zemní práce při vlivu dešťových srážek 

     Při deštivém počasí  a v případě tání je nutno pozorně sledovat vlhkost zemin a stabilitu 

výkopu aby nedošlo ke sesuvu svahu. Kolem obvodu stavební jámy nudou ve vzdálenostech 

1500 mm zřízeny zábrany, které chrání stavební jámu proti velkému množství tající vody 

vznikající při zvýšení teplot. Tato ochranná zábrana je vybudována z hutněného zemního 

valu. Ochrana plochy výkopu před dešťovou a povrchovou vodou po dobu výstavby ze dna 

stavební jámy bude provedena provizorním odvodněním jámy. Odvodnění bude tvořeno 

obvodovými příkopy na dně stavební jámy a záchytnými příkopy po obvodě svahovaných 

výkopů. Odvodňovací příkopy budou ve spádu vedeny k čerpacím jímkám z nichž se voda 

odčerpá pomocí kalového čerpadla. 

 

Zemní práce při teplotách pod bodem mrazu 

     Pokud budou zemní práce prováděny v zimním období, tím se rozumí teploty setrvávající 

na hodnotách + 5 ° a nižších, tak v případě namrzání zeminy je potřeba stavební jámu 

dostatečně chránit a to ponecháním ochranné vrstvy zeminy cca 200 mm. Mezi preventivní 

opatření patří také prohřívání a přikrývání zeminy geotextilií. Mimořádnou péči je třeba 

věnovat ochraně základové spáry po dobu nepříznivých klimatických podmínek, zejména při 

deštivém počasí a namrzáním. Základovou spáru je nutno otevírat těsně před postupem 
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dalších stavebních prací tak, aby nebyla znehodnocována případnou nepřízní počasí a 

stavebním provozem. Zemní práce při teplotách nižších než - 10 ° nebudou prováděny.  

 

2.1.10.1 Přípravné vyměřovací práce 

     Před započetím zemních prací se musí provést vytýčení stavby. Jedná se o prostorové 

umístění objektu do terénu pomocí vytyčovacích značek. Nejprve se bude vytyčovat objekt 

z hlavních polohovacích čar (vytyčovacích os). Nad jednotlivé body obrysu objektu, osy 

komunikací a rozvodů se bude postupně ustanovovat teodolit a měřičskými postupy se určí 

poloha všech bodů. Objekt se vytyčuje ve směru svislém i vodorovném. Nivelováním se pak 

ustanoví výška základních rovin staveniště. Podkladem pro vytýčení stavby je výkres situace, 

podle kterého se provede vytýčení obvodu stavby a obrysu budoucího výkopu. 

     Po vytýčení stavby se vytýčí výkopy pro hlavní stavební jámu dle výkresu výkopů a 

vjezdovou rampu do stavební jámy. Samotný výkop bude vyznačen kolíky z důvodu, že by se 

vytyčovací značky při zemních pracích mohly porušit. Proto bude poloha bodů zajištěna 

pomocí laviček (vodorovné prkno na zaberaněných sloupcích), které budou zatlučeny 0,5 

metru do země. Výška lavičky je minimálně 600 mm. Budou umístěny ve vzdálenosti 2 metry 

os výkopů a vyznačí se svahování. 

     Na lavičkách bude zaznamenána hřebíky nebo ryskami poloha výkopů a výšková úroveň. 

Lavičky musí vytvářet vodorovnou plochu. Poté se provede natažení provázků mezi 

jednotlivými lavičkami a pomocí pásma a olovnice se provede přesné vytýčení stavební jámy. 

Po provedení výkopů stavební jámy se provede stejným způsobem vytýčení stavebních rýh. 

Vytýčení stavby provádí geodet. [1,2,3] 

2.1.10.2 Přípravné zemní práce 

     Sejmutí ornice – ornice bude sejmuta v tloušťce 250 mm a provede se pomocí 

kompaktního nakladače Caterpillar 914G a bude uložena na dočasnou deponii a poté bude 

použita pro rekultivaci a terénní úpravy pozemku po dokončení stavebních prací. [1,2,3] 

2.1.10.3 Hlavní zemní práce 

Opatření v zimním období  bude provedeno tímto způsobem: 

     Po vytýčení stavby je možno zahájit vlastní zemní práce. Vzhledem k tomu, že hlavní 

příčinou zamrzání zeminy je zemina sama, je nejvhodnějším opatřením odtěžení namrzavé 

zeminy a její nahrazení zeminou nenamrzavou. To znamená, že v místě výkopu stavební jámy 

odstraníme původní namrzavou zeminu a nahradíme ji štěrkem. Při dosažení dna stavební 

jámy vytěžíme zeminu o 300 až 500 mm níže než je uvedeno v projektové dokumentaci. 

Odtěžený prostor dna jámy zasypeme štěrkem, zhutníme dusadly a překryjeme geotextilií. 
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Tato ochranná vrstva zamezí dalšímu promrzání budoucí základové spáry. Před provedením 

základových rýh odstraníme geotextilní vrstvu. Výhodou této metody je nejen zabránění 

dalšímu promrzání zeminy, ale také vylepšení propustných vlastností pro odvádění vody 

v podloží, snížení rizika zamrzání a poruch základové spáry vlivem objemových změn 

základové půdy. 

     Rozrušování zmrzlé zeminy při hloubení stavební jámy bude provedeno strojně rypadlem  

s hloubkovou lopatou s přesností 50 mm ± 50 mm  nad požadovanou úroveň hloubky 

základové spáry. Těžbu bude prováděna v menších záběrech, tím se urychlí provádění.  

Zemina bude odvážena průběžně nákladními vozidly T 815 na určené skládky. Při přepravě 

zeminy je taktéž nutné zabránit zmrznutí a proto se bude překrývat korba sklápěče celtou. 

Část zeminy se použije na zásypy. Po dokončení hloubení stavební jámy dojde k hloubení 

stavebních rýh. Hloubení rýh bude provedeno stejným způsobem jako hloubení stavební 

jámy. Použity budou stejné stavební stroje a stejné principy. Vjezdy a výjezdy stavebních 

strojů do stavební jámy je zajištěn pomocí šikmé rampy o šířce 4 metry a sklonu 1:3,5. Po 

obvodu jámy bude provedeno zábradlí výšky 1,5 metru. Po dokončení strojního výkopu bude 

provedeno ruční dočištění dna výkopu a rýh dělníky pomocí lopat a krumpáčů.  

     Zajištění stavební jámy proti sesunutí bude provedeno svahováním v poměru 1:2. 

     Ochrana plochy výkopu před dešťovou a povrchovou vodou po dobu výstavby ze dna 

stavební jámy bude provedena provizorním odvodněním. Odvodnění bude tvořeno 

obvodovými příkopy na dně stavební jámy a záchytnými příkopy po obvodě svahovaných 

výkopů. Odvodňovací příkopy budou ve spádu vedeny k čerpacím jímkám z nichž se voda 

odčerpá pomocí kalového čerpadla. Při výkopových pracích proběhne výšková kontrola 

hloubky a polohy základové spáry pomocí laťového kříže.  Po zhotovení strojních výkopových 

prací se mezi lavičkami napnou  dráty, pomocí olovnice a pásma se překontrolují rozměrové a 

hloubkové nepřesnosti a provede se ruční začištění dna a hran základové jámy a rýh na 

dovolenou nerovnost ± 30 mm při měření latí dlouhou 3 metry. V rýze nesmí dojít ke 

zdržování povrchové vody, proto je nutno provést začištění dna výkopu krátce před betonáží 

základů. Zemina, vytěžená při ručním začištění se použije jako násyp na vyrovnání základové 

spáry a zbytek se uloží na deponii. [1,2,3] 

2.2.10.4 Dokončovací zemní práce    

Po dokončení strojního výkopu stavební jámy bude provedeno ruční dočištění dna výkopu 

dělníky pomocí lopat a krumpáčů. Po dokončení zemních prací se předá výkop stavebnímu 

dozoru a statikovi a provede se zápis do stavebního deníku.  [1,2,3] 
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2.2.11 Jakost a kontrola kvality  

2.1.11.1 Vstupní kontrola 

- Projektová dokumentace musí být sválena příslušnými orgány 

- Kontrola oplocení pozemku a umístění bezpečnostních značek na všech vstupech 

- Kontrola sejmutí ornice a správné polohy skládky na staveništi 

- Kontrola přípojek inženýrských sítí 

- Vstupní kontrola bude provedena stavbyvedoucím 

2.1.11.2 Mezioperační kontrola 

- Musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry 

- Určení způsobu těžení zeminy 

- Zajištění stěn výkopu proti sesunutí, sklony svahu výkopů 

- Zabezpečení okolí ohroženého prováděním zemních prací 

- Stanovení způsobu a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště 

- Během výkopových prací budou průběžně kontrolovány zejména výšky , hloubky a 

poloha prováděného výkopu 

- Veškeré naměřené hodnoty budou zapsány do stavebního deníku stavbyvedoucím 

- Přípravné vyměřovací práce  budou prováděny geodetem 

- Zemní a výkopové práce budou prováděny strojně a ručně, předem schváleným a 

stanoveným pracovním postupem 

- Za dodržování tohoto pracovního postupu je zodpovědný stavbyvedoucí 

2.1.11.3 Výstupní kontrola 

- Výstupem projektu bude provedení všech výkopových a zemních prací 

- Staveniště bude připraveno k zahájení základových prací 

- Po ukončení zemních prací bude za přítomnosti technického dozoru investora a 

stavbyvedoucího přeměřením zkontrolována hloubka dna stavební jámy, rýh, sklony 

svahů a vodorovnost dna 

- Kontrola rovinatosti bude zkontrolována nivelačním přístrojem 

- Kontrola polohy bude provedena vytýčením polohy obvodu základových rýh 

- Vizuální kontrola, zda se ve výkopu neobjevuje voda 

- Vytýčení stavby na dno výkopu, bude vystaven protokol 

- Kontrola hloubky dna základových pásů, vodorovnost a úprava základové spáry 

- O výsledku kontroly bude proveden řádný zápis do stavebního deníku 

- Stavební deník bude vždy na stavbě a bude jedním z výstupů projektu 
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- Ke stavebnímu deníku budou přiloženy veškeré požadované výsledky zkoušek, 

certifikáty a doklady použitých strojů a materiálů 

- Všechny prováděné práce musí být v souladu s projektovou dokumentací 

 

2.1.12 Bezpečnost a ochrana zdraví  

     Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 

Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu. 

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. 

     V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu 

na místní komunikaci budou automobily hlavně v období dešťových srážek řádně očištěna. 

Pro práce bude použita běžná mechanizace, zvedací zařízení. Při zásobování stavby bude 

respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí 

dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní dopravní značení. 

     Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven žádnému nebezpečí, aby neutrpěl 

úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve stavebním 

deníku. 

 

2.1.13 Ochrana životního prostředí  

     Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 185/2006 Sb. 

dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést opatření 

ke snížení prašnosti a zamezit znečištění vodních toků, pokud jsou v blízkosti. Nebezpečné 

látky a odpady musí být likvidovány dle platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, 

který bude sloužit ke skladování odpadů, které budou likvidovány. 
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3. Návrh strojní sestavy  

3.1. Návrh strojní sestavy pro letní období 

3.1.1 Sejmutí ornice  

     Ornice bude sejmuta kompaktním nakladačem Caterpillar 914G a naložena na nákladní 

automobil T 815. 

Nasazená souprava  

Kompaktní nakladač Caterpillar 914G 

Technické parametry: 

Výkon motoru:                              72       kW 

Objem lopaty:                                1,4      m3 

Provozní hmotnost [t]                    7,5      t 

Statický klopný moment                5404   kg 

 

3 x nákladní automobil T 815  

 

Výkonové položky: 

Caterpillar 914G                            0,911 Nh/100 m3 

T 815 užitečné zatížení                  19,4 t 

Kubatura sejmuté ornice:           839,40 m3 

Celková doba trvání:                      839,40 x 0,911/100 m3 = 7,6 hod. 

Sejmutí ornice bude provedeno v průběhu jedné směny. 

 

3.1.2 Výkop stavební jámy  

     Těžba zeminy bude probíhat za pomocí pásového rypadla Caterpillar 319D. Odvoz zeminy 

bude zajištěn pomocí nákladního automobilu T 815. 

 

Nasazená souprava: 

Caterpillar 319D 

Technické parametry: 

Výkon motoru:                                          93 kW 

Max. hloubka dosah/max. dosah:              6,8/9,7 m  

Objem lopaty:                                            0,41 – 1,35 m3 

Provozní hmotnost [t]                                19,1 20,1 t 
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4 x nákladní automobil T 815 

 

Výkonové položky: 

Caterpillar 319D                                         0,719 Nh.m-3 

T 815 užitečné zatížení                               19,4 t 

Kubatura vytěžené zeminy: 2286 m3 

 

Vzdálenost na skládku zeminy je 6 km, z toho 1 km v terénu.  

     Průměrná rychlost auta v terénu je 15 km/hod., prázdného auta 20 km/hod. Průměrná 

rychlost naloženého auta na silnici je 30 km/hod., prázdného 35 km/hod. Nakypřená zemina 

má objemovou hmotnost 1475 kg/m3. 

 

Doba odvozu zeminy: 

tdp = L/Vpr = 6/30 + 1/15 = 0,267 = 16 minut = 960 sekund 

 

Doba návratu prázdného auta: 

tdpr = L/Vpr = 6/35 + 1/20 = 0,221 = 13 minut = 780 sekund 
 

Doba vykládky zeminy: 

Tv = 60 sekund 

 

Objem zeminy vyvezený jedním automobilem: 

O = uv/γn  = 19400/1475 = 13,15  
 
Doba naložení: 

Tn = 60 x O/Nts + tm = 60 x 13,15/60 + 0,5 13,65 minut = 819 sekund 

 

Celková doba jednoho cyklu odvozu zeminy:  

Tcykl,F3 = tn + tdp + tv + tdpr = 819 + 960 + 60 + 780 = 2619 sekund = 44 minut 

 

Odvoz na skládku a zpět za jednu směnu (8 hodin): 10 x 

Denní odvoz jedním vozidlem: 131 m3 

Nasazeno vozidel na den: 4 

Denní odvoz nakypřené zeminy: 524 m3 
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Doba trvání:  

Caterpillar 319D 

2286 x 0,719 x 100-10 = 16,5 hod. 

 

Nákladní automobily T 815 

2286/524 x 8 = 35 hod. 

 

3.1.3 Výkop rýh 

Výkop rýh bude proveden stejnou mechanizací jako výkop jámy. 

 

Nasazená souprava: 

Caterpillar 319D 

Technické parametry: 

Výkon motoru:                                          93 kW 

Max. hloubka dosah/max. dosah:              6,8/9,7 m  

Objem lopaty:                                            0,41 – 1,35 m3 

Provozní hmotnost [t]                                19,1 20,1 t 

 

1 x nákladní automobil T 815 

 

Výkonové položky: 

Caterpillar 319D                                         12,83m3/h 

T 815 užitečné zatížení                               19,4 t 

 

Kubatura vytěžené zeminy: 91,02 m3 

Doba trvání: 91,02/12,83 = 6,76 hod. 

 

Výkop rýh bude proveden během jedné směny. [7]       

 

3.2 Návrh strojní sestavy pro zimní období 

3.1.1 Sejmutí ornice  

     Ornice bude sejmuta kompaktním nakladačem Caterpillar 914G a naložena na nákladní 

automobil T 815. 
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Nasazená souprava  

Kompaktní nakladač Caterpillar 914G 

Technické parametry: 

Výkon motoru:                              72       kW 

Objem lopaty:                                1,4      m3 

Provozní hmotnost [t]                    7,5      t 

Statický klopný moment                5404   kg 

 

1 x nákladní automobil T 815  

 

Výkonové položky: 

Caterpillar 914G                            0,911 Nh/100 m3 

T 815 užitečné zatížení                  19,4 t 

Kubatura sejmuté ornice:           839,40 m3 

Celková doba trvání:                      839,40 x 0,911/100m3 = 7,6 hod. 

Sejmutí ornice bude provedeno v průběhu jedné směny. 

 

3.2.2 Výkop stavební jámy  

     Těžba zeminy bude probíhat za pomocí pásového rypadla Caterpillar 319D. Odvoz zeminy 

bude zajištěn pomocí nákladního automobilu T 815. 

 

Nasazená souprava: 

Caterpillar 319D 

Technické parametry: 

Výkon motoru:                                          93 kW 

Max. hloubka dosah/max. dosah:              6,8/9,7 m  

Objem lopaty:                                            0,41 – 1,35 m3 

Provozní hmotnost [t]                                19,1 20,1 t 

 

4 x nákladní automobil T 815 

 

Výkonové položky: 

Caterpillar 319D                                         0,719 Nh.m-3 

T 815 užitečné zatížení                               19,4 t 
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Kubatura vytěžené zeminy: 2323 m3 

 

Vzdálenost na skládku zeminy je 6 km, z toho 1 km v terénu.  

     Průměrná rychlost auta v terénu je 15 km/hod., prázdného auta 20 km/hod. Průměrná 

rychlost naloženého auta na silnici je 30 km/hod., prázdného 35 km/hod. Nakypřená zemina 

má objemovou hmotnost 1475 kg/m3. 

 

Doba odvozu zeminy: 

tdp = L/Vpr = 6/30 + 1/15 = 0,267 = 16 minut = 960 sekund 

 

Doba návratu prázdného auta: 

tdpr = L/Vpr = 6/35 + 1/20 = 0,221 = 13 minut = 780 sekund 
 

Doba vykládky zeminy: 

Tv = 60 sekund 

 

Objem zeminy vyvezený jedním automobilem: 

O = uv/γn  = 19400/1475 = 13,15  
 
Doba naložení: 

Tn = 60 x O/Nts + tm = 60 x 13,15/60 + 0,5 13,65 minut = 819 sekund 

 

Celková doba jednoho cyklu odvozu zeminy:  

Tcykl,F3 = tn + tdp + tv + tdpr = 819 + 960 + 60 + 780 = 2619 sekund = 44 minut 

 

Odvoz na skládku a zpět za jednu směnu (8 hodin): 10 x 

Denní odvoz jedním vozidlem: 131 m3 

Nasazeno vozidel na den: 3 

Denní odvoz nakypřené zeminy: 524 m3 

 

Doba trvání:  

Caterpillar 319D 

2323 x 0,719 x 100-10 = 16,5 hod. 

 

Nákladní automobily T 815 
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2323/524 x 8 = 35,5 hod. 

 

3.1.3 Výkop rýh 

Výkop rýh bude proveden stejnou mechanizací jako výkop jámy. 

 

Nasazená souprava: 

Caterpillar 319D 

Technické parametry: 

Výkon motoru:                                          93 kW 

Max. hloubka dosah/max. dosah:              6,8/9,7 m  

Objem lopaty:                                            0,41 – 1,35 m3 

Provozní hmotnost [t]                                19,1 20,1 t 

 

2 x nákladní automobil T 815 

 

Výkonové položky: 

Caterpillar 319D                                         12,83 m3/h 

T 815 užitečné zatížení                               19,4 t 

 

Kubatura vytěžené zeminy: 91,02 m3 

Doba trvání: 91,02/12,83 = 7,09 hod. 

 

Výkop rýh bude proveden během jedné směny. [7]       

 

4. Technická zpráva zařízení staveniště  

4.1 Identifikační údaje stavby 

Stavba:                      střední průmyslová škola 

Druh stavby:             novostavba 

Účel stavby:              středoškolské studium 

Místo stavby:            Frýdek-Místek 

Katastrální území:    Místek 

Kraj:                         Moravskoslezský 

Investor:                   Statutární město Frýdek-Místek 



  34 

Zhotovitel:                dle výběrového řízení 

Projektant:                Markéta Kubačáková  

 

4.2 Základní údaje 

     Stavba bude umístěna na parcele číslo 4563 v katastrálním území Místek, která se nachází 

ve Frýdku-Místku na ulici Nová 48. Pozemek je situován v částečně zastavěném území, je 

rovinatý, zatravněný. Jedná se o novostavbu občanské vybavenosti. Navržená stavba je 

třípodlažní, zcela podsklepená, obdélníkového půdorysu o rozměrech 29,38 x 15,98 metru. 

Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukce obvodového nosného 

zdiva je tvořena systémem POROTHERM tloušťky 440 mm, konstrukce vnitřního nosného 

zdiva je tvořena systémem POROTHERM tloušťky 300 mm a konstrukce nenosných příček 

jsou rovněž tvořeny systémem POROTHERM tloušťky 115 mm. Objekt je založen na 

základových pásech z prostého betonu C 16/20. Podle provedeného inženýrsko-geologického 

průzkumu se na daném území nachází do hloubky - 2,5 metru písčitá hlína, do hloubky – 2,5 

až - 6,2 metru se nachází písčitý hrubý štěrk. HPV se nachází hluboko pod základovou 

spárou. Ná základě měření radonového indexu byla určena kategorie nízkého radonového 

rizika. 

 

4.3 Postup budování a likvidace staveniště 

     Stavební parcela č. 4563 v katastrálním území Místek, obec Frýdek-Místek, je ve 

vlastnictví investora. Zařízení staveniště se začne budovat asi týden před započetím 

stavebních prací a bude se postupně budovat podle potřeb stavebních prací. Před započetím 

stavebních prací musí investor zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Likvidace 

stavebních objektů zařízení staveniště bude probíhat tak, aby před definitivním vyčištěním 

staveniště byly všechny jeho celky zlikvidovány.  

 

4.4. Charakteristika staveniště  

     Zařízení staveniště bude řádně oploceno drátěným plotem do výšky 1,8 metru. Vjezd na 

staveniště bude tvořit uzamykatelná brána přístupná ze severní strany. Vedle brány bude 

zřízen také vstup pro pěší, který bude opatřen uzamykatelnou brankou. Před započetím vlastní 

výstavby budou v první fázi realizovány přípojky kanalizace, vodovodu a elektrického 

proudu. 

 

4.5. Komunikace po staveništi 
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     Horizontální komunikace po dobu hrubé stavby bude zabezpečena pomocí kompaktního 

nakladače Caterpillar 914G, který bude přesouvat veškeré větší množství materiálu po 

staveništi. 

     Pro vertikální pohyb materiálu na staveništi bude používán montovaný stavební věžový 

jeřáb LIEBHERR 112EC-H a stavební výtah GEDA 300 Z.  

     Jeřáb může manipulovat s materálem jen v určeném prostoru staveniště, i když jeho 

rameno zasahuje i za hranici pozemku. 

 

4.6 Osvětlení na staveništi  

     Trasu a umístění těles navrhuje projektant zařízení staveniště. Vlastní rozvod a 

dimenzování vodičů navrhuje projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně 

z důvodu koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnitř objektu bude osvětlení zajištěno 

žárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými z rozvaděčů.  

 

4.7 Napojení staveniště na sítě 

Voda – pro potřeby stavby bude zřízena provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní sítě. 

Místo napojení je vyznačeno ve výkresu zařízení staveniště. K měření odběru vody na 

staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 

Kanalizace – splašková voda ze sociálního a provozního zařízení bude odváděna přípojkou 

napojenou na hlavní řad. 

Elektrická energie – bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě. Kabely na 

staveništi povedou v hloubce 0,5 metru. 

 

4.7.1 Zásobování staveniště vodou  

     Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví 

podle vzorce: 

Qn = (Pn x Kn) x (t x 3600) l/sec 

Kde: 

Qn – vteřinová spotřeba vody 

Pn – spotřeba vody na den, směnu 

Kn – součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t – doba, po kterou je voda odebírána 

Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí (maximální počet 

dělníků na stavbě 25) 
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- betonářské práce za směnu 70 m3 x 400 = 28000 l 

- zednické práce za směnu  20 m3 x 180 = 3600 l 

- omítky 100 m2 x 30 = 3000 l 

- sociální zařízení pro jednoho dělníka 30 l/směna x 25 = 750 l 

Qn = (35350 x 1,6) / ( 8,5 x 3600)  

 

Celková spotřeba vody na směnu: 1,85 l/sec 

Požární voda: 1 hydrant  = 3,3 l/sec 

Navrhuje potrubí o průměru 80 mm (ø 80 mm = 7 l/sec). 

 
4.7.2 Kanalizace  

     Splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděna přípojkou na 

hlavní řád. 

 

4.7.3 Zásobování staveniště elektrickou energií 

Určení druhu spotřebičů: 

a) P1 – spotřebiče provozní 

jeřáb LIEBHERR 112EC-H                   1 x 64 kW 

stavební výtah GEDA 300 Z                  1 x1,5 kW 

kalové čerpadlo HCP AG                       1 x 7,5 kW 

silomat M-tec F100/140                          2x 5,5 kW 

čerpadlo na bet. směs PULSAR 2          1 x 15kW 

kontinuální míchač KM 40                     1 x 5,5 kW 

vrtačka                                                     10 x 0,6 kW 

svářečka                                                   2 x 0,6 kW 

ohýbačka oceli                                         1 x 1,1 kW 

svářečka oceli                                           1 x 0,72  kW 

otopné těleso v buňce                               5 x 2,5 kW         

celkem    126,02 kW        

 

b) P2 – spotřebiče pro  vnitřní osvětlení 

kanceláře                                                 2 x 0,8 kW 

šatny, WC, sprchy, umývárny                 5 x 0,8 kW 
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sklady                                                      3 x 0,8 kW 

celkem 8 kW 

 

c) P3 - vnější osvětlení staveniště 

osvětlení objektů                                      3 x 5,7 kW 

celkem     17,1 kW 

 

S = (K/cos ɸ) x (β1 x ƩP1 +  β2 x ƩP2 + β3 x ƩP3) 

S = (1,1/cos 0,75) x (0,70 x 126,02 + 0,80 x 8,00 + 1,00 x 17,1) 

S = 111,70 kW 

 

S           maximální současný zdánlivý příkon 

K          koeficient ztrát napětí v síti 

β1              průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2              průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

β3              průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

cos ɸ    průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P1            součet štítkových výkonů elektromotorů 

P2            součet výkonů vnitřního osvětlení 

P3            součet výkonů vnějšího osvětlení 

 

4.8 Systém zásobování staveniště 

     Materiály se budou dovážet průběžně (zdící materiály, stropní konstrukce, bednění výztuž) 

a skladovat na plochách k tomu určených. Potřebný beton se bude dovážet z nejbližší 

betonárky pomocí automíchačů nebo nákladním automobilem (v případě suchého betonu). 

Suchá maltová směs pro zdění a omítkové směsi bude dovážena volně ložená v silech. 

 

4.9 Sklady 

4.9.1 Ornice a zemina  

     Ornice a část zeminy určené ke zpětnému zásypu budou uloženy na deponii. Ostatní 

vytěžená zemina a ornice budou odvezeny na řízenou skládku vzdálenou 6 km od staveniště. 

 

4.9.2 Stavební materiál 
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     Zdící materiály, stropní konstrukce, výztuž a bednění budou na staveništi skladovány na 

určených místech – skladovacích zpevněných plochách pod plechovými přístřešky. 

     Suchá maltová směs a omítkové směsi budou uskladněny v silech, které budou umístěny 

na zhutněném povrchu. Volně ložená suchá maltová směs pro zdění a omítky bude ze sila 

dopravována na místo zpracování pomocí pneumatického dopravníku. Zde bude zpracována 

v kontinuálním míchači. Vodu je nutno přivést do místa přípravy mokré směsi hadicí 

napojenou u sila na výtokový kohout. Elektrická energie bude přivedena ze staveništního 

rozvaděče. Zásady pro skladování suchých směsí v silech a jejich další zpracování musí být 

v souladu s postupem určeným výrobcem při dodávce sila. 

     Beton bude dovážen na stavbu průběžně z nejbližší betonárky automíchači, v případě 

suchého betonu nákladním automobilem. 

     V krytých uzamykatelných skladech budou skladovány podlahoviny, spojovací a kotvící 

součásti, vodiče, keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, vany, dřezy, baterie, 

vápno, cement, sádra, dlaždice, obkládačky, sklo, dveře, okna a elektronářadí. Tyto materiály 

budou na staveniště dodávány průběžně, dle aktuální potřeby. 

     Kryté uzamykatelné sklady jsou plechové. Umístění skladů a skládek je zakresleno ve 

výkresu zařízení staveniště. 

 

4.10 Jeřáb 

     Stavební jeřáb bude umístěn v prostoru staveniště. Stanoviště jeřábu vyžaduje podloží o 

rozměrech 5 x 5 metru, které bude zbavené ornice, vyrovnané a řádně zhutněné. Na toto 

podloží se umístí ŽB panely a za pomocí hydrauliky ovládané montážním pracovníkem 

proběhne montáž. Dodavatel jeřábu provede veškeré bezpečnostní a technické zkoušky a 

jejich kopie předá stavbyvedoucímu. Dále provede školení strojníka. Nutné jsou pravidelné 

technické prohlídky. 

 

4.11 Stavební výtah  

     Pro dopravu pracovníků a menších materiálů ve vertikálním směru bude na staveništi 

postaven jeden stavební výtah. Výtah bude dle požadavků dodavatele umístěn na ploše 

zbavené ornice. Plocha musí být vyrovnaná a řádně zhutněná. Napojení na elektrickou energii 

bude ze staveništního rozvaděče. Provedení k elektrické energii bude provedeno podle 

předpisů výrobce. 
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4.12 Řešení objektů zařízení staveniště 

4.12.1 Sociální zařízení staveniště 

     Sociální zařízení slouží k sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem 

zdravotnictví. Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě budou 

pohybovat. Na stavbě se bude pohybovat 25 osob. 

Šatny: min. 1,25 m2 na jednoho pracovníka = > 25 x 1,25 = 31,25 m2  

Je navržena 1 mobilní buňka o rozměrech 6 x 6 m = 36 m2 

Mobilní WC:   je navržena 1 mobilní buňka o rozměrech 3 x 6 m = 18 m2, ve které budou 4 

mušle a 4 sedadla. 

Potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla (do 50 mužů) 

Úmývárna a sprchy: je navržena 1 mobilní buňka o rozměrech 6 x 6 m = 18 m2 , ve které 

budou 3 umývadla a 3 sprchy. 

Potřeba je minimálně 1 umývadlo/10 osob a 1 sprcha/20 osob.  

 

4.12.2 Správa a administrativa 

     Jsou navrženy 2 buňky o rozměrech  3 x 6 m2 – kancelář mistra a kancelář 

stavbyvedoucího. 

 

     Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie, buňky 

s vybaveností WC, umývárny a sprchy budou napojeny na vodovod a kanalizaci. Šatny budou 

vybaveny uzamykatelnými skříňkami pro daný počet pracovníků, společnou lavicí, stolem a 

židlemi. Kancelář mistra a kancelář stavbyvedoucího bude opatřena skříněmi, stoly a židlemi. 

Buňka s hygienickým zázemím (umývárna a sprchy) bude vybavena elektrickým zásobníkem 

na přípravu TUV o objemu 150 l. Všechny buňky musí být vybaveny otopnými tělesy a 

dostatečným umělým osvětlením. 

 

4.13 Dopravní opatření  

     Stavba musí mít trvalý silniční přístup, který bude v souladu s vyjádřením správců silnic a 

správcem místních komunikací, které budou vyhotoveny dle předem dohodnutých podmínek. 

Vjezd na staveniště bude označen provizorním dopravním značením v patřičné bezpečné 

vzdálenosti. Bude se jednat o dopravní značení upravující rychlost na pozemní komunikaci, 

značení vjezdu a otáčení vozidel výstavby, označení prací. Každé vozidlo bude před 

opuštěním staveniště řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní komunikace. 
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4.14 Požární bezpečnost při výstavbě 

     Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ostatních 

legislativních předpisů týkajících se určitou mírou požární bezpečnosti při výstavbě, je nutno 

dodržovat tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i mezi objekty 

- umožnit účinný zásah hasičskému sboru 

- umožnit bezpečné evakuování osob a zařízení z ohroženého prostoru 

     Staveniště bude vybaveno dvěma 10 kg práškovými hasícími přístroji. Jeden bude umístěn 

u vstupu na stěně kanceláře stavbyvedoucího a druhý na stěně elektronářadí. Pro příjezd 

hasičských aut a pro jejich případný zásah je možné využít vnitrostaveništní komunikaci. 

     Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi budou při případném požáru evakuovány na 

plochu za oplocením staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely vyznačena tabulkami 

úniková cesta. 

 

4.15 Bezpečnost práce 

     Při provádění stavby budou dodržovány předpisy BOZP a PO. Všichni pracovníci budou 

proškoleni. 

     Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

1) Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

3) Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

4) Dále jsou povinni používat při práci předepsané ochranné a osobní pomůcky. 

5) Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou 

se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 

 

4.16 Vliv stavby na životní prostředí  

     Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným 

způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (pouze dočasně zvýšená prašnost a 

hlučnost).  
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     Zelené plochy dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení 

revitalizovány. Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdu 

nákladních automobilů. Dále je nutno zabránit vniknutí nečistot vzniklých výstavbou do 

stávajícího kanalizačního systému. 

     Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin dle ČSN EN ISO 

3744 a ČSN EN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. Za 

dodržování předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. 

     Po dobu výstavby musí být zajištěny nádoby na komunální odpad a smluvně zajištěno 

jejich pravidelné vyprazdňování. Zhotovitel a ostatní dodavatelé budou smluvně vázani 

k udržování pořádku na staveništi a k dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště při nakládání 

s ropnými látkami. 

 

5. Technická zpráva zařízení staveniště – zemní práce 

 

     Tato technická zpráva je zpracována pouze pro rozsah zemních a výkopových prací 

daného objektu. 

 

5.1 Identifikační údaje stavby 

Stavba:                      střední průmyslová škola 

Druh stavby:             novostavba 

Účel stavby:              středoškolské studium 

Místo stavby:            Frýdek-Místek 

Katastrální území:    Místek 

Kraj:                         Moravskoslezský 

Investor:                   Statutární město Frýdek-Místek 

Zhotovitel:                dle výběrového řízení 

Projektant:                Markéta Kubačáková  

 

5.2 Základní údaje 

     Stavba bude umístěna na parcele číslo 4563 v katastrálním území Místek, která se nachází 

ve Frýdku-Místku na ulici Nová 48. Pozemek je situován v částečně zastavěném území, je 

rovinatý, zatravněný. Jedná se o novostavbu občanské vybavenosti. Navržená stavba je 

třípodlažní, zcela podsklepená, obdélníkového půdorysu o rozměrech 29,38 x 15,98 metru. 
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Zastřešení je navrženo jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukce obvodového nosného 

zdiva je tvořena systémem POROTHERM tloušťky 440 mm, konstrukce vnitřního nosného 

zdiva je tvořena systémem POROTHERM tloušťky 300 mm a konstrukce nenosných příček 

jsou rovněž tvořeny systémem POROTHERM tloušťky 115 mm. Objekt je založen na 

základových pásech z prostého betonu C 16/20. Podle provedeného inženýrsko-geologického 

průzkumu se na daném území nachází do hloubky - 2,5 metru písčitá hlína, do hloubky – 2,5 

až - 6,2 metru se nachází písčitý hrubý štěrk. HPV se nachází hluboko pod základovou 

spárou. Ná základě měření radonového indexu byla určena kategorie nízkého radonového 

rizika. 

 

5.3 Postup budování a likvidace staveniště 

     Stavební parcela č. 4563 v katastrálním území Místek, obec Frýdek-Místek, je ve 

vlastnictví investora. Zařízení staveniště se začne budovat asi týden před započetím 

stavebních prací a bude se postupně budovat podle potřeb stavebních prací. Před započetím 

stavebních prací musí investor zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Likvidace 

stavebních objektů zařízení staveniště bude probíhat tak, aby před definitivním vyčištěním 

staveniště byly všechny jeho celky zlikvidovány.  

 

5.4. Charakteristika staveniště  

     Zařízení staveniště bude řádně oploceno drátěným plotem do výšky 1,8 metru. Vjezd na 

staveniště bude tvořit uzamykatelná brána přístupná ze severní strany. Vedle brány bude 

zřízen také vstup pro pěší, který bude opatřen uzamykatelnou brankou. Před započetím vlastní 

výstavby budou v první fázi realizovány přípojky kanalizace, vodovodu a elektrického 

proudu. 

 

5.5 Komunikace po staveništi 

     Horizontální komunikace po dobu hrubé stavby bude zabezpečena pomocí kompaktního 

nakladače Caterpillar 914G, který bude přesouvat veškeré větší množství materiálu po 

staveništi. 

    

5.6 Osvětlení na staveništi  

     Trasu a umístění těles navrhuje projektant zařízení staveniště. Vlastní rozvod a 

dimenzování vodičů navrhuje projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně 
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z důvodu koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnitř objektu bude osvětlení zajištěno 

žárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými z rozvaděčů.  

 

5.7 Napojení staveniště na sítě 

Veškeré rozvody sítí v etapě zemních prací budou  nadimenzovány pro celé zařízení 

staveniště.  

Voda – pro potřeby stavby bude zřízena provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní sítě. 

Místo napojení je vyznačeno ve výkresu zařízení staveniště. K měření odběru vody na 

staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem. 

Kanalizace – splašková voda ze sociálního a provozního zařízení bude odváděna přípojkou 

napojenou na hlavní řad. 

Elektrická energie – bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě. Kabely na 

staveništi povedou v hloubce 0,5 metru. 

 

5.7.1 Zásobování staveniště vodou  

     Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví 

podle vzorce: 

Qn = (Pn x Kn) x (t x 3600) l/sec 

Kde: 

Qn – vteřinová spotřeba vody 

Pn – spotřeba vody na den, směnu 

Kn – součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t – doba, po kterou je voda odebírána 

Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí (maximální počet 

dělníků na stavbě 25) 

 

- betonářské práce za směnu 70 m3 x 400 = 28000 l 

- zednické práce za směnu  20 m3 x 180 = 3600 l 

- omítky 100 m2 x 30 = 3000 l 

- sociální zařízení pro jednoho dělníka 30 l/směna x 25 = 750 l 

Qn = (35350 x 1,6) / ( 8,5 x 3600)  

 

Celková spotřeba vody na směnu: 1,85 l/sec 

Požární voda: 1 hydrant  = 3,3 l/sec 
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Navrhuje potrubí o průměru 80 mm (ø 80 mm = 7 l/sec). 

V etapě zemních prací bude využívána voda pouze pro sociální zařízení – WC, umývárny a 

sprchy. 

 
5.7.2 Kanalizace  

     Splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděna přípojkou na 

hlavní řád. 

 

5.7.3 Zásobování staveniště elektrickou energií 

Určení druhu spotřebičů: 

a) P1 – spotřebiče provozní 

kalové čerpadlo HCP AG                       1 x 7,5 kW 

silomat M-tec F100/140                          2x 5,5 kW 

čerpadlo na bet. směs PULSAR 2          1 x 15kW 

kontinuální míchač KM 40                     1 x 5,5 kW 

vrtačka                                                     10 x 0,6 kW 

svářečka                                                   2 x 0,6 kW 

ohýbačka oceli                                         1 x 1,1 kW 

svářečka oceli                                           1 x 0,72  kW 

otopné těleso v buňce                               5 x 2,5 kW         

celkem    126,02 kW        

 

b) P2 – spotřebiče pro  vnitřní osvětlení 

kanceláře                                                 2 x 0,8 kW 

šatny, WC, sprchy, umývárny                 5 x 0,8 kW 

sklady                                                      3 x 0,8 kW 

celkem 8 kW 

vnitřní: 

kanceláře                                                 2 x 0,8 kW 

šatny, WC, sprchÿ, umývárny                 5 x 0,8 kW 

sklady                                                      3 x 0,8 kW 

celkem      8 kW 

 

c) P3 - vnější osvětlení staveniště 
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osvětlení objektů                                      3 x 5,7 kW 

celkem     17,1 kW 

 

S = (K/cos ɸ) x (β1 x ƩP1 +  β2 x ƩP2 + β3 x ƩP3) 

S = (1,1/cos 0,75) x (0,70 x 126,02 + 0,80 x 8,00 + 1,00 x 17,1) 

S = 111,70 kW 

 

S           maximální současný zdánlivý příkon 

K          koeficient ztrát napětí v síti 

β1              průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

β2              průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

β3              průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

cos ɸ    průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P1            součet štítkových výkonů elektromotorů 

P2            součet výkonů vnitřního osvětlení 

P3            součet výkonů vnějšího osvětlení 

 

V etapě zemních prací bude staveniště zásobovat elektrickou energií kalové čerpadlo, otopná 

tělesa v buňce, vnější a vnitřní osvětlení staveniště. 

 

5.8 Systém zásobování staveniště 

Hlavním dodavatelem výkopových prací bude stavební firma s příslušným strojovým parkem. 

Vytyčení a zaměření stavby provede geodet.  

      

5.9 Skládky ornice a zeminy 

     Ornice a část zeminy určené ke zpětnému zásypu budou uloženy na deponii. Ostatní 

vytěžená zemina a ornice budou odvezeny na řízenou skládku vzdálenou 6 km od staveniště. 

Umístění skladů a skládek je zakresleno ve výkresu zařízení staveniště. 

 

5.10 Řešení objektů zařízení staveniště 

5.10.1 Sociální zařízení staveniště 

     Sociální zařízení slouží k sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem 
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zdravotnictví. Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě budou 

pohybovat. Na stavbě se bude pohybovat 25 osob. 

Šatny: min. 1,25 m2 na jednoho pracovníka = > 25 x 1,25 = 31,25 m2  

Je navržena 1 mobilní buňka o rozměrech 6 x 6 m = 36 m2 

Mobilní WC:   je navržena 1 mobilní buňka o rozměrech 3 x 6 m = 18 m2, ve které budou 4 

mušle a 4 sedadla. 

Potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla (do 50 mužů) 

Úmývárna a sprchy: je navržena 1 mobilní buňka o rozměrech 6 x 6 m = 18 m2 , ve které 

budou 3 umývadla a 3 sprchy. 

Potřeba je minimálně 1 umývadlo/10 osob a 1 sprcha/20 osob.  

 

5.10.2 Správa a administrativa 

     Jsou navrženy 2 buňky o rozměrech  3 x 6 m2 – kancelář mistra a kancelář 

stavbyvedoucího. 

 

     Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie, buňky 

s vybaveností WC, umývárny a sprchy budou napojeny na vodovod a kanalizaci. Šatny budou 

vybaveny uzamykatelnými skříňkami pro daný počet pracovníků, společnou lavicí, stolem a 

židlemi. Kancelář mistra a kancelář stavbyvedoucího bude opatřena skříněmi, stoly a židlemi. 

Buňka s hygienickým zázemím (umývárna a sprchy) bude vybavena elektrickým zásobníkem 

na přípravu TUV o objemu 150 l. Všechny buňky musí být vybaveny otopnými tělesy a 

dostatečným umělým osvětlením. 

 

5.11 Dopravní opatření  

     Stavba musí mít trvalý silniční přístup, který bude v souladu s vyjádřením správců silnic a 

správcem místních komunikací, které budou vyhotoveny dle předem dohodnutých podmínek. 

Vjezd na staveniště bude označen provizorním dopravním značením v patřičné bezpečné 

vzdálenosti. Bude se jednat o dopravní značení upravující rychlost na pozemní komunikaci, 

značení vjezdu a otáčení vozidel výstavby, označení prací. Každé vozidlo bude před 

opuštěním staveniště řádně očištěno, aby neznečišťovalo pozemní komunikace. 

 

5.12 Požární bezpečnost při výstavbě 
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     Dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ostatních 

legislativních předpisů týkajících se určitou mírou požární bezpečnosti při výstavbě, je nutno 

dodržovat tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i mezi objekty 

- umožnit účinný zásah hasičskému sboru 

- umožnit bezpečné evakuování osob a zařízení z ohroženého prostoru 

     Staveniště bude vybaveno dvěma 10 kg práškovými hasícími přístroji. Jeden bude umístěn 

u vstupu na stěně kanceláře stavbyvedoucího a druhý na stěně elektronářadí. Pro příjezd 

hasičských aut a pro jejich případný zásah je možné využít vnitrostaveništní komunikaci. 

     Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi budou při případném požáru evakuovány na 

plochu za oplocením staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely vyznačena tabulkami 

úniková cesta. 

 

5.13 Bezpečnost práce 

     Při provádění stavby budou dodržovány předpisy BOZP a PO. Všichni pracovníci budou 

proškoleni. 

     Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

6) Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

7) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

8) Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 

9) Dále jsou povinni používat při práci předepsané ochranné a osobní pomůcky. 

10) Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou 

se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 

 

5.14 Vliv stavby na životní prostředí  

     Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které podstatným 

způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (pouze dočasně zvýšená prašnost a 

hlučnost).  

     Zelené plochy dotčené v průběhu provádění stavebních prací, budou po jejich skončení 

revitalizovány. Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdu 
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nákladních automobilů. Dále je nutno zabránit vniknutí nečistot vzniklých výstavbou do 

stávajícího kanalizačního systému. 

     Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a spalin dle ČSN EN ISO 

3744 a ČSN EN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení o shodě. Za 

dodržování předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. 

     Po dobu výstavby musí být zajištěny nádoby na komunální odpad a smluvně zajištěno 

jejich pravidelné vyprazdňování. Zhotovitel a ostatní dodavatelé budou smluvně vázani 

k udržování pořádku na staveništi a k dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště při nakládání 

s ropnými látkami. 

 

6. Porovnání finanční a časové náročnosti   

Rozpočet  byl zpracován z hlediska tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050 Zemní práce, která byla 

nahrazena novou ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 

Posouzení hornin z hlediska rozpojitelnosti a těžitelnosti vychází z hlediska klasifikace 

stanovené již neplatnou ČSN 73 3050 Zemní práce, podle níž se horniny zatřiďují do 7 tříd 

dle obtížnosti jejich rozpojování a odebírání. [8]   

 

Rozpočtové náklady na provedení etapy zemních prací na zadaném objektu v letním 

období činí 1 105 414,00 Kč 

Tato cena odpovídá za provedení dílčích prací: 

- Sejmutí ornice 

- Hloubení nezapažených jam 

- Hloubení rýh šířky 200 cm 

- Hloubení šachet 

- Příplatek za lepivost 

- Vodorovné přemístění zemin do 50 m 

- Vodorovné přemístění zemin do 6000 m 

- Nakládání zeminy 

- Uložení sypaniny na skládku 

- Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 

 

Celková doba provedení zemních prací v letním období je 7 dnů – dle harmonogramu. 
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Rozpočtové náklady na provedení etapy zemních prací na zadaném objektu v zimním 

období činí 1 164 843 Kč. 

- Sejmutí ornice 

- Hloubení nezapažených jam 

- Hloubení rýh šířky 200 cm 

- Hloubení šachet 

- Příplatek za lepivost 

- Vodorovné přemístění zemin do 50 m 

- Vodorovné přemístění zemin do 6000 m 

- Nakládání zeminy 

- Uložení sypaniny na skládku 

- Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 

- Štěrkodrť 

 

Celková doba provedení zemních prací v zimním období je 8 dnů – dle harmonogramu. 

 

     Cenový rozdíl a doba provedení zemních prací vznikl z důvodu odtěžení namrzavé zeminy 

a její nahrazení zeminou nenamrzavou – štěrkodrtí. 

     Porovnáním nákladů zemních prací v zimním a letním období vznikl rozdíl 249 314,00 Kč. 

Z hlediska časové náročnosti je rozdíl provádění dvoudenní. 

 

Položkový rozpočet zemních prací je zpracován v příloze 4 – položkový rozpočet. 

Časový plán je zpracován ve formě řádkového harmonogramu v příloze 5 – řádkový 

harmonogram. 

 

7. Závěr  

     Provádění etapy zemních prací v zimním období s sebou přináší větší rizikovost  vzhledem 

ke změnám klimatických podmínek, kdy mohou provádění  zemních prací ovlivnit srážky 

dešťové a tím způsobit rozbahnění pracovní plochy a zdržování nadměrného množství  vody. 

Dále pak srážky sněhové a teploty pod bodem mrazu, které způsobují namrzání zeminy. Tyto 

faktory mohou ovlivnit kvalitu celé budoucí stavby. Zemní práce prováděné v zimním období 

jsou nákladnější a časově náročnější. Provádění zemních prací je proto v rámci možností 

výhodnější plánovat na letní období. 
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