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Anotace 

Řešením této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu 

bytového domu v Polešovicích. Součástí práce je řešení technologického předpisu na 

provádění zemních prací. 

Technologický předpis je zaměřen především na způsob provádění zemních prací od 

přípravných prací aţ po dokončení výkopu základových rýh. Řeší také zejména pouţití 

vhodné technologie, návrhu počtu strojních sestav, stanovení rozpočtu a harmonogramu 

zemních prací. 

Bytový dům je obdélníkového půdorysu s valbovou střechou. Jako nosný systém je 

pouţito cihelné zdivo Porotherm. Bytový dům je částečně podsklepen. 

 

Annotation 

The purpose of the bachelor essay is the work out cut a do documentation of a project 

for a construction of an apartment house out Polešovice. One part of the project is the solution 

of the technological regulation concerning the ground works of the house. 

The technological regulation is focused an the way the ground works are make from 

the beganning of the preparatory work until the conclusion of the excavation of the ground. It 

is also directed at the use of the applicable technology, proposal for the number of machinery 

set up, the budget and the coordination of the all ground works. 

The apartment is of a rectangular design with a hipped roff. The house is supported by 

a brick Porotherm. A part of the house has a basement. 
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1. Úvod bakalářské práce 

 

Řešením této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu 

bytového domu v Polešovicích. Součástí práce je řešení technologického předpisu na 

provádění zemních prací. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na dvě části. První část je část pozemní stavby, 

obsahující výkresovou část. Druhá část je technologie, obsahující průvodní zprávu, souhrnnou 

technickou zprávu, zprávu organizace výstavby, technickou zprávu, technickou zprávu 

k zařízení staveniště, rozpočet, časové plánování a technologický předpis zemních prací. 

Technologický předpis je zaměřen především na způsob provádění zemních prací od 

přípravných prací aţ po dokončení výkopu základových rýh. Řeší také zejména pouţití 

vhodné technologie, návrhu počtu strojních sestav, stanovení rozpočtu a harmonogramu 

zemních prací. 

Bytový dům je obdélníkového půdorysu s valbovou střechou. Jako nosný systém je 

pouţito cihelné zdivo Porotherm. Bytový dům je částečně podsklepen. 

Dále zde nalezneme přílohovou část a seznamy pouţité literatury a norem. 
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A. Průvodní zpráva 

 

a) Identifikační údaje  

Název stavby ………………………. Bytový dům 

Místo stavby ……………………….. Polešovice, 687 37 

Parcelní číslo ………………………. 2422/86 

Kraj ………………………………… Zlínský 

Investor …………………………….. Městys Polešovice, Polešovice 242, 687 37 

Stupeň PD ………………………….. Dokumentace pro stavební povolení 

Vlastník pozemku ………………….. Obec Polešovice, 687 37 

Sousední pozemky …………………. 2422/83, 2422/85 

Zodpovědný  projektant ……………  Pavela Jakub 

Charakter stavby …………………… Novostavba  

 

b) Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Pozemek č. 2422/86 ve vlastnictví obce Polešovice, na kterém se bude dům stavět, se 

nalézá v katastrálním území Polešovice, v lokalitě určené územním plánem k zastavění k roku 

2012. Plocha parcely je 7895,6  m
2
. Územím prochází vrstevnice o hodnotách 194 – 188 m 

n.m. Bpv., se sklonem k jihovýchodu.  Přípojky sítí technického vybavení budou provedeny 

na hranici pozemku investora.  

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Před zahájením projektových prací byla provedena prohlídka dané lokality a provedení 

předběţného geologického posudku. Podle provedeného IGP se nachází do hloubky -1,4 m 
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hlína v třídě těţitelnosti 1. Sypné. Do hloubky -3,5 se nachází písčitá hlína v třídě těţitelnosti 

2. Rypné. V hloubce -3,5 aţ -6,2 m se nachází písčitý hrubý štěrk v třídě těţitelnosti 3. Kopné. 

Pod úrovní hloubky -6,2 m se nachází slínovec v třídě těţitelnosti 4. Drobivé horniny. 

Základová spára se nachází v hloubce -4,45 m. Zemní práce budou probíhat v třídě 

těţitelnosti 1-3.  

Bylo provedeno zjištění radonového indexu. Dle protokolu kategorie radonového 

rizika základových půd byl pozemek zařazen do kategorie nízkého radonového rizika. 

V daném případě není nutné provádět proti radonové opatření. 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 3,5 m od výškové úrovně 0,000, proto 

nebude třeba provádět opatření proti podzemní vodě. 

Nebyly  zjištěny ţádné inţenýrské sítě procházející pod pozemkem, jak při náhledu do 

příslušných map, tak následných průzkumech  na vlastním pozemku. 

Přístupová cesta se nachází v severní části objektu, na parcele číslo 2422/85 v ulici 

Dráhy nebo na parcele č. 2422/83 v ulici Bytovky. 

 

d) Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů  

Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 

známé poţadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci (Energetický audit 

budovy viz samostatná část projektové dokumentace: D – Dokladová část) 

 

e) Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících prováděcích 

vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje veškeré technické poţadavky na stavbu dle 

vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu s přihlédnutím 

příslušných českých a evropských norem. V Projektové dokumentaci jsou navrţeny výrobky, 

konstrukce a materiál s ověřenými vlastnostmi. 

Projektová dokumentace splňuje poţadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. 
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f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace 

Byly dodrţeny poţadavky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na 

vyuţívání území jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 269/2009 Sb. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Stavba bude prováděna současně se stavbou veřejných sítí, které bude provádět obec 

Polešovice. Po dokončení stavby bytového domu budou na pozemku postupně zbudovány 

další stavební objekty. Jedná se o parkoviště, dětské hřiště a vegetační úpravy. Dokončení 

staveb se předpokládá v roce 2012.  

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby:   3/2012 

Předpokládané dokončení výstavby:   12/2012 

Nejprve dojde k sejmutí ornice a jejího uloţení na pozemku. Pak se provede srovnání 

terénu, výkop stavební jámy a rýh. Vytěţená zemina se odveze na nedalekou skládku určenou 

Stavebním úřadem. Bude následovat hrubá spodní stavba a pak hrubá vrchní stavba. Poté se 

provedou práce vnitřní a dokončovací.  

 

i) Statistické údaje 

Zastavěná plocha bytového domu: …………. 507,5 m
2
 

Zastavěná plocha parkoviště: ……………….. 790 m
2
 

Zastavěná plocha dětského hřiště: …………... 158,5 m
2
 

Počet nadzemních podlaţí: ………………….. 3 

Počet podzemních podlaţí: ……………..…… 1 
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Světlá výška 1. S ………………………….…. 2,8 m 

Světlá výška 1.NP ………………………..….. 2,9 m 

Světlá výška 2.NP …………………………… 2,9 m 

Světlá výška 3.NP …………………………… 2,9 m 

Konstrukční výška …………………………… 3,25 m 

Orientační náklady na stavbu ………………... 19 595 000 kč 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Projektová dokumentace řeší stavbu bytového domu na parcele 2422/86 v katastrálním 

území Polešovice. Plocha parcely je 7895,6  m
2
. Územím prochází vrstevnice o hodnotách 

194 – 188 m n.m. Bpv., se sklonem k jihovýchodu.  Staveniště je beze stromů a keřů. 

V blízkosti staveniště se nacházejí ochranná pásma elektrického a vodního zdroje, které jsou 

vyznačeny v situačním výkresu. Pozemek bude vyuţit v celém svém rozsahu pro potřeby 

zařízení staveniště. Přístupová cesta se nachází v severní části objektu, na parcele číslo 

2422/85 v ulici Dráhy. Tato komunikace slouţí pouze pro výstavbu bytového domu a není 

potřeba provádět její zábor během výstavby objektu. Stavební prostor bude ohraničen 

drátěným plotem pro zamezení vstupu nepovolaných osob.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Urbanistické a architektonické řešení stavby a umístění stavby respektuje typické 

prvky charakteristické pro místní zástavbu. Dům je obdélníkového půdorysu o rozměrech 

27x16m. Jedná se o třípodlaţní objekt částečně podsklepen. První nadzemní podlaţí je 

tvořeno byty pro osoby s omezenou schopností pohybu a technickým zázemím (kočárkárny). 

Vchody jsou přístupné ze společného spojovacího komunikačního krčku, vybaveného 

schodištěm se zábradlím a rampou pro osoby tělesně postiţené. V ostatních nadzemních 

podlaţích jsou umístěny jednotlivé byty. Podzemní podlaţí je vybaveno sklepy. Jedná se o 

zděnou konstrukci, jako zdivo bude pouţit cihelný materiál POROTHERM 44 P +D. 

Zastřešení objektu je navrţeno krovovou střechou. Nově navrţená fasáda bude tvořena 

barvami dle vzorníku odpovídajícímu navrţenému  typu omítky. Nový obklad soklu bude z 

keramických mrazuvzdorných obkladových pásků. Nová dřevěná okna a dveře mají vnější a 

vnitřní povrch hnědý. Vnější parapety bude z měděného plechu a kovové konstrukce na 

fasádě budou natřeny v barvě určené v projektové dokumentaci.  Konečné barevné řešení 

omítky stěn a soklu bude odsouhlaseno s investorem.  
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c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inţenýrských staveb s řešení 

vnějších ploch 

Základy 

Základy pod obvodovými stěnami nepodsklepené části budou provedeny do hloubky -

1,300 m od úrovně +0,000. U podsklepené části bude hloubka základů -4,45 m od úrovně 

+0,000. Základy jsou navrţeny z prostého betonu C16/20. V základových pasech je nutno 

ponechat prostupy pro přípojky kanalizace, vody a elektro. Základové pásy se budou provádět 

dle výkresu základů. Do základové spáry bude před betonáţí uloţena kulatina FeZn, slouţící 

pro uzemnění, později bude napojena na hromosvod. Prostor pod betonovou deskou mezi 

základovými pásy bude vyplněn štěrkovým násypem tl.150 mm. Deska bude tl.150 mm, bude 

spojitá a rovnoměrná po celé ploše. Tato deska bude nepenetrována a bude tvořit podklad pro 

hydroizolační vrstvu. Betonová deska bude vyztuţena Kari sítí tl.6 mm s oky 150/150. 

Svislé konstrukce 

Celý bytový dům je navrţen ze systému POROTHERM. Obvodovou konstrukci tvoří 

cihelné bloky POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 36,5 P+D, které jsou vyzděny na 

tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny bloky 

POROTHETM 30 P+D AKU a příčky POROTHERM 11,5 P+D. Zdivo je vyzděno na 

vápeno-cementovou maltu MVC 2,5. 

Vodorovné konstrukce 

Nad okenní prostory budou uloţeny překlady POROTHERM překlad 7, viz příloha II 

specifikace překladů. Překlady budou doplněny o tepelně izolační vloţku EPS tl.90 mm. 

Nosná konstrukce stropu je tvořena nosníky POROTHERM POT 625, POT 500, vloţkami 

MIAKO 19/50 PTH, 8/50 PTH, 19/62,5 PTH, 8/62,5 PTH a monolitickou vrstvou betonu 

C16/20. Celková tloušťka stropu je 250 mm. Nad vnějšími obvodovými stěna je 

ţelezobetonový věnec. Bednění věnce je tvořeno věncovou tvárnicí POROTHERM VT 8 

doplněnou tepelně izolační vloţkou EPS 90 mm.   
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Schodiště 

Konstrukce schodiště bude ţelezobetonové dvouramenné. Nosná konstrukce je tvořena 

ze ţelezobetonové desky tl.140 mm. Na ţelezobetonové desce budou nabetonovány stupně 

C20/25. Na stupnicích bude dlaţba s protiskluznou úpravou. Zábradlí bude ocelové 

sloupkové.  

Krov 

Nosnou konstrukcí střechy bytového domu je krov tvořený stojatou stolicí s dvěma 

středovými a vrcholovou vaznicí. Střecha bude valbová se spádem 30
o
. Druh řeziva – smrk. 

Všechny dřevěné prvky budou zbaveny kůry a namořeny Bochemitem proti biologickým 

škůdcům. Krov je svázán kleštinami, pozednice jsou kotvené do ţelezobetonového věnce, 

přes závitové tyče. Pozednice je také kotvená do vazného trámu. Tvar a konstrukce krovu viz 

výkresová část. 

Vnější plochy 

Výstavba venkovních ploch se skládá z dětského hřiště s umělým povrchem, 

chodníkových ploch a parkoviště. Součástí výstavby všech ploch je odvodnění povrchových 

vod.  

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Připojení stavby na místní komunikace bude provedeno z ulice Bytovky na parcele č. 

2422/83 a z ulice Dráhy na parcele č. 2422/85. Chodníky budou ze zámkové dlaţby. Stavba 

bude napojena na sítě technického vybavení. Přípojky elektro, vody a plynu budou přivedeny 

na hranici pozemku investora. Odvod splaškových vod bude napojen na veřejnou splaškovou 

kanalizaci. Dešťová voda bude svedena do dešťové kanalizace.   

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodrţení podmínek stanovených pro navrhování staveb poddolovaném území 

Řešení je popsáno v předcházejícím bodě. Bude dodrţeno poţadovaných podmínek 

jednotlivých provozovatelů a majitelů infrastrukturních prvků a také platných norem a 

předpisů.  
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f) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

Stavba nebude mít vliv na zhoršení ţivotního prostředí v okolí stavby. Ovšem při 

provádění stavby musí investor dbát na to, aby v co nejmenší míře působily na okolí tyto 

aspekty: hluk, prašnost, doprava, znečištění komunikací, stavební mechanizmy, které můţou 

vyvolat dočasně zhoršení ţivotního prostředí v okolí stavby. Je třeba znečištění hned 

likvidovat, aby nebyl ohroţen provoz na komunikacích. Odpady na stavbě musí být tříděny a 

odváţeny na předem určené skládky. Odpad z pozdějšího provozu bytového domu bude tříděn 

ukládán do popelnicových nádob nebo kontejnerů na tříděný odpad a jeho svoz bude zajištěn 

obcí. 

 

g) Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikace 

Návrh bytového domu a veřejně přístupných ploch dodrţuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové uţívání staveb. Dispoziční, 

výškové a technické řešení 1.NP umoţňuje bezbariérový provoz pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. Mimo jiné byly navrţeny vstupní ocelové rampy, bezbariérové 

hygienické zázemí nebo dveřní otvory šířky 900 mm bez prahů. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Bylo provedeno zjištění radonového indexu. Dle protokolu kategorie radonového 

rizika základových půd byl pozemek zařazen do kategorie nízkého radonového rizika. 

V daném případě není nutné provádět proti radonové opatření. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Polohové osazení do terénu viz výkres č. C 1.1 situace, vytyčení stavby provede 

oprávněný geodet nebo řádně proškolený stavbyvedoucí. Vytyčení obrysu objektu je 

provedeno v systému JTSK a Bpv.  



21 
 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavba je členěna: 

SO 01 – Objekt bytový dům 

SO 02 – Výstavba parkoviště 

SO 03 – Výstavba dětského hřiště 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich 

minimalizace 

Veškeré stavební práce budou probíhat pouze na pozemku investora – majitele 

pozemku. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních 

pozemků. Při provádění stavby musí investor dbát na to, aby v co nejmenší míře působily na 

okolí tyto aspekty: hluk, prašnost, doprava, znečištění komunikací, stavební mechanizmy, 

které můţou vyvolat dočasně zhoršení ţivotního prostředí v okolí stavby. 

Výstavbou nejsou dotčena ochranná pásma, chráněné objekty, prostory. Stavba nemá 

nároky na zábor zemědělského a lesního fondu. Výstavba bude prováděna středně těţkou a 

lehkou stavební technikou, která nebude výrazně zatěţovat negativními vlivy okolí. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků 

Při veškerých stavebních pracích je nutno bezpodmínečně dodrţovat bezpečnostní 

nařízení včetně platných norem a bezpečnostních předpisů. Pracovníci jsou povinni na stavbě 

dodrţovat zásady bezpečnosti, stanovené pracovní postupy, pouţívat při práci ochranných 

zařízení a pracovních prostředků a zúčastnit se školení o bezpečnosti práce. Stavební práce 

budou prováděny odbornou stavební firmou. Platí dodrţování platných předpisů a norem a to 

hlavně vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 



22 
 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební činnosti jsou navrţeny tak, aby nedošlo v průběhu stavby a uţívání k situaci, 

která by měla vliv na statiku objektu a nedošlo k poškození stavby. 

Konstrukce stavby je navrţena z obvyklých materiálů Porotherm, předpokládá se 

vyuţívání stavby s obvyklým zatíţením, jako je běţné pro obytné budovy po celou dobu 

ţivotnosti stavby. Prostorová tuhost bude zajištěna spojením vnitřních i obvodových stěn. 

Při provádění stavby budou dodrţeny všechny technologické postupy výrobců 

materiálu. Pouţité výrobky musí splňovat poţadovaný stupeň jakosti a kvality. V případě 

pouţití jiných materiálů musí tyto vykazovat minimálně stejné technické a mechanické 

vlastnosti, jako původně navrţené.  

 

3. Poţární bezpečnost 

Poţárně bezpečnostní řešení stavby viz samostatná poţární zpráva.  

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

Odvětrávání vnitřních prostorů bude přirozeně okny a dveřními prostory. V prostorách 

domu je zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno osvětlením umělým.  

Při provádění prací je nutno dodrţovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb., kterou se upravují další poţadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví a ochrany zdraví při prácí v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci.) 
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Se vzniklými odpady bude nakládáno dle vyhlášky č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tento 

zákon stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování 

ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje, práva a 

povinnosti osob v odpadovém hospodářství. Vyhláška č. 381/2001 Sb.,  stanovuje Katalog 

odpadů, seznam nebezpečných odpadů  ve znění pozdějších přepisů.  

Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, 

které svými vlastnostmi splňují nejen technické poţadavky, ale i vyhovují podmínkám 

zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. Stavba, jak je navrţena, bude odolávat 

škodlivému působení prostředí, např. vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody.  

 

5. Bezpečnost při uţívání 

Stavba nepředstavuje ţádné bezpečnostní rizika, která by byla spojena s uţíváním 

stavby. Projekt stavby je řešen dle technických poţadavků na výstavbu a jeho uţívání jako 

stavby pro bydlení tedy bude bezpečné. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba nezhoršuje hlukové poměry ani není potřeba stavbu před hlukem chránit. 

Vnitřní obvodově stěny jednotlivých bytů jsou navrţeny z materiálu Porotherm 30 P+D AKU, 

sniţující šíření hluku v konstrukcích. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba je navrţena z materiálů Porotherm, který splňuje poţadavky revidované ČSN 

73 0540, tepelný odpor konstrukce vyhovuje. Jsou respektovány klimatické podmínky ve 

Zlínském kraji. Dále objekt splňuje vyhlášku č. 291/2001 Sb., která stanovuje podrobnosti 

účinnosti uţití energie při spotřebě tepla v budovách. Touto vyhláškou se podrobněji stanoví 

tepelně technické a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, jejichţ splnění je 

poţadováno za dodrţení obecných technických poţadavků na výstavbu. 
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8. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

První nadzemní podlaţí je tvořeno byty pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

technickým zázemím (kočárkárny). Vchody jsou přístupné ze společného spojovacího 

komunikačního krčku, vybaveného schodištěm se zábradlím a rampou pro osoby tělesně 

postiţené. Byty splňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích 

zabezpečující bezbariérové uţívání osob. Tato vyhláška stanoví obecné technické poţadavky 

na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich uţívání osobami s pohybovým, 

zrakovým, sluchovým a mentálním postiţením.  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Stavba má navrţenou hydroizolaci proti zemní vlhkosti. Působení radonu se nezjistilo, 

proto se nebude provádět protiradonové opatření. Objekt neleţí na poddolovaném území a 

nachází se v dostatečné vzdálenosti ochranném a bezpečnostním pásmu a neleţí v území se 

zvýšenou seismicitou. Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí. 

Jako ochrana před úderem blesku a ostatními vlivy atmosférické elektřiny je na 

objektu nainstalována hromosvodná soustava, která bude uzemněna pod základový pas. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Základní poţadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

 

11. Inţenýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Plochy parkoviště, dětského hřiště a kolem objektu budou odvodněny do dešťové 

kanalizace, která bude napojena do veřejné dešťové kanalizace v severní části objektu. Odvod 

splaškových vod bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci, v jiţní části objektu. 
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b) Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod vodovodní přípojkou. 

c) Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen přípojkou na síť NN. Na pozemku bude umístěn HDS. Objekt 

bude napojen k STL plynovodu. Na hranici pozemku bude umístěn HUP.  

d) Řešení dopravy 

Vstup do objektu bude zajištěn pěší komunikaci, která je napojena na ulici Bytovky. 

Parkoviště bude napojené na ulici Bytovky, v jiţní části objektu a také na ulici Dráhy, 

v severní části objektu.  

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Po dokončení stavby bude upraveno okolí stavby, včetně vegetačních úprav. 

f) Elektronické komunikace 

Elektrotechnické připojení se nepředpokládá. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

             Nejsou navrţeny.   

 

C. Situace stavby 

 

Viz dokumentace stavební části výkres č. C 1.1 situace a výkres č. C 1.2 situace širší vztahy  

 

D. Dokladová část 

 

Samostatná část projektové dokumentace 
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E. Zásady organizace výstavby 

 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště se nachází na parcele 2422/86 v katastrálním území Polešovice. Územím 

prochází vrstevnice o hodnotách 194 – 188 m n.m. Bpv., se sklonem k jihovýchodu.  

Staveniště je beze stromů a keřů. V blízkosti staveniště se nacházejí ochranná pásma 

elektrického a vodního zdroje, které jsou vyznačeny v situačním výkresu. Vjezd a výjezd ze 

staveniště je zajištěn z ulice Dráhy na parcele č. 2422/86 v severní části staveniště. Pojízdné 

komunikace na staveništi jsou ze silničních panelů IZD 200/21 a IZD 150/21. Pochůzí 

komunikace jsou tvořeny štěrkovými násypy. Staveniště je po celém svém obvodu oploceno 

drátěným pletivem, pro zamezení vstupu na staveniště nepovolaných osob. Oplocená plocha 

staveniště je 4075,6 m
2
. Celková plocha parcely je 7895,6 m

2
. Vytěţená zemina bude 

odvezena na nedalekou skládku určenou Stavebním úřadem. Vytěţená ornice bude uloţena na 

staveništi následně bude slouţit k rekultivaci pozemku.  

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Pozemkem č. 2422/86 neprocházejí ţádné sítě technické infrastruktury, které by 

zasahovaly do staveniště a bylo potřeba provést jejich přeloţení nebo opatření ochrannými 

konstrukcemi. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

Přípojky elektro a vody budou přivedeny na hranici pozemku investora. Odvod 

splaškových vod bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci. Dešťová voda bude 

svedena do dešťové kanalizace.  Dešťová kanalizace bude pro odvodnění ploch bude 

zbudována v rámci zařízení staveniště. 
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Při veškerých stavebních pracích je nutno bezpodmínečně dodrţovat bezpečnostní 

nařízení včetně platných norem a bezpečnostních předpisů. Pracovníci jsou povinni na stavbě 

dodrţovat zásady bezpečnosti, stanovené pracovní postupy, pouţívat při práci ochranných 

zařízení a pracovních prostředků a zúčastnit se školení o bezpečnosti práce. Stavební práce 

budou prováděny odbornou stavební firmou. Platí dodrţování platných předpisů a norem a to 

hlavně vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Po dobu výstavby se nepředpokládá vstup osob se sníţenou schopností pohybu do 

prostoru staveniště. V současné době přes dané území neprochází ţádná veřejná komunikace 

nebo jiná dopravní cesta, kterou by bylo nutné přizpůsobit poţadavkům osob se sníţenou 

schopností pohybu. Objekt bude po celou dobu výstavby oplocen a bude zabráněno vstupu 

cizím osobám.  

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

            Uspořádání staveniště bude zajištěno dle platných norem a předpisů tak, aby byl 

zajištěn bezpečný provoz a ochrana sousedních území. Platí: 

vyhláška  č.  383/2001  Sb.,  o  podrobnostech  nakládání s odpady, 

zákona  č.  258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného zdraví, 

zákona  č.  86/2002  Sb.,  zákon  o ochraně ovzduší. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně vyuţití nových a stávajících objektů 

Pro zařízení staveniště budou pouţity provizorní objekty – mobilní buňky MB ZRUP 

pro zázemí pracovníků a jedna buňka jako sklad nářadí. Materiály jsou skladovány na 

dostatečně únosných a odvodněných plochách. Zemina bude ze staveniště odvezena na 
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nedalekou skládku určenou Stavebním úřadem. Sejmutá ornice bude skladována v deponii a 

bude slouţit k rekultivaci pozemku. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyţadujících ohlášení 

            Výstavba bytového domu nevyţaduje zařízení staveniště podléhající ohlášení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při veškerých stavebních pracích je nutno bezpodmínečně dodrţovat bezpečnostní 

nařízení včetně platných norem a bezpečnostních předpisů. Pracovníci jsou povinni na stavbě 

dodrţovat zásady bezpečnosti, stanovené pracovní postupy, pouţívat při práci ochranných 

zařízení a pracovních prostředků a zúčastnit se školení o bezpečnosti práce. Stavební práce 

budou prováděny odbornou stavební firmou. Platí dodrţování platných předpisů a norem a to 

hlavně vyhlášku č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

 

i) Podmínky pro ochranu ţivotního prostředí na stavbě 

Ochrana ţivotního prostředí  

           Zhotovitel  (jako  původce  odpadu)  bude  mít  zejména  vyřešeno  nakládání  

s odpady,   jejich   evidenci   a   likvidaci    tak,   aby   byl   dodrţen   zákon   č.   185/2001   

Sb.,   o   odpadech,   ve   znění   předpisů pozdějších,    a    vyhlášky  č.  383/2001  Sb.,  o  

podrobnostech  nakládání s odpady,  ve  znění  předpisů  pozdějších,  včetně  vyhlášky  č.  

381/2001  Sb., katalog odpadů, ve znění předpisů pozdějších. Zhotovitel povinen vést 

evidenci o odpadech.  Dovoz  odpadů  na  stavbu  je  zakázán.  Je  zakázáno  dopravovat  

odpady  a zbavovat se jich v areálu stavby – např. zbytky materiálu v korbě 

nákladního vozidla,   poškozený   materiál   určený   pro   stavbu,   odpad   vznikající   

při údrţbě/opravách vozidel.  
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           Značení nebezpečných odpadů (dále jen NO). V místě skladování NO musí být 

umístěn identifikační list, uvedené katalogové číslo, název NO a jméno a příjmení 

zodpovědné osoby za údrţbu. Je nutno dodrţovat následující zákony: 

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 356/2003 Sb., o chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů,  

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Vodní hospodářství. 

          Pracovníci zhotovitele musí dodrţovat zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon,  ve znění  

předpisů  pozdějších. Nesmí narušovat přírodní prostředí a nezávadnost podpovrchových vod. 

To  znamená,  aby  se  s technikou  pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, 

zabraňovali únikům a úkapům pohonných hmot,  olejů  a  chemikálií,  náleţitě  s nimi  

manipulovali  a  skladovali  je  dle platných předpisů..  

  

Ochrana  ovzduší 

           Zhotovitel  je  povinen  dodrţovat  s vozidly  předepsanou  rychlost  v blízkosti  

stavby,  nevířit  nadměrně  prach,  případně  zajistit  zkrápění příliš  prašného  povrchu.  Na  

stavbě  je  rovněţ  zakázáno  spalovat  odpad  a materiály  za  jakýmkoli  účelem.  Platí 

dodrţování zákona  č.  86/2002  Sb.,  zákon  o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, 

včetně prováděcích předpisů.  

 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

    

Předpokládané zahájení výstavby:  2/2012 

Předpokládané dokončení výstavby:  11/2012 
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F. Dokumentace stavby 

 

      1.  Pozemní (stavební objekty) 

 

      1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 

 

      1.1.1   Technická zpráva 

 

a) Účel a popis objektu 

Projektová dokumentace řeší stavbu bytového domu na parcele 2422/86 v katastrálním 

území Polešovice. Jedná se o třípodlaţní objekt částečně podsklepen. První nadzemní podlaţí 

je tvořeno byty pro osoby s omezenou schopností pohybu a technickým zázemím 

(kočárkárny). Vchody jsou přístupné ze společného spojovacího komunikačního krčku, 

vybaveného schodištěm se zábradlím a rampou pro osoby tělesně postiţené. V ostatních 

nadzemních podlaţích jsou umístěny jednotlivé byty. Podzemní podlaţí je vybaveno sklepy.  

Účelem návrhu je navrhnout bytový dům splňující nároky na bydlení. Bytový dům je 

navrţen tak, aby bydlení v něm bylo pokud moţno energeticky úsporné, podle toho jsou 

navrţeny skladby konstrukcí a orientace bytového domu ke světovým stranám. 

 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a uţívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 

Bytový dům se nachází na parcele 2422/86 v katastrálním území Polešovice. Územím 

prochází vrstevnice o hodnotách 194 – 188 m n.m. Bpv., se sklonem k jihovýchodu.  

Pozemek je beze stromů, keřů. V blízkosti pozemku se nacházejí ochranná pásma 

elektrického a vodního zdroje, které jsou vyznačeny v situačním výkresu. Bytový dům je 

podélnou stranou rovnoběţný se silnicí. 

             Vjezd a výjezd na pozemek je zajištěn z ulice Dráhy na parcele č. 2422/85 v severní 

části staveniště a z ulice Bytovky na parcele č. 2422/83 jiţní části objektu. Vstup na pozemek 

se nachází v jiţní části pozemku, z ulice Bytovky na parcele č. 2422/83. 
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ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

Architektonické řešení stavby a umístění stavby respektuje typické prvky 

charakteristické pro místní zástavbu. Dům je obdélníkového půdorysu o rozměrech 27x16m. 

Jedná se o třípodlaţní objekt částečně podsklepen. První nadzemní podlaţí je tvořeno byty pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a technickým zázemím (kočárkárny). Vchody jsou 

přístupné ze společného spojovacího komunikačního krčku, vybaveného schodištěm se 

zábradlím a rampou pro osoby tělesně postiţené. V ostatních nadzemních podlaţích jsou 

umístěny jednotlivé byty. Podzemní podlaţí je vybaveno sklepy. Jedná se o zděnou 

konstrukci, jako zdivo bude pouţit cihelný materiál POROTHERM 44 P +D. Zastřešení 

objektu je navrţeno krovovou střechou. Nově navrţená fasáda bude tvořena barvami dle 

vzorníku odpovídajícímu navrţenému  typu omítky. Nový obklad soklu bude z keramických 

mrazuvzdorných obkladových pásků. Nová dřevěná okna a dveře mají vnější a vnitřní povrch 

hnědý. Vnější parapety a kovové konstrukce na fasádě budou natřeny v barvě určené v 

projektové dokumentaci.  Konečné barevné řešení omítky stěn a soklu bude odsouhlaseno 

s investorem.  

UŢÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 

První nadzemní podlaţí je tvořeno byty pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Vchody jsou přístupné ze společného spojovacího komunikačního krčku, 

vybaveného schodištěm se zábradlím a rampou pro osoby tělesně postiţené. Byty splňují 

vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích zabezpečující bezbariérové 

uţívání osob. Tato vyhláška stanoví obecné technické poţadavky na stavby a jejich části tak, 

aby bylo zabezpečeno jejich uţívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a 

mentálním postiţením.  

VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

              Po dokončení výstavby bytového domu budou okolní plochy pozemku zatravněny a 

budou vysazeny ovocnými a okrasnými stromy.  
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c) Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné a zastavěné prostory, osvětlení a oslunění 

SO 01 BYTOVÝ DŮM 

         Zastavěná plocha: 424,9 m
2
 

         Obestavěný prostor: 6 291,8 m
3
 

         Podlahová plocha celkem: 1 108,21 m
2
 

SO 02 PARKOVIŠTĚ 

          Zastavěná plocha: 790 m
2
 

SO 03 DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 

           Zastavěná plocha: 158,5 m
2
 

          Přirozené osvětlení a oslunění obytných místností je zajištěno okny ve fasádách 

objektu, v půdním prostrou bude zajištěno střešními okny. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu 

1) Bourací práce 

          Jedná se o novostavbu bytového domu, ţádné bourací práce nejsou potřebné. 

 

2) Zemní práce 

Zemní práce započnou sejmutím ornice v tloušťce 300 mm ± 50 mm podle kvality 

ornice a podornice. Sejmutá ornice o objemu 166,5 m
3
 odvezena ze staveniště a vyuţita 

k zúrodnění. Vytěţená ornice o objemu 237m
3 

bude uloţena na staveništi do deponie v 

násypu výšky 2 m s vytvořeným svahem pod úhlem 45 °, která bude slouţit k rekultivaci 

pozemku. Vzhledem k nerovnému terénu, dojde po sejmutí ornice k jeho srovnání. Viz 

technologický předpis zemních prací. Před samotným zahájením provádění hlavních zemních 

prací dojde nejprve k přenesení obvodu budoucí stavby z výkresu situace, který je součástí 

projektové dokumentace na plochu staveniště. Pro výkopy bude pouţito paţení záporové. 

Skládá se ze svislých zápor a vodorovných paţin. Výkopové práce budou provedeny strojně 

universálním pásovým rypadlem. Nejprve dojde k hloubení stavební jámy, rýh uvnitř stavební 
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jámy a nakonec rýh mimo stavební jámu. Těţení zeminy probíhá v třídě těţitelnosti 1-3. 

Vytěţená zemina se odveze na skládku určenou Stavebním úřadem Polešovice.  

3) Základy 

Základový pás bude monolitický, vylitý přímo do rýhy výkopu. Základy pod 

obvodovými stěnami nepodsklepené části budou provedeny do hloubky -1,300 m od úrovně 

+0,000. U podsklepené části bude hloubka -4,45 m od úrovně +0,000. Základy jsou navrţeny 

z prostého betonu C16/20. V základových pasech je nutno ponechat prostupy pro přípojky 

kanalizace, vody a elektro. Do základové spáry bude před betonáţí uloţena kulatina FeZn, 

slouţící pro uzemnění. Prostor pod betonovou deskou mezi základovými pásy bude vyplněn 

štěrkovým násypem tl.150 mm. Deska bude tl.150 mm, bude spojitá po celé ploše a bude 

tvořit podklad pro hydroizolační vrstvu. Deska bude vyztuţena Kari sítí 6/150 - 6/150 (prut 

6, velikost ok 150 x 150). Základovou desku je nutné řádně ošetřovat kropením.  

4) Hydroizolace 

          Na základové desce a svislé nosné konstrukci bude provedena hydroizolační vrstva. Na 

penetrační nátěr DEKPRIMER bude přitaven asfaltový pás těţký Bitagit 40 mineral.  

          Při realizaci je nutno dbát na kvalitu provedených prací hydroizolační vrstvy, na 

dodrţení technologických postupů a pečlivém utěsnění všech prostupů izolací.  

5) Svislé nosné konstrukce 

Celý bytový dům je navrţen ze systému POROTHERM. Obvodovou konstrukci tvoří 

cihelné bloky POROTHERM 44 P+D a POROTHERM 36,5 P+D, které jsou vyzděny na 

tepelně izolační maltu POROTHERM TM. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny bloky 

POROTHETM 30 P+D AKU.  

Výsledný tepelný odpor skladby obvodové stěny musí dosahovat doporučených 

hodnot ČSN normou.  

6) Vodorovné nosné konstrukce 

Nad okenní prostory budou uloţeny překlady POROTHERM překlad 7, viz 

specifikace překladů. Překlady budou doplněny o tepelně izolační vloţku EPS tl.90 mm. 
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Nosná konstrukce stropu je tvořena nosníky POROTHERM POT 625, POT 500, 

vloţkami MIAKO 19/50 PTH, 8/50 PTH, 19/62,5 PTH, 8/62,5 PTH a monolitickou vrstvou 

betonu C16/20. Celková tloušťka stropu je 250 mm. Nad vnějšími obvodovými stěna je 

ţelezobetonový věnec. Bednění věnce je tvořeno věncovou tvárnicí POROTHERM VT 8 

doplněnou tepelně izolační vloţkou PPS 90 mm. Věnec bude výšky 250 mm a bude vyztuţen 

třmínkovou výztuţí R6/250 mm a podélnou výztuţí 4 x R12 v rozích třmínků. 

Ve stropní konstrukci nad 3. NP budou pod nosné sloupky krovu uloţeny válcované 

ocelové profily fungující jako skryté nosníky.  

Nosné stěny budou svázány a ztuţeny ţelezobetonovým pozedním věncem, který bude 

proveden v úrovni stropní desky. Viditelné průvlaky jsou tvořeny válcovanými ocelovými 

profily I 220. 

7) Vertikální komunikace 

Vnitřní schodiště je navrţeno jako dvouramenné s mezipodestou. Schodiště má 

v kaţdém rameni 10 stupňů o rozměrech 162,5 x 305 mm. Nosná konstrukce je tvořena ze 

ţelezobetonové desky tl.140 mm. Na ţelezobetonové desce budou nabetonovány stupně 

C20/25. Na stupnicích bude dlaţba s protiskluznou úpravou. Zábradlí bude ocelové 

sloupkové. Schodiště bude provedeno dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní 

poţadavky, zábradlí dle ČSN 74 3305 Ochrana zábradlí.  

8) Konstrukce střechy 

Na stropní desku bude provedena nadezdívka o výšce 0,75 m, na kterou bude 

proveden ztuţující ţelezobetonový věnec výšky 0,25 m. Celková výška nadezdívky pak bude 

1 m. Věnec bude vyztuţen třmínkovou výztuţí R6/250 mm a podélnou výztuţí 4x R12 

v rozích třmínků. Podélná výztuţ musí být řádně svázána. Nosnou konstrukcí střechy 

bytového domu je krov tvořený stojatou stolicí s dvěma středovými a vrcholovou vaznicí. 

Střecha bude valbová se spádem 30
o
. Druh řeziva – smrk. Všechny dřevěné prvky budou 

namořeny Bochemitem proti biologickým škůdcům. Krov je svázán kleštinami, pozednice 

jsou kotvené do ţelezobetonového věnce, přes závitové tyče. Tvar a konstrukce krovu viz 

výkresová část. 
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Na vnějším líci krokví bude přes krokve nataţena pojistná hydroizolace – kontaktní 

difuzní fólie Tyvek. Pro průduchy instalací budou pouţity příslušné tvarovky systému střechy. 

Systém střechy bude tvořen krytinou Bramac.  

9) Komíny 

            Vytápění objektu je navrţeno teplovodem. 

10) Příčky 

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

vápeno-cementovou maltu MVC 2,5. Navrţené konstrukce budou splňovat poţadavky ČSN 

73 0532 na vzduchovou neprůzvučnost a poţadavky na poţární odolnost staveb.  

11) Podlahy  

           Nášlapné vrstvy podlah jsou specifikovány v tabulce místností v jednotlivých 

výkresech půdorysů.  

           Navrţené konstrukce budou splňovat poţadavky ČSN 73 0532 na vzduchovou a 

kročejovou neprůzvučnost a poţadavky na poţární odolnost konstrukcí. 

12) Tepelné a zvukové izolace 

           Jako tepelná a zvuková izolace podlah budou pouţity desky z minerální vlny 

STEPROCK ND tl.40 mm. Nad úrovní terénu bude tento materiál zvětšen na tloušťku 120 

mm.  

13) Výplně otvorů 

           Vstupní a balkónové dveře budou v dřevěném provedení. Okenní otvory budou 

osazeny dřevěnými eurookny s tepelně izolačním dvojsklem. Okenní systém ke sklepním 

světlíkům bude pouţit MEALON. Střešní okna budou plastové typu VELUX. Tepelně 

technické vlastnosti výplní otvorů viz kapitola E. Výplně otvorů budou splňovat poţadavky 

normy ČSN 0540-2 na součinitel prostupu tepla a na kritickou vnitřní povrchovou teplotu. 

14) Vnitřní povrchové úpravy (omítky, obklady) 

            Zdivo bude omítnuto omítkou POROTHERM Universal tl.10 mm s výmalbou dle 

přání investora. V koupelnách a na WC bude provedeno obloţení stěn keramickým obkladem 
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do výšky 2000 mm. Konečné povrchové úpravy budou dořešeny během stavby, budou 

odsouhlaseny architektem a investorem. 

15) Vnější povrchové úpravy 

Na konstrukci bude pouţita omítka vnější MVC. Finální vrstvu tvoří tenkovrstvá 

omítka Baumit Z tl.3 mm. Jako výztuţ bude pouţita síťovina sklotextilní Baumit oko 4 x 4 

mm.   

16) Truhlářské konstrukce 

Parapetní desky budou vyrobeny z laminátových desek. Přechodové lišty a prahy 

venkovních dveří budou součástí dodávky dveří. Vnitřní dřevěné dveře budou usazeny do 

obloţkové zárubně. 

17) Zámečnické konstrukce 

Nově provedené zábradlí bude provedeno jako zámečnické konstrukce. Konečná 

podoba podléhá schválení investora 

18) Klempířské konstrukce 

           Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového případně z měděného plechu.  

Dále bude oplechována vnější část parapetů se sklonem mimo objekt. Oplechování bude 

provedeno z měděného plechu. Veškeré klempířské konstrukce budou provedeny dle ČSN 73 

3610 Navrhování klempířských konstrukcí. 

19) Okapní systém 

           Systém okapů bude z titanzinkového nebo měděného plechu. Okapní ţlab bude 

podepřen háky po cca 1,0 m. okapní svody budou uchyceny do obvodového zdiva a vedeny 

volně po fasádě. Dešťová voda bude vedena do veřejného dešťového kanalizačního potrubí. 

20) Terénní úpravy 

           Ornice uloţená po skrývce bude po dokončení stavby pouţita k rekultivaci pozemku. 

Kolem objektu je navrţen okapový chodník šířky 600 mm.  Odvodnění ploch kolem objektu, 

parkoviště a dětského hřiště budou vyústěny do veřejného dešťového kanalizačního potrubí. 

Konečné úpravy včetně sadových budou provedeny dle poţadavků investora. 
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e) Tepelně technické vlastnosti stavební konstrukcí a výplní otvorů 

Stavba je navrţena z materiálů, které splňují poţadavky revidované ČSN 73 0540, 

tepelný odpor konstrukce vyhovuje. Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území. 

Dále objekt splňuje vyhlášku č. 291/2001 Sb., která stanovuje podrobnosti účinnosti uţití 

energie při spotřebě tepla v budovách. Touto vyhláškou se podrobněji stanoví tepelně 

technické a energetické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov, jejichţ splnění je 

poţadováno za dodrţení obecných technických poţadavků na výstavbu. 

           Výplně otvorů budou splňovat poţadavky ČSN 73 0540-2. 

 

f) Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky inţenýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

             Základy jsou navrţeny z prostého betonu C16/20. V základových pasech je nutno 

ponechat prostupy pro přípojky kanalizace, vody a elektro. Do základové spáry bude před 

betonáţí uloţena kulatina FeZn, slouţící pro uzemnění. Prostor pod betonovou deskou mezi 

základovými pásy bude vyplněn štěrkovým násypem tl.150 mm. Deska bude tl.1500mm, bude 

spojitá po celé ploše a bude tvořit podklad pro hydroizolační vrstvu. Deska bude vyztuţena 

Kari sítí 6/150 - 6/150 (prut 6, velikost ok 150 x 150). 

 

g) Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí  

Stavba nebude mít vliv na ţivotní prostředí. Provádění stavby však vyvolá přechodné 

zhoršení ţivotního prostředí v okolí stavby (prašnost, hluk, doprava, pouţití stavebních 

mechanizmů, znečištění komunikace). Investor však bude při provádění prací maximálně dbát 

na to, aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění bude hned likvidováno, 

provoz na komunikaci nebude ohroţen. Na komunikaci se nesmí skladovat ţádný materiál. 

Opad ze stavby bude tříděn a odváţen na skládku.  

Odpad z pozdějšího provozu bytového domu bude tříděn ukládán do popelnicových 

nádob nebo kontejnerů na tříděný odpad a jeho svoz bude zajištěn obcí. 
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h) Dopravní řešení 

             Vjezd a výjezd na pozemek je zajištěn z ulice Dráhy na parcele č. 2422/86 v severní 

části staveniště a z ulice Bytovky na parcele č. 2422/83 jiţní části objektu. Vstup na pozemek 

se nachází v jiţní části pozemku, z ulice Bytovky na parcele č. 2422/83. Zpevněné plochy 

jsou navrţeny ze zámkové dlaţby či kamenné dlaţby. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Stavba má navrţenou hydroizolaci proti zemní vlhkosti. Působení radonu se nezjistilo. 

Objekt neleţí na poddolovaném území, v ţádném ochranném a bezpečnostním pásmu a neleţí 

v území se zvýšenou seismicitou. Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí. 

Jako ochrana před úderem blesku a ostatními vlivy atmosférické elektřiny je na objektu 

nainstalována hromosvodná soustava.   

 

j) Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a navazujících prováděcích 

vyhlášek. Projektová dokumentace stavby splňuje  technické poţadavky na stavbu dle 

vyhlášky č. 137/1998 Sb., s přihlédnutím příslušných českých a evropských norem. 

V Projektové dokumentaci jsou navrţeny výrobky, konstrukce a materiál s ověřenými 

vlastnostmi. 
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2. Rozpočet 

 

Poloţkový rozpočet byl vytvořen na základě výkazu výměr projektové dokumentace. 

Rozpočet stanovuje předpokládanou cenu jednotlivých stavebních dílů a celkovou cenu 

stavby. Pro zhotovení rozpočtu byl pouţit program Built power společnosti RTS. 

Krycí list rozpočtu 

Rozpočet 1 Položkový rozpočet JKSO  803.1 

Objekt 
Název 
objektu     SKP    

SO01 
Bytový 
dům     

Měrná 
jednotka m3 

Stavba 
Název 
stavby     

Počet 
jednotek 0 

112 Bytový dům   
Náklady na 
m.j. 0 

Projektant     Typ rozpočtu   

Zpracovatel projektu   0     

Objednatel   městys Polešovice     

Dodavatel     
Zakázkové 
číslo  111 

Rozpočtoval   Počet listů   

ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 

            

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

  HSV celkem 
11 069 

810 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 

Z PSV celkem 
5 266 

779 Oborová přirážka     0 

R 
M práce 
celkem 0 

Přesun stavebních 
kapacit   0 

N 
M dodávky 
celkem 0 

Mimostaveništní 
doprava   0 

ZRN celkem 
16 336 

590 Zařízení staveniště   
392 
078 

      Provoz investora     0 

HZS 0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 

ZRN+HZS 
16 336 

590 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 

ZRN+ost.náklady+HZS 
16 728 

668 
Ostatní náklady 
celkem   

392 
078 

Vypracoval   Za zhotovitele   

Za 
objednatel
e   

Jméno : Jakub   Jméno : 
 

Jméno :   

Datum : Pavela   Datum : 
 

Datum :   
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Podpis :   Podpis:   Podpis:   

  
 

      
 

  

Základ pro DPH 10,0 %     16 728 668 Kč 

DPH 10,0 %    1 672 867 Kč 

Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 

DPH   0,0 %    0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM     
18 401 535 

Kč 
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Rekapitulace stavebních dílů 

         
  Stavební díl 

  
HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

1 Zemní práce 

 
660 130 0 0 0 0 

2 Základy a zvláštní zakládání 786 452 0 0 0 0 

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 761 305 0 0 0 0 

4 Vodorovné konstrukce 2 749 927 0 0 0 0 

5 Komunikace 

 
297 221 0 0 0 0 

61 Upravy povrchů vnitřní 

 
1 198 179 0 0 0 0 

62 Úpravy povrchů vnější 

 
633 927 0 0 0 0 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 364 024 0 0 0 0 

64 Výplně otvorů 

 
15 284 0 0 0 0 

94 Lešení a stavební výtahy 66 476 0 0 0 0 

99 Staveništní přesun hmot 536 886 0 0 0 0 

711 Izolace proti vodě 

 
0 126 554 0 0 0 

713 Izolace tepelné 

 
0 240 041 0 0 0 

762 Konstrukce tesařské 

 
0 726 948 0 0 0 

764 Konstrukce klempířské 0 152 045 0 0 0 

765 Krytiny tvrdé 

 
0 353 721 0 0 0 

766 Konstrukce truhlářské 0 1 933 780 0 0 0 

767 Konstrukce zámečnické 0 188 832 0 0 0 

769 Otvorové prvky z plastu 0 92 523 0 0 0 

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 425 894 0 0 0 

772 Kamenné  dlažby 

 
0 111 462 0 0 0 

775 Podlahy vlysové a parketové 0 487 249 0 0 0 

781 Obklady keramické 

 
0 254 248 0 0 0 

783 Nátěry 

  
0 15 890 0 0 0 

784 Malby 

  
0 157 593 0 0 0 

  CELKEM  OBJEKT 
 

11 069 810 5 266 779 0 0 0 

         
Vedlejší rozpočtové náklady 

         Název VRN 
  

Kč % Základna 
 

Kč 

Ztížené výrobní podmínky 
 

0 0,0 16 336 590 
 

0 

Oborová přirážka 
 

0 0,0 16 336 590 
 

0 

Přesun stavebních kapacit 
 

0 0,0 16 336 590 
 

0 

Mimostaveništní doprava 
 

0 0,0 16 336 590 
 

0 

Zařízení staveniště 
 

0 2,4 16 336 590 
 

392 078 

Provoz investora 
 

0 0,0 16 336 590 
 

0 

Kompletační činnost (IČD) 
 

0 0,0 16 336 590 
 

0 

Rezerva rozpočtu 
 

0 0,0 16 336 590 
 

0 

  CELKEM VRN 
    

392 078 

          

 

 

 

 



42 
 

Položkový rozpočet  

       
Stavba : 112 Bytový dům   

Rozpočet
: 1   

Objekt : SO01 Bytový dům   Položkový rozpočet 

       P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl
: 1 Zemní práce         

1 121101101R0
0 

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 
m  m3 403,62 49,00 19 777,32 

2 122101101R0
0 

Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 
100 m3  m3 390,48 94,10 36 744,17 

3 131201202R0
0 

Hloubení zapažených jam v hor.3 
do 1000 m3  m3 575,29 435,50 250 536,97 

4 132101201R0
0 

Hloubení rýh šířky do 200 cm v 
hor.2 do 100 m3  m3 58,82 227,00 13 351,23 

5 132201201R0
0 

Hloubení rýh šířky do 200 cm v 
hor.3 do 100 m3  m3 45,24 393,00 17 781,21 

6 139601102R0
0 

Ruční výkop jam, rýh a šachet v 
hornině tř. 3  m3 8,40 827,00 6 946,80 

7 151701111U0
0 

Odstranění pažení ocel zápor hl do 
4m  m2 162,50 52,40 8 515,00 

8 153202111R0
0 

Pazeni do ocel zapor hl do 4m  
m2 163,50 728,00 119 028,00 

9 161101102R0
0 

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 
do 4,0 m  m3 149,28 130,50 19 480,94 

10 162201102R0
0 

Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 50 m  m3 373,70 35,40 13 228,98 

11 162301102R0
0 

Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 1000 m  m3 492,50 82,20 40 483,50 

12 162306111R0
0 

Vodorovné přemístění zemin pro 
zúrodnění do 500 m  m3 166,50 81,30 13 536,45 

13 167101102R0
0 

Nakládání výkopku z hor.1-4 v 
množství nad 100 m3  m3 679,35 60,00 40 761,06 

14 167103101R0
0 

Nakládání výkopku zeminy schopné 
zúrodnění  m3 166,50 33,70 5 611,05 

15 171101101R0
0 

Uložení sypaniny do násypů 
zhutněných na 95% PS  m3 390,48 44,30 17 298,26 

16 171201201R0
0 

Uložení sypaniny na skládku  
m3 492,50 15,80 7 781,50 

17 171204112R0
0 

Ulozeni sypaniny do nasypu  
m3 237,12 22,90 5 430,02 

18 174101101R0
0 

Zásyp jam, rýh, šachet se 
zhutněním  m3 186,85 70,10 13 098,26 

19 181301113R0
0 

Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 
cm,nad 500m2  m2 832,50 12,90 10 739,25 

  Celkem za 1 Zemní práce       660 129,95 

Díl
: 2 Základy a zvláštní zakládání         

20 212752112R0
0 

Trativody z drenážních trubek, lože, 
DN 100 mm  m 56,00 195,00 10 920,00 

21 271531111RK
7 

Polštář základu z kameniva hr. 
drceného 16-63 mm kraj Olomoucký m3 13,01 1 109,00 14 425,43 

22 274321311R0
0 

Železobeton základových pasů B 20 
(C 16/20)  m3 130,08 2 900,00 377 220,40 

23 274351215R0
0 

Bednění stěn základových pasů - 
zřízení  m2 63,45 240,00 15 229,10 
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24 274351216R0
0 

Bednění stěn základových pasů - 
odstranění  m2 63,45 81,50 5 171,55 

25 274361821R0
0 

Výztuž základových pasů z 
betonářské oceli 10 505  t 10,41 

34 
930,00 363 485,07 

  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       786 451,56 

Díl
: 3 Svislé a kompletní konstrukce         

26 311238133R0
0 

Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P 
10 na MVC 5 tl. 30 cm  m2 657,05 2 020,00 

1 327 
247,06 

27 311238212R0
0 

Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P 10 
na MVC 5 tl. 36,5 cm  m2 137,49 1 423,00 195 643,00 

28 311238217R0
0 

Zdivo POROTHERM 44 P+D P 8 na 
MVC 5 tl. 44 cm  m2 752,30 1 765,00 

1 327 
809,50 

29 317168131R0
0 

Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/125 cm  kus 41,00 401,00 16 441,00 

30 317168132R0
0 

Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/150 cm  kus 80,00 467,00 37 360,00 

31 317168133R0
0 

Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/175 cm  kus 8,00 579,00 4 632,00 

32 317168135R0
0 

Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/225 cm  kus 175,00 841,00 147 175,00 

33 317168138R0
0 

Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/300 cm  kus 70,00 1 188,00 83 160,00 

34 317168139R0
0 

Překlad POROTHERM vysoký 
23,8/7/325 cm  kus 5,00 1 269,00 6 345,00 

35 317234410R0
0 

Vyzdívka mezi nosníky cihlami 
pálenými na MC  m3 0,59 5 100,00 2 983,50 

36 317944313RT
5 

Válcované nosníky č.14-22 osazené 
do otvorů včetně dodávky profilu  I 
č.20 t 1,57 

38 
730,00 60 883,56 

37 317998113R0
0 

Izolace mezi překlady polystyren tl. 
8,5cm  m 10,50 83,00 871,50 

38 317998114R0
0 

Izolace mezi překlady polystyren tl. 
9cm  m 129,25 86,00 11 115,50 

39 342248112R0
0 

Příčky POROTHERM P+D na MVC 
5 tl. 11,5 cm  m2 856,57 630,00 539 638,47 

  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       
3 761 

305,09 

Díl
: 4 Vodorovné konstrukce         

40 431 01 Polystyren věnců tl. 90 mm  m 306,24 126,00 38 586,24 

41 411168142R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 
cm, nosník 2,25-3 m  m2 17,82 1 796,00 32 004,72 

42 411168145R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 
cm, nosník 5,25-6 m  m2 52,14 1 859,00 96 928,26 

43 411168146R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.25 
cm, nosník 6,25-7 m  m2 100,93 1 970,00 198 831,31 

44 411168242R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 62,5, 
tl.25cm, nosník 2,25-3m  m2 51,02 1 676,00 85 501,14 

45 411168243R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 62,5, 
tl.25cm, nosník 3,25-4m  m2 222,50 1 682,00 374 245,00 

46 411168244R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 62,5, 
tl.25cm, nosník 4,25-5m  m2 290,70 1 693,00 492 155,10 

47 411168245R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 62,5, 
tl.25cm, nosník 5,25-6m  m2 318,28 1 727,00 549 660,93 

48 411168246R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 62,5, 
tl.25cm, nosník 6,25-7m  m2 248,75 1 816,00 451 730,00 

49 417238112R0
0 

Obezdění ztuž.věnce věncovkou 
POROTHERM v.23,5cm  m 335,80 244,50 82 103,10 
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50 417321313R0
0 

Ztužující pásy a věnce, železobeton 
B 20 (C 16/20)  m3 21,38 3 120,00 66 716,21 

51 417351115R0
0 

Bednění ztužujících pásů a věnců - 
zřízení  m2 82,26 249,00 20 482,74 

52 417351116R0
0 

Bednění ztužujících pásů a věnců - 
odstranění  m2 82,26 63,00 5 182,38 

53 417361721R0
0 

Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel 
10425 (BSt 500 S)  t 1,07 

36 
240,00 38 747,81 

54 417388174R0
0 

Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 cm, tl. 
stropu 25 cm  m 190,60 401,50 76 525,90 

55 430321313R0
0 

Schodišťové konstrukce, 
železobeton B 20 (C 16/20)  m3 10,66 3 790,00 40 406,71 

56 430361121R0
0 

Výztuž schodišťových konstrukcí z 
oceli 10216  t 0,53 

44 
870,00 23 920,20 

57 431351121R0
0 

Bednění podest přímočarých - 
zřízení  m2 12,75 997,00 12 711,75 

58 431351122R0
0 

Bednění podest přímočarých - 
odstranění  m2 12,75 98,60 1 257,15 

59 433351131R0
0 

Bednění schodnic přímočarých - 
zřízení  m2 45,05 990,00 44 599,50 

60 433351132R0
0 

Bednění schodnic přímočarých - 
odstranění  m2 45,05 113,00 5 090,65 

61 434351141R0
0 

Bednění stupňů přímočarých - 
zřízení  m2 19,50 575,00 11 212,50 

62 434351142R0
0 

Bednění stupňů přímočarých - 
odstranění  m2 19,50 68,10 1 327,95 

  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       
2 749 

927,24 

Díl
: 5 Komunikace         

63 564251111R0
0 

Podklad ze štěrkopísku po zhutnění 
tloušťky 15 cm  m2 25,28 120,50 3 046,00 

64 584921121RU
1 

Zřízení plochy ze silničních panelů 
lože kam.5 cm včetně panelu IZD 
86/10  300/100/21 m2 163,50 1 701,00 278 113,50 

65 596215041R0
0 

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do 
drtě tl. 5 cm  m2 25,28 245,00 6 193,11 

66 59245095 Dlažba zámková UNI-MARKANT 
23x12x8 cm šedá m2 25,28 390,40 9 868,53 

  Celkem za 5 Komunikace       297 221,14 

Díl
: 61 Upravy povrchů vnitřní         

67 611425133R0
0 

Omítka vnitřní schodišťových 
konstr., MVC, štuková  m2 53,55 406,00 21 741,30 

68 611478111R0
0 

Omítka vnitřní stropů POROTHERM 
UNIVERSAL tl.10mm  m2 

1 
108,21 316,00 350 194,36 

69 612478111R0
0 

Omítka vnitřní stěn POROTHERM 
UNIVERSAL tl. 10 mm  m2 

3 
622,82 224,00 811 511,68 

70 615481111R0
0 

Potažení válc.nosníků 
rabic.pletivem a postřik MC  m2 36,27 209,00 7 580,43 

71 615981113R0
0 

Obklad ocel. konstr. deskami 
Heraklith tl. 50 mm  m2 20,09 356,00 7 151,33 

  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       
1 198 

179,10 

Díl
: 62 

 
 
Úpravy povrchů vnější         

72 620471113U0
0 

Vně om silikon tkvr Baumit Z tl 3mm  
m2 869,61 330,00 286 969,85 
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73 622421143R0
0 

Omítka vnější stěn, MVC, štuková, 
složitost 1-2  m2 869,61 367,50 319 580,06 

74 63180001.A Síťovina sklotextilní Baumit oko 4 x 
4 mm m2 956,57 28,62 27 376,92 

  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       633 926,83 

Díl
: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         

75 631312611R0
0 

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 
(C 16/20)  m3 55,41 3 445,00 190 889,17 

76 631315611R0
0 

Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 
16/20  (B 20)  m3 6,19 3 210,00 19 861,88 

77 631319161R0
0 

Příplatek za konečnou úpravu 
mazanin tl. 8 cm  m3 55,41 948,00 52 529,15 

78 631361921RT
1 

Výztuž mazanin svařovanou sítí z 
drátů tažených svařovaná síť - drát 
4,0 mm, oka 100/100 mm t 3,08 

32 
710,00 100 743,53 

  Celkem za 
63 Podlahy a podlahové 
konstrukce       364 023,73 

Díl
: 64 Výplně otvorů         

79 642942221R0
0 

Osazení zárubní dveřních 
ocelových, pl. do 4,5 m2  kus 12,00 695,00 8 340,00 

80 55330305 Zárubeň ocelová H 95   
800x1970x95 L kus 6,00 577,53 3 465,18 

81 55330306 Zárubeň ocelová H 95   
800x1970x95 P kus 5,00 577,53 2 887,65 

82 55330307 Zárubeň ocelová H 95   
900x1970x95 L kus 1,00 590,99 590,99 

  Celkem za 64 Výplně otvorů       15 283,82 

Díl
: 94 Lešení a stavební výtahy         

83 941111111U0
0 

Mtž leš řad trub leh+podl š0,9 v10m  
m2 967,62 43,00 41 607,81 

84 941111811U0
0 

Dmtž leš řad trub leh+podl š0,9 v10  
m2 967,62 25,70 24 867,93 

  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       66 475,74 

Díl
: 99 Staveništní přesun hmot         

85 998011002R0
0 

Přesun hmot pro budovy zděné 
výšky do 12 m  t 

2 
097,21 256,00 536 885,99 

  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       536 885,99 

Díl
: 711 Izolace proti vodě         

86 711111001R0
0 

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr 
ALP za studena  m2 419,26 7,80 3 270,24 

87 711112001R0
0 

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr 
ALP, za studena  m2 178,76 17,70 3 164,14 

88 711141559R0
0 

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením  m2 419,26 72,50 30 396,45 

89 711142559R0
0 

Izolace proti vlhkosti svislá pásy 
přitavením  m2 178,76 86,60 15 481,02 

90 711401101R0
0 

Kontaktní stěrka pro izolace 
rohožemi  m2 40,80 65,60 2 676,48 

91 71101 Izolace balkonu Schluter  m2 48,16 240,00 11 557,44 

92 11163230 Nátěr asfaltový penetrační 
DEKPRIMER kg 179,41 41,41 7 429,28 

93 62832134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 
mineral V 60 S 40 m2 687,73 72,36 49 764,15 
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94 998711102R0
0 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, 
výšky do 12 m  t 3,53 797,00 2 814,84 

  Celkem za 711 Izolace proti vodě       126 554,04 

Díl
: 713 Izolace tepelné         

95 713121111R0
0 

Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá  m2 

1 
108,21 23,20 25 710,47 

96 63153784 Deska z minerální vlny STEPROCK 
ND tl. 40 mm m2 

1 
108,21 190,08 210 648,56 

97 998713102R0
0 

Přesun hmot pro izolace tepelné, 
výšky do 12 m  t 4,98 740,00 3 682,14 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       240 041,17 

Díl
: 762 Konstrukce tesařské         

98 762341210R0
0 

Montáž bednění střech rovných, 
prkna hrubá na sraz  m2 45,01 76,20 3 429,76 

99 762342203R0
0 

Montáž laťování střech, vzdálenost 
latí 22 - 36 cm  m2 548,26 49,60 27 193,92 

10
0 

762342451U0
0 

Mtž kontralatě  
m 439,60 8,90 3 912,44 

10
1 

762712120R0
0 

Montáž vázaných konstrukcí 
hraněných do 224 cm2  m 

1 
179,40 229,50 270 672,30 

10
2 

60510135 Prkno SM/JD neomítané I.jak.24-
32x250-300 m3 45,01 4 745,00 213 572,45 

10
3 

60515218 Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-
600 cm m3 1,03 6 590,00 6 819,99 

10
4 

60515220 Hranol SM/JD 1 12x14 délka nad 
600 cm m3 2,33 6 945,00 16 171,43 

10
5 

60515230 Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-
600 cm m3 0,71 6 590,00 4 649,90 

10
6 

60515238 Hranol SM/JD 1 14x16 délka nad 
600 cm m3 1,90 6 945,00 13 160,78 

10
7 

60515248 Hranol SM/JD 1 16x16 délka 300-
600 cm m3 2,96 6 590,00 19 502,45 

10
8 

60515256 Hranol SM/JD 1 16x18 délka nad 
600 cm m3 1,89 6 945,00 13 121,19 

10
9 

60515274 Hranol SM/JD 1 18x25 délka nad 
600 cm m3 3,87 6 945,00 26 882,01 

11
0 

60516512 Trám SM/JD 120x80 mm x400-600 
cm m3 0,08 6 185,00 522,63 

11
1 

60517103 Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-
600 cm m3 4,46 7 485,00 33 347,17 

11
2 

60596002 Řezivo - fošny, hranoly 
m3 4,30 5 819,00 25 026,36 

11
3 

998762102R0
0 

Přesun hmot pro tesařské 
konstrukce, výšky do 12 m  t 40,70 1 203,00 48 963,44 

  Celkem za 762 Konstrukce tesařské       726 948,22 

Díl
: 764 Konstrukce klempířské         

11
4 

764252201R0
0 

Žlaby z Cu plechu podokapní 
půlkruhové, rš 250 mm  m 89,62 656,00 58 790,72 

11
5 

764510240R0
0 

Oplechování parapetů včetně rohů z 
Cu, rš 250 mm  m 103,30 605,00 62 496,50 

11
6 

764554202R0
0 

Odpadní trouby z Cu plechu, 
kruhové, D 100 mm  m 43,20 688,00 29 721,60 

11
7 

998764102R0
0 

Přesun hmot pro klempířské konstr., 
výšky do 12 m  t 0,75 1 385,00 1 035,89 

  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       152 044,71 
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Díl
: 765 Krytiny tvrdé         

11
8 

765331221R0
0 

Krytina beton.Bramac, s úpravou, 
ostatní, na sucho  m2 544,92 488,50 266 193,42 

11
9 

765331231R0
0 

Hřeben Bramac, s úpravou, na 
sucho  m 50,20 614,00 30 822,80 

12
0 

765799310R0
0 

Montáž fólie na krokve přibitím  
m2 626,66 33,30 20 867,71 

12
1 

59244096 Fólie izolační nedifuzní BRAMAC 
VEL 1role = 75 m2 kus 8,00 1 564,30 12 514,40 

12
2 

998765103R0
0 

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky 
do 24 m  t 25,08 930,00 23 322,42 

  Celkem za 765 Krytiny tvrdé       353 720,75 

Díl
: 766 Konstrukce truhlářské         

12
3 

766000000R0
0 

Montáž dřevěných oken  
kus 58,00 831,00 48 198,00 

12
4 

766629304VA Montáž balkónových dveří 
dřevěných  kus 10,00 1 398,00 13 980,00 

12
5 

766670011R0
0 

Montáž obložkové zárubně a 
dřevěného křídla dveří  kus 67,00 1 258,00 84 286,00 

12
6 

766694111R0
0 

Montáž parapetních desek š.do 30 
cm,dl.do 100 cm  kus 3,00 116,50 349,50 

12
7 

766694112R0
0 

Montáž parapetních desek š.do 30 
cm,dl.do 160 cm  kus 4,00 157,50 630,00 

12
8 

766694113R0
0 

Montáž parapetních desek š.do 30 
cm,dl.do 260 cm  kus 51,00 213,00 10 863,00 

12
9 

766695212R0
0 

Montáž prahů dveří jednokřídlových 
š. do 10 cm  kus 54,00 75,40 4 071,60 

13
0 

766695213R0
0 

Montáž prahů dveří jednokřídlových 
š. nad 10 cm  kus 10,00 81,00 810,00 

13
1 

769000001VB Montáž vchodových dřevěných 
dveří  kus 17,00 1 320,00 22 440,00 

13
2 

76601 Okno dřevěné 1700x1500  kompl
. 39,00 9 000,00 351 000,00 

13
3 

76602 Okno dřevěné 1800x1500  kompl
. 6,00 9 300,00 55 800,00 

13
4 

76603 Okno dřevěné 1400/1500  kompl
. 4,00 8 000,00 32 000,00 

13
5 

76604 Okno dřevěné 1700x1000  kompl
. 6,00 7 800,00 46 800,00 

13
6 

76605 Okno dřevěné 800x500  kompl
. 3,00 2 500,00 7 500,00 

13
7 

76607 Dveře balkónové dřevěné  
ks 10,00 

19 
000,00 190 000,00 

13
8 

76608 Dřevěné dveře vchodové se 
světlíkem 1200x2650  ks 1,00 

39 
000,00 39 000,00 

13
9 

76609 Dřevěné dveře vchodové se 
světlíkem 1100x2650  ks 4,00 

37 
000,00 148 000,00 

14
0 

76610 Dřevěné dveře vchodové 900x2100  
ks 2,00 

30 
000,00 60 000,00 

14
1 

76611 Dřevěné dveře interiérové vchodové  
ks 10,00 

28 
000,00 280 000,00 

14
2 

76612 Obložková zárubeň  
ks 67,00 5 000,00 335 000,00 

14
3 

61161713 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 
60x197 cm dýha dub kus 20,00 2 425,20 48 504,00 

14
4 

61161721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 
80x197 cm dýha dub kus 31,00 2 425,20 75 181,20 
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14
5 

61161725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 
90x197 cm dýha dub kus 16,00 2 425,20 38 803,20 

14
6 

61187116 Prah dubový délka 60 cm šířka 10 
cm tl. 2 cm kus 20,00 60,97 1 219,40 

14
7 

61187156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 
cm tl. 2 cm kus 30,00 77,40 2 322,00 

14
8 

61187176 Prah dubový délka 90 cm šířka 10 
cm tl. 2 cm kus 4,00 87,72 350,88 

14
9 

61187181 Prah dubový délka 90 cm šířka 15 
cm tl. 2 cm kus 10,00 147,58 1 475,80 

15
0 

61187551 Deska parapetní dřevěná šířka 25 
cm m 95,30 353,98 33 734,29 

15
1 

998766102R0
0 

Přesun hmot pro truhlářské konstr., 
výšky do 12 m  t 1,81 809,00 1 461,36 

  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       
1 933 

780,23 

Díl
: 767 Konstrukce zámečnické         

15
2 

767225110R0
0 

Montáž zábradlí - osazení 
samostatného sloupku  kus 16,00 92,50 1 480,00 

15
3 

767200001RA
0 

Zábradlí schodištové, madlo, nátěry  
m 35,00 1 210,00 42 350,00 

15
4 

76701 D+M zábradlí balkonů vč. dřev. 
výplně  m 58,00 2 500,00 145 000,00 

15
5 

998767102R0
0 

Přesun hmot pro zámečnické 
konstr., výšky do 12 m  t 0,00 1 018,00 1,95 

  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       188 831,95 

Díl
: 769 Otvorové prvky z plastu         

15
6 

76902 Vyklápěcí okno MEALON E 800/500  
ks 7,00 3 444,00 24 108,00 

15
7 

328151111R0
0 

Montáž sklepního světlíku z plastu  
kus 7,00 1 343,00 9 401,00 

15
8 

766694111VA Montáž parapetních desek 
plastových  kus 7,00 116,50 815,50 

15
9 

769000000R0
0 

Montáž plastových oken  
kus 11,00 831,00 9 141,00 

16
0 

76901 Sklepní světlík MEAMAX 1010  
ks 7,00 4 427,00 30 989,00 

16
1 

76903 Střešní okno Velux vč. doplňků a 
lemování 800x900  

kompl
. 4,00 4 000,00 16 000,00 

16
2 

61187550A Deska parapetní plastová šířka 20 
cm m 5,60 369,46 2 068,98 

  Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu       92 523,48 

Díl
: 771 

 
 
Podlahy z dlaždic a obklady         

16
3 

771130111R0
0 

Obklad soklíků rovných do tmele 
výšky do 100 mm  m 218,33 53,20 11 615,32 

16
4 

771271105R0
0 

Obklad keram.schod.stupňů 
hladkých do MC,15x15 cm  m2 68,85 443,50 30 534,98 

16
5 

771575105R0
0 

Montáž podlah keram.,režné 
hladké, tmel, 15x15 cm  m2 555,78 299,00 166 178,22 

16
6 

771579795R0
0 

Příplatek za spárování vodotěsnou 
hmotou - plošně  m2 555,78 27,50 15 283,95 

16
7 

771591175U0
0 

Mtž ukonč profil dlažby balkon  
m 34,00 42,30 1 438,20 

16
8 

59763000.B Dlažba Helios keram neglazovaná  
300/200/25 mm m2 90,65 664,02 60 193,41 
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16
9 

59764201 Dlažba Taurus Granit matná 
150x150x9 mm m2 555,78 236,15 131 247,45 

17
0 

998771102R0
0 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, 
výšky do 12 m  t 22,44 419,00 9 402,46 

  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       425 893,98 

Díl
: 772 Kamenné  dlažby         

17
1 

772502140R0
0 

Dlažba z kamene kladená v pásech 
š.40 cm, tl.3 cm  m2 52,83 490,50 25 911,15 

17
2 

58381335 Deska dlažební řezaná tl 3 cm 
m2 52,83 1 525,74 80 598,74 

17
3 

998772101R0
0 

Přesun hmot pro dlažby z kamene, 
výšky do 6 m  t 11,32 437,50 4 951,61 

  Celkem za 772 Kamenné  dlažby       111 461,51 

Díl
: 775 Podlahy vlysové a parketové         

17
4 

775413115U0
0 

Mtž podlah lišty dřevěné lepením  
m 631,27 34,70 21 905,07 

17
5 

775540001R0
0 

Kladení podlah lamelových na 
podklad Mirelon  m2 643,64 283,50 182 471,94 

17
6 

61193616 Podlaha lamin.CLASSEN 
ALLEGRO 1290x194x8 buk m2 643,64 433,44 278 979,32 

17
7 

998775102R0
0 

Přesun hmot pro podlahy vlysové, 
výšky do 12 m  t 4,88 798,00 3 892,98 

  Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové       487 249,31 

Díl
: 781 Obklady keramické         

17
8 

781415013R0
0 

Montáž obkladů stěn, porovin., do 
tmele, 15x15 cm  m2 352,81 403,50 142 358,03 

17
9 

781495115U0
0 

Spárování obkladu silikonem  
m 33,90 28,50 966,15 

18
0 

597813553 Obkládačka Color One 14,8x14,8 
tmavě šedá lesk m2 352,81 309,08 109 045,90 

18
1 

998781102R0
0 

Přesun hmot pro obklady 
keramické, výšky do 12 m  t 4,48 419,00 1 877,82 

  Celkem za 781 Obklady keramické       254 247,90 

Díl
: 783 Nátěry         

18
2 

783782205R0
0 

Nátěr tesařských konstrukcí 
Bochemitem QB 2x  m2 321,00 49,50 15 889,50 

  Celkem za 783 Nátěry       15 889,50 

Díl
: 784 Malby         

18
3 

784191101R0
0 

Penetrace podkladu univerzální 
Primalex 1x  m2 

3 
502,06 11,90 41 674,51 

18
4 

784195112R0
0 

Malba tekutá Primalex Standard, 
bílá, 2 x  m2 

3 
502,06 33,10 115 918,16 

  Celkem za 784 Malby       157 592,67 
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3. Harmonogram 

 

            Harmonogram udává předpokládanou dobu výstavby bytového domu. Harmonogram 

je sestaven na základě osmihodinové pracovní směny. Práce se nezapočítává o víkendech a 

svátcích.  Podkladem pro zhotovení harmonogramu je rozpočet. Harmonogram stavebních 

prací byl vytvořen v programu Microsoft Office Project 2007. 

            Harmonogram viz výkresová část – výkres č. 17 

 

4. Technologický předpis na provádění zemních prací 

 

4.1 Popis objektu 

 

Technologický předpis pro zemní práce je vypracován pro bytový dům v Polešovicích 

v okresu Uherské Hradiště. 

Bytový dům bude postaven na parcele číslo 2422/86 v katastrálním území Polešovice. 

Plocha parcely je 7896,6 m
2
. Územím prochází vrstevnice o hodnotách 194 – 188 m n.m. 

Bpv., se sklonem k jihovýchodu. V budoucnu bude na parcele pokračovat výstavba bytových 

domů. K projektu Bytový dům, můţe být parcela vyuţita v celém svém rozsahu.  

Jedná se o třípodlaţní objekt částečně podsklepen. První nadzemní podlaţí je tvořeno 

byty pro osoby s omezenou schopností pohybu a technickým zázemím (kočárkárny). Vchody 

jsou přístupné ze společného spojovacího komunikačního krčku, vybaveného schodištěm se 

zábradlím a rampou pro osoby tělesně postiţené. V ostatních nadzemních podlaţích jsou 

umístěny jednotlivé byty. Podzemní podlaţí je vybaveno sklepy. Jedná se o zděnou 

konstrukci, jako zdivo bude pouţit cihelný materiál POROTHERM 44 P +D. Zastřešení 

objektu je navrţeno krovovou střechou. Zaloţení objektu je na základových pásech 

provedených z betonu C 16/20 (B20) a nosné výztuţe z oceli 10 505. 
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4.2 Údaje o provedených průzkumech 

 
Před započetím zemních prací byla provedena prohlídka pozemku. Byl proveden 

průzkum radonového záření. Na základě protokolu kategorie radonového rizika základových 

půd byla parcela zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. V daném případě se 

nebude provádět proti radonové  opatření. 

Podle údajů předběţného geologického posudku se budou výkopy provádět v písčité 

hlíně. Propustnost zeminy hodnoceny jako střední. 

 

Obr.1 Schéma hlubinné sondy 

 

 

Podle provedeného IGP se nachází do 

hloubky -1,4 m hlína v třídě těţitelnosti 1. 

Sypné. Do hloubky -3,5 se nachází písčitá 

hlína v třídě těţitelnosti 2. Rypné. 

V hloubce -3,5 aţ -6,2 m se nachází písčitý 

hrubý štěrk v třídě těţitelnosti 3. Kopné. 

Pod úrovní hloubky -6,2 m se nachází 

slínovec v třídě těţitelnosti 4. Drobivé 

horniny. Základová spára se nachází 

v hloubce -4,45 m. Zemní práce budou 

probíhat v třídě těţitelnosti 1-3. 

 

 

Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 0,93 m pod úrovní základové spáry,  

proto se nebude provádět opatření proti podzemní vodě. 

 

Nejsou zjištěny ţádné inţenýrské sítě procházející pod pozemkem, jak při náhledu do 

příslušných map, tak následných průzkumech na vlastním pozemku. 
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4.3 Zhodnocení staveniště 

 

Projektová dokumentace řeší stavbu bytového domu na parcele 2422/86 v katastrálním 

území Polešovice. Plocha parcely je 7896,6  m
2
. Územím prochází vrstevnice o hodnotách 

194 – 188 m n.m. Bpv., se sklonem k jihovýchodu.  Staveniště je beze stromů a keřů. 

V blízkosti staveniště se nacházejí ochranná pásma elektrického a vodního zdroje, které jsou 

vyznačeny v situačním výkresu.  

Ochranná pásma nezasahují přímo do prostoru staveniště. Ochranné pásmo 

elektrického zdroje je nutno respektovat při manipulaci s jeřábovým ramenem, viz výkres č. F 

1.13 zařízení staveniště. Vjezd a výjezd na staveniště je zajištěn z ulice Dráhy na parcele č. 

2422/86 v severní části staveniště. Pochúzí a pojízdné komunikace jsou tvořeny štěrkovými 

násypy, frakce 16/32 o objemové hmotnosti 2670 kg/m
3
. Staveniště je po celém svém obvodu 

oploceno drátěným pletivem, pro zamezení vstupu na staveniště nepovolaných osob. 

Oplocená plocha staveniště je 4075,6 m
2
. Vytěţená zemina bude odvezena na skládku 

určenou Stavebním úřadem ve vzdálenosti 1 km od staveniště. Vytěţená ornice bude uloţena 

na staveništi následně bude slouţit k rekultivaci pozemku.  

Plocha výkopových prací:  522 m
2
 

Délka výkopových prací:  29 m 

Šířka výkopových prací:  18 m 

 

4.4 Pracovní podmínky 

Zemní práce budou probíhat v měsíci březen. Na základě průměrných ročních teplot 

ve Zlínském kraji, pro měsíc březen se nepředpokládá průměrná denní teplota pod +13
o
C a 

průměrná noční teplota pod +5
o
C. Na základě tohoto meteorologického průzkumu se 

nepředpokládá namrzání zeminy při výkopových pracích. V případě namrzání zeminy je 

potřeba stavební jámu dostatečně chránit a to ponecháním ochranné vrstvy zeminy v tl.200 

mm. Musí se také počítat s horší rozpojitelností zeminy o jednu třídu těţitelnosti. Hladina 

podzemní vody se nachází v hloubce -0,93 m pod úrovní základové spáry. Stavební jáma 

musí být odvodněna proti povrchové vodě viz kapitola 4.8.5. Odvodnění staveniště. 

Elektrická energie a voda budou zajištěny z nových přípojek zbudovaných na pozemku 

investora. Přístupová cesta se nachází v severní části objektu, na parcele číslo 2422/86 v ulici 

Dráhy. Příjezdové cesty na staveniště, resp. dopravní cesty pro odvoz odpadů ze staveniště 
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nesmí ohroţovat a zatěţovat okolí stavby, aby se neomezil okolní provoz a 

neznečisťovaly komunikace a ovzduší. Nesmí být ohroţena bezpečnost obyvatel mimo 

prostor staveniště. Vodorovné plochy na staveništi budou zpevněny betonovými panely IZD 

150/21 vyrovnány štěrkovým podsypem. 

Zhotovitel musí zajistit vhodné a nezávadné pracovní prostředí pro pracovníky stavby.  

4.5  Převzetí staveniště 

Prohlášení investora a dodavatele:  

     - Prohlášení, ţe staveniště je prosté práv třetích osob  

     - Prohlášení o platnosti stavebního povolení  

     - Prohlášení zhotovitele o dodrţování právních předpisů ČR v oblastech BOZP, PO, ŢP a 

platných technických norem. 

Investor předá staveniště dodavateli ve stavu připravenosti: 

- na staveništi budou vyznačeny minimálně 2 polohové body ČSNS (české státní nivelační 

sítě), vyznačení vedení inţenýrských sítí procházející přes staveniště, ohraničení staveniště 

(oplocením), provedení průzkumu staveniště, geologického průzkumu (hladina podzemní 

vody, fyzikálně mechanické vlastnosti zeminy, sloţení jednotlivých vrstev, sklon vrstev a 

třídu zeminy), nivelace staveniště a jeho vyklizení. 

- součástí předání staveniště je i předání projektové dokumentace  a dokumentace o zemních 

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

4.6  Sloţení pracovní čety 

Vytyčovací práce - 1 geodet ( můţe provést řádně proškolený stavbyvedoucí )                          

Montáţ laviček - 4 dělníci 

Sejmutí ornice - 1 strojník na dozer, 1 strojník na nakladač, 1 řidič na dempr 

Výkop stavební jámy - 1 strojník rypadlo, 4 dempry + 4 řidiči  

Ruční dokopání - 4 dělníci 

Kontrola a organizace stavebních prací - stavbyvedoucí                                             

Pomocná síla – 2 dělníci 
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4.7  Příprava území pro výkopové práce 

 

4.7.1    Odstranění porostu 

Před započetím sejmutí ornice je potřeba staveniště vyklidit a odstranit porost. 

Odstraňování porostu z prostoru staveniště musí probíhat šetrně a jen v nezbytně nutné míře. 

Porost jako jsou stromy a keře smíme odstranit se souhlasem odboru ţivotního prostředí 

příslušného úřadu a v období vegetačního klidu.  

K odstraňování porostů uţíváme následující mechanizaci 

Porost Způsob odstranění porostu Nástroj k odstranění porostu 

Traviny Kosení Sekačky 

Stromy Kácení Pily, střihání trhacími pracemi 

Stromy Vyvrácení Dozery, traktory 

Křoviny Sekání Křovinořezy, dozery, mačety 

Pařezy Vyvracení Dozery, navijáky 

Drny Sejmutí Řezání do pruhů a svinutí 

 

4.7.2 Sejmutí ornice 

Zemní práce začnou sejmutím ornice. K sejmutí ornice bude pouţit pásový dozer 

CATERPILLAR D6H XL.  Ornice bude snímána v tloušťce 300 mm ± 50 mm podle kvality 

ornice a podornice. Sejmutá ornice o objemu 166,5 m
3
 z plochy úrovně 1 bude odvezena ze 

staveniště a vyuţita k zúrodnění. Vytěţená ornice z plochy úrovně 2 a 3 o objemu 237 m
3 

bude uloţena na staveništi do deponie v násypu výšky max. 2 m s vytvořeným svahem pod 

úhlem 45 °, která bude slouţit k rekultivaci pozemku. Ornice bude uloţena s optimální 

vlhkosti 15%, aby se docílilo maximální objemové hmotnosti, tímţ se minimalizuje objem 

deponie. Při niţší vlhkosti neţ 15% se zemina zvlhčuje vodou, při větší vlhkosti se suší 

vápnem. Závislost objemové hmotnosti na vlhkosti udává Proctorova křivka. 
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Obr.2 Proctorova křivka 

 

 

Pro nakládání ornice bude pouţit lopatový nakladač Volvo L 180E. Ornice bude 

odvezena s vyuţitím Dempru Volvo A30C 6x6 s nosností 27t.  

 

4.7.3    Srovnání terénu 

Vzhledem k nerovnému terénu, dojde po sejmutí ornice k jeho srovnání. Srovnání 

bude probíhat ve třech místech dané parcely viz obr. 3. Nivelováním se ustanoví výška roviny 

všech ploch. Po sejmutí ornice se vybuduje polohové a výškové bodové pole. Hlavními 

poţadavky na body v bodových polích je vhodné rozmístění, dále jejich kvalitní stabilizace. 

Musí být stabilizovány v dostatečné hustotě, aby byla jednoduše připojitelná do souřadnicové 

soustavy stavby. Pro polohové měření se pouţívá souřadnicový systém S-JTSK (systém 

jednotné trigonometrické sítě katastrální). Pro výšková měření se pouţijí body ČSNS (Česká 

státní nivelační síť) ve výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání). V průběhu rovnání 

terénu, je nutné bodová pole kontrolovat. Pro danou lokalitu jsou mapové podklady velkého 

měřítka, obsahující výškopis.  

1. Úroveň - v místě výstavby bytového domu – zde se bude terén srovnávat na 

rovinu 192,54 m n.m. Bpv. Vzhledem k pozdějšímu hloubení podsklepené části 

objektu, se nebude přebytečná zemina ze severovýchodní strany ukládat na 

jihozápadní. Tato vytěţená zemina o objemu 159,26 m
3
 bude pouţita pro násypy 

pro pěší komunikace na staveništi. Později tato komunikace bude součástí 

konečných terénních úprav. V okolí kolem objektu bude při konečných úpravách 

na původní upravený terén vyuţita ornice v rámci rekultivace v tl.190 mm. 

Výsledná hodnota UT bude 192,73 m n.m. Bpv. 
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2. Úroveň - v místě parkoviště - zde se bude terén srovnávat na rovinu 190,54 m 

n.m. Bpv. Při srovnávání terénu je nutno postupovat podle technologického 

postupu, uvedeného na obr. 4, aby se docílilo dobrého rozprostření a zhutnění 

zeminy pojezdem pásového dozeru. Při rovnání terénu bude pouţit pásový dozer 

CAT D6H. Hornina se shrnuje plošně po spádu v tloušťce 20 cm. Maximální 

objem hrnuté zeminy před radlicí je 5,6 m
3
. Při těţení i hrnutí je nutno zachovat 

zvolený směr dráhy.  

V případě zaboření pásu do nahrnuté zeminy, nesmí se zvedat při couvání 

radlice, ale naopak nechat spuštěnou a vycouvat zpátečním převodem. Objem 

vytěţené zeminy bude 192,59 m
3
. Veškerá zemina se pouţije pro násyp. Takto 

srovnaná plocha bude slouţit pro potřeby zařízení staveniště, později parkoviště. 

 

Obr.3 Schéma úrovní 

 
 

 

3. Úroveň - v místě dětského hřiště – zde se bude terén srovnávat na rovinu 192,7 m 

n.m. Bpv. Objem vytěţené zeminy bude 38,63 m
3
. Zde platí stejný technologický 

postup jako u bodu č. 2. Tato srovnaná plocha bude slouţit pro potřeby zařízení 

staveniště, později jako dětské hřiště.  
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Obr.4 Technologický postup srovnání terénu 

 
 

Objemy násypů a výkopů byly vypočítané na základě výpočtu bilancí zemin násypů a 

výkopů, viz kapitola 4.7.6 

 

4.7.4 Pouţité stroje 

 

Pásový dozer CAT D6H XL 

Činnost: Skrývka ornice, srovnání terénu                

Parametry stroje:    Výkon motoru 123 kW 

               Kapacita radlice 5,61 m
3
 

Lopatový nakladač Volvo L 180E 

Činnost: Nakládání ornice                

Parametry stroje:    Výkon motoru 223 kW 

                                    Kapacita radlice 3,7 m
3 

 

Dempr Volvo A 30C 

Činnost: Odvoz zeminy ze staveniště    

Parametry stroje:   Výkon motoru 232 kW 

       Obsah korby: 12,9-16,5 m
3
 

                                              

4.7.5 Výpočet výkonnosti nakladače 
 

Při předběţném určení vhodného lopatového nakladače je třeba pro danou práci 

stanovit: 

- Z hlediska technologického poţadovaný výkon nakladače Qp (m
3
/h), coţ je 

odvozní kapacita nákladních automobilů.  
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- Délku pracovního cyklu c = 0,5 min. 

- Objem či hmotnost materiálu (m
3
) nebo (t) nabraného za jeden pracovní 

cyklus do lopaty 

- Poţadovanou velikost lopaty 

- k1 – součinitel plnění lopaty (0,85-0,95) 

 

Uvaţujeme efektivní pracovní čas 1 h = 40 min, pak počet pracovních cyklů za hodinu ct = 

40 / 0,5 = 80. 

 

Kapacita jednoho odvozního prostředku je 63,7 m
3
/h. Kapacita čtyř odvozních prostředku 

je 254,8 m
3
/h. Výpočet viz kapitola 7.5.2.  

 

Skutečně dosahovaný výkon nakladače Qs = 254,8 m
3
/h. 

Nabraný objem materiálu do lopaty za jeden pracovní cyklus Qc = Qs/ct =       254,8 / 80 = 

3,185 m
3
.  

 

Skutečná velikost lopaty Vr (m
3
) = Qc (m

3
) / k1, zvolíme k1 = 0,9. 

Vr = 3,185 / 0,9 = 3,6 m
3
. 

 

Nakladač s lopatou V = 3,7 m
3
 můţe splnit zadaný úkol s danými dopravními prostředky. 

 

4.7.6 Výpočet bilance zemin násypů a výkopů 

 

A) Vyjádření terénu pomocí náhradních řezů uprostřed čtverců sítě 

 

Náhradní řezy modelují terén pomocí výšek A, získaných jako aritmetický průměr 

zjištěných výšek V ve vrcholu čtverce. 

 

Ai,j =               [1] 

 

Ai,j = průměrná výška v i – tém čtverci j – tého řezu 

Vk,i = výška terénu v k – tém vrcholu i – tého čtverce 
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Tab.1 Hodnoty průměrných výšek Ai,j 

193,41 193,04 192,74 192,41 192,06 

193,26 192,82 192,47 192,15 191,84 

193,11 192,65 192,24 191,92 191,64 

 

Pro zjednodušení výpočtu, pouţijeme srovnávací rovinu Hsr = 191 m n.m. 

 

Tab.2 Zjednodušené průměry výšek 

2,41 2,04 1,74 1,41 1,06 

2,26 1,82 1,47 1,15 0,84 

2,11 1,65 1,24 0,92 0,64 

 

 

 

B) Výpočet výšky H hledané roviny 

Která oddělí kubatury násypů a výkopů tak, aby se sobě rovnaly. 

 

X =              [2] 

        X = 1,52 m 

H = výška hledané roviny 

Bi,j = 1 

 

H = Hsr + X                          [3] 

H = 192,52 m n.m. 
 

C) Součinitel trvalého nakypření zeminy 

1,08 (P = 8%) 
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D) Úprava výšky H hledané roviny o hodnotu X 

Zohledňující trvalé nakypření zeminy 

 

Di,j =       [4] 

 

D1,1 = 2,46-1,52 = 0,94 

. 

. 

. 

D3,5 = 0,64-1,52 = -0,88 

Tab.3 Úprava průměrných výšek Di,j 

0,94 0,52 0,22 -0,11 -0,46 

0,74 0,3 -0,005 -0,37 -0,68 

0,59 0,13 -0,28 -0,61 -0,88 

 

 

 

Hu=H+                 [5] 

           

Hu = 192,54 m n.m. 

 

Hu = výška hledané roviny úpravy terénu, splňující podmínku vyrovnané bilanci zemin 
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A) Výpočet bilance zemin 

 

Ci,j =       [6] 

 

C1,1 = 1,54 - 2,41 = -0,87 

. 

. 

. 

C3,5 = 1,54 - 0,64 = -0,895 

 

 

 

Tab.4 Tabulka hodnot Ci,j 

-0,87 -0,505 -0,205 0,125 0,475 

-0,725 -0,285 0,065 0,385 0,695 

-0,575 -0,115 0,295 0,615 0,9 

 

 

 

NA =               pro Ci,j 0     [7] 

 

VY =  * (1+P/100)    pro Ci,j  0    [8] 

 

S … délka čtverce [m] 

Násypy = 159,36 m3 

Výkopy = 159,26 m3 

 

Rozdíl       [9] 

 

Vypočtená výška Hu = 192,54 m n.m. roviny vyhovuje podmínce vyrovnané bilanci 

zemin, neboť rozdíl mezi rozsahem násypů a výkopů R = 0,06% je menší neţ 5%. 
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4.7.7 Stanovení doby trvání  
 

Graf 1 Orientační výkonnosti buldozerů 

 

(Literatura: Moderní strojní technika a technologie zemních prací) 

 

V grafu 1 jsou znázorněny orientační výkonnosti buldozerů firmy CAT na pásovém a 

kolovém podvozku. Pro srovnání terénu je zvolen dozer CAT D6H. Na základě výpočtu 

bilance zemin, je potřeba vytěţit 392 m
3
 zeminy do maximální vzdálenosti 40 m. Během 

jedné hodiny práce, je schopný srovnat 250 m
3
 zeminy, při dopravní vzdálenosti 45 m. Za 1,5 

hodin dokáţe dozer zvládnout zadaný úkol. 

 

4.8 Hlavní zemní práce 

 

4.8.1 Vytyčovací práce 

Před samotným zahájením provádění hlavních zemních prací musíme nejprve přenést 

obvod budoucí stavby z výkresu situace, který je součástí projektové dokumentace na plochu 

staveniště. 

Objekt se vytyčuje z hlavních polohových čar jako vytyčovacích os. Nad body se 

postupně ustavuje teodolit a běţnými měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, kterými 
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jsou dány půdorysné obrysy objektu, osy komunikací a rozvodů. Objekt se vytyčuje ve směru 

vodorovném i svislém. Nivelováním se pak ustanoví výška základních rovin staveniště. 

Vytýčení stavby provádí geodet (můţe provést řádně proškolený stavbyvedoucí) a 

hlavní vytyčovací prvky musí být umístěny mimo prostor budoucí stavby. Tedy tak, aby 

stavební práce nemohly způsobit jejich zničení. 

Po vytčení obrysu stavby se vytyčí obrys výkopu dle výkresu výkopů. Samotný výkop 

bude vyznačen dřevěnými kolíky, které budou plnit pouze dočasně orientační funkci. 

Vytyčovací značky by se mohly během provádění zemních prací posunout nebo porušit. Proto 

se poloha potřebných bude promítat na tzv. lavičky, tj. pomocné stavební konstrukce. Lavičky 

budou umístěny ve vzdálenosti 2 m od hrany výkopu. Budou zatlučeny minimálně 0,5 m do 

země. Bude na nich zaznamenána rýhami a hřebíky poloha výkopu a výšková úroveň. 

Lavičky musí vytvářet vodorovnou plochu. Hrubé vytýčení polohy a hloubky základových 

spár lze provádět pomocí laťového kříţe a to zhlédnutím od oka. Poté se napnou dráty mezi 

jednotlivými lavičkami a pomocí pásma a olovnice se provede přesné vytyčení polohy 

základových spár. 

 

4.8.2 Paţení stavební jámy 
 

(,,Jako způsob zajištění stavební jámy, je zvolena technologie pažení do ocelových zápor. Jedná se o finančně nákladnější provedení 

oproti zajištění stěn svahováním. Tato technologie je zde uvedena z ukázky možnosti provedení ” ) 

Pro výkopy bude pouţito paţení záporové. Skládá se ze svislých zápor a vodorovných 

paţin. Jako zápory slouţí ocelové válcované nosníky I 220, které se zaberaní po obvodu 

budoucího výkopu ve vzdálenostech 2 m. K zaberanění nosníků bude pouţit stroj BAUER BS 

80. Zápory se kotví do zeminy. Nosník musí být minimálně zaberaněn 1,5 m pod dnem 

výkopové jámy. Zajištění válcovaných nosníků bude pomocí kotev s převázkami. Převázky se 

budou skládat ze dvou válcovaných profilu U 120. Současně s hloubením stavební jámy se 

mezi příruby zápor spouštějí paţiny. Paţiny budou z dřevěných smrkových prken, tloušťky 

40mm. Paţení výkopu bude ze severní, jíţní a z východní strany výkopu. V západní straně 

výkopu bude provedeno svahování pod úhlem 45
o
, viz výkres výkopů.  
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4.8.3    Ochranná pásma 

Elektrická energie 

V severní části zájmové parcely č. 2422/86 prochází linka VN 50, která je vymezena 

ochranným pásmem. Ochranné pásmo nezasahuje přímo do prostoru staveniště, ovšem je 

nutné toto pásmo respektovat. Například při manipulaci s jeřábovým ramenem, umisťování 

hořlavých a výbušných látek nebo umisťování provizorních konstrukcí. Ochranná pásma jsou 

stanovena energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., ochranné pásmo se vymezuje svislými 

rovinami od krajních vodičů. Délka ochranného pásma závisí na napětí. 

Tab.5 Délka ochranných pásem 

Napětí [kV] Vzdl. [m] 

nad 1kV do 35 kV 7 

nad 35 kV do 110 kV 12 

nad 110 kV do 220kV 15 

nad 220 kV do 440 kV 20 

nad 440 kV 30 

 

Vodovody 

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru 

potrubí: 

 do DN 500 mm - 1,5 m na obě strany 

 nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany 

 

             Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi 

platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

4.8.4 Hloubení jámy a provádění výkopů 

Výkopové práce budou provedeny strojně universálním pásovým rypadlem 

s rychloupínacím zařízením s moţností výměny nástrojů. Výkopy budou probíhat ve třech 

fázích. 
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1. Fáze – hloubení stavební jámy 

Pro hloubení stavební jámy bude pouţito rypadlo JCB NC/LC. S hloubkovým 

dosahem 8 m a vodorovným 10,5 m. Hloubení stavební jámy bude probíhat podle 

technologického postupu, viz výkres č. F 1.14 schéma hloubení stavební jámy. Jako odvozní 

prostředek bude pouţit Dempr s kloubovým rámem Volvo, model A30C. Aby byl zvládnutý 

nepřetrţitý výkon celé soupravy, bude zapotřebí čtyř odvozních prostředků. Při hloubení 

stavební jámy dochází zároveň k paţení stavební jámy dřevěnými paţinami, které se spouštějí 

mezi ocelové zápory. Hloubení stavební jámy bude probíhat v 90% v písčité hlíně třídě 

těţitelnosti 2. Zbylých 10% zeminy bude písčitý hrubý štěrk v třídě těţitelnosti 3. Celkový 

objem vytěţené zeminy z výkopové jámy bude 575,3 m
3
. 

2. Fáze – hloubení rýh uvnitř výkopové jámy 

Po dokončení hloubení stavební jámy dojde k hloubení základových rýh vně výkopové 

jámy. Pro hloubení rýh bude pouţito rypadlo JCB NC/LC. Hloubení rýh bude probíhat dle 

technologického postupu, viz výkres č. F 1.15 schéma hloubení rýh. Jako odvozní prostředek 

bude pouţit Dempr s kloubovým rámem Volvo, model A30C. Hloubení rýh bude probíhat 

v písčitém hrubém štěrku, třídě těţitelnosti 3. Celkový objem vytěţené zeminy z rýh bude 

66,23 m
3
. 

3. Fáze – hloubení rýh mimo výkopovou jámu 

Po dokončení hloubení rýh uvnitř výkopové jámy dojde k hloubení základových rýh mimo 

stavební jámu. Pro hloubení rýh bude pouţito mini rypadlo JCB 8065 RTS. Hloubení rýh 

bude probíhat dle technologického postupu, viz výkres č. F 1.15 schéma hloubení rýh. Jako 

odvozní prostředek bude pouţit Dempr s kloubovým rámem Volvo, model A30C. Hloubení 

rýh bude probíhat v písčité hlíně, třídě těţitelnosti 2. Celkový objem vytěţené zeminy při třetí 

fázi bude 36,28 m
3
. 

Při hloubení rýh musí být neustále kontrolována poloha a hloubka. Hrubé přeměření se 

provádí pomocí laťového kříţe zhlednutím od oka. Po dokončení výkopů se napnou dráty 

mezi jednotlivými lavičkami a pomocí pásma a olovnice se provede přesné přeměření polohy 

základových spár. Provede se podle potřeby ruční začištění na dovolenou nerovnost   ± 30 

mm při měření latí dlouhou 3 m.  

Po dokončení výkopových prací dojde uvnitř stavební jámy a po obvodu výkopiště 

k vytvoření odvodňovacích rigolů, viz výkres č. F 1.16 schéma povrchového odvodnění. 
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Při hloubení stavební jámy dochází vlivem rozpojování zeminy k jejímu nakypření. Z 

tohoto důvodu se ponechá ochranná vrstva zeminy v tloušťce cca 200 mm v místech 

základových konstrukcí. Ochranná vrstva se odstraní těsně před betonáţí základových pasů. 

Všeobecná opatření 

 Před vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším neţ 24 hodin 

prohlédne zhotovitel nebo osoba jim pověřená stav stěn výkopu, paţení a přístupů. 

 Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajistí kontrolu a údrţbu veškerých 

zábran proti pádu osob do hloubky jímţ jsou bezpečnostní značky a zábradlí. 

 Při souběţném strojním a ručním provádění prací se nikdo nesmí zdrţovat 

v ohroţeném prostoru činnosti stroje, který je vymezen maximálním dosahem jeho 

zařízením zvětšený o 2 metry. Pokud nemá strojník dostatečný výhled na některém 

pracovním záběru, nepokračuje v práci. 

 Neţádoucí předměty, materiál a překáţky musí být neprodleně odstraněny 

z výkopiště. 

 Při mechanickém zhutňování zeminy nesmí dojít k ohroţení stability stěn výkopu. 

 Na pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 

metrů prováděny osamoceně. 

 Rozměry výkopů musí být zvoleny tak, aby umoţňovaly bezpečné provádění 

montáţních prací (ukládání výztuţe, svařování, ukládání potrubí atd.).  

 Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 

komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být 

kluzký a podle okolností musí být zpevněn.  

 

 

 

4.8.5     Odvodnění staveniště 

  Po  obvodu plochy úrovně 1 budou vytvořeny příkopy zabraňující přitékání dešťové 

vody do prostoru výkopiště. Dále uvnitř stavební jámy bude jáma odvodněna obvodovými 

příkopy, vyspádovanými do nejniţšího místa stavební jámy. Odtud se bude voda odčerpávat 

čerpadlem do příkopů vně stavební jámy, viz výkres č. F 1.16 schéma povrchového 

odvodnění. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 0,93 m pod úrovní základové spáry,  

proto se nebude provádět opatření proti podzemní vodě. 
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4.8.6      Zajištění výkopových prací 

Je nutné dodrţovat vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních prací. A také vyhlášku  č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. Výkopy proti sesunutí budou zajištěny záporovým paţením. Prostor staveniště bude 

oplocen, pro zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště a výkopiště. V těch 

místech, kde se dopravní nebo pěší komunikace nachází ve vzdálenosti 1,5 m a menší od 

vnější hrany výkopu, musí být okraje výkopu zajištěny proti pádu osob do hloubky. Zajištění 

se provede dřevěným zábradlím a bezpečnostním značením, které bude umístěno ve výšce 

horní tyče zábradlí. 

Okraje výkopu nesmí být zatěţovány mechanizací do vzdálenosti 0,5 m od vnější 

strany výkopu. V blízkosti výkopů je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál. Pro osoby 

pracující ve výkopech bude zajištěn bezpečný sestup a výstup pomocí ţebříků.  

 

4.8.7      Volba dopravních prostředků při nakládce a odvozu zemin 

Pro výkopové práce je zvolen těţební prostředek rypadlo JCB NC/LC, o objemu 

lopaty V = 2 m
3
. 

Maximálně dosaţitelná výkonnost  stroje za nepřetrţitého chodu je Et=350m
3
h

-1
, která 

je stanovena z grafu 2.  

Skutečnou výkonnost rypadla lze orientačně stanovit dle vztahu  

Es=(0,65-0,7)Et                                                                            [10] 

Es = (0,65-0,7)*350 = 0,65*350 = 227,5 m
3
h

-1 
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Graf 2 Teoretický výkon rypadel v hornině 

 

(Literatura: Moderní strojní technika a technologie zemních prací) 

 

Při nakládce je třeba sledovat zásadu, aby dopravní prostředek byl vţdy naloţen z plné 

pracovní nádoby v daných cyklech. Z hlediska únosnosti dopravních prostředků se doporučují 

hodnoty uvedené v Tab. 6. 

Tab.6 Závislost rypadla na odvozním prostředku 

Objem lopaty rypadla Vr [m
3] Nosnost odvozního prostředku GD [t] 

0,4 
0,65 

1,0-1,25 
1,6 
2,5 
3,2 
4,0 

Nad 4,0 

3-4 
5-8 

10-12 
12-16 
16-25 
20-40 
30-50 

40-100 

 

Dle tabulky je navrţen odvozní prostředek Dempr s kloubovým rámem Volvo, model 

A30C. Technické vlastnosti vozidla:  

  Druh nápravy:    6x6 

  Výkon motoru (kW)   232 
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  Obsah korby (m
3
)   12,9-16,5 

  Nosnost dempru (t)   27 

  Rychlost pojezdu (km/h)  52 

Počet nakládacích cyklů rypadla : 

     C = 13/2 = 6,5 

Protoţe nakládané objemy v praxi nebývají přesné, je moţné uvaţovat se 7 

pracovními cykly. 

Objemová hmotnost nakypřené zeminy je 1850 kg/m
3
, takţe naloţený náklad horniny 

v plně vykryté korbě objemu 14 m
3
 je 14 x 1850 = 25,9 t. Tento náklad vyhovuje nosnosti 

vozidla. 

 

Výpočet efektivního pracovního cyklu odvozního vozidla 

- tc = doba jednoho pracovního cyklu nakládky o V = 2 m
3
 

- celková doba nakládky t1 = 0,4 x 7 = 2,8 min. 

- doprava naloţeného materiálu t2 = 4,5 min. (při rychlosti 40km/h) 

- manipulace vozidla na místo skládky t3 = 0,4 min. 

- vyloţení vozidla t4 = 0,2 min. 

- zpětná jízda prázdného vozidla t5 = 3,6 min. (při rychlosti 50km/h) 

- manipulace vozidla do místa nakládky t6 = 0,4 min. 

- plánované časové ztráty tx = 0,3 min. 

- neplánované časové ztráty tz = 2,3 min. 

 

Celý pracovní cyklus dopravního vozidla Tc = (t1+t2+t3+t4+t5+t6+tx) = 12,2 min.  [11] 

Efektivní pracovní čas vozidla Te =[Tc/(Tc+tz)] x 60 (min/h) = 50,48 min/h.   [12] 

Vozidlo je v průběhu hodiny vyuţito 51 minut. Stupeň vyuţití 85 %.  
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Výpočet dopravního výkonu vozidla 

Dopravní výkon vozidla Pd = QTe/Tc (m
3
/h)      [13] 

 Q ….. objem korby pouţitého vozidla v m
3 

Pd = 14 x Te / Tc = 14 x 50,48 / 12,2 = 57,93 m
3
/h 

Volba potřebného počtu dopravních prostředků při dopravě hornin 

Nv =  =  = 3,93    [14] 

Počet potřebných vozidel pro zvládnutí výkonu celé soupravy je 4. 

 

4.9 Objem vytěţené zeminy 

Tab.7 Objemy vytěžených zemin 

Vrstva 

 

Množství 

rostlý stav 

[m3] 

 

Koeficient 

nakypření kn 

Množství 

rostlý stav 

[m3] 

 

Sejmutí ornice 404 1,1 144,4 

Srovnání terénu 1 159,26 1,15 183,149 

Srovnání terénu 2 192,59 1,15 221,48 

Srovnání terénu 3 38,63 1,15 44,43 

Hloubení rýh 36,28 1,15 41,72 

Hloubení výkopu  575,29 1,15 661,93 

Hloubení rýh ve výkopu 66,25 1,15 76,19 

 

 

4.10 Pracovní pomůcky 

Pracovníci zhotovitele jsou vybaveni ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní 

obuv, přilba, pracovní rukavice) 



71 
 

4.11 BOZP 

Je nutno dodrţovat následující vyhlášky : 

č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 

č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi, 

č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

   

 Pracovníci na stavbě jsou seznámeni s postupem a riziky, jsou povinni dodrţovat 

zásady bezpečnosti, pracovní postupy, pouţívat ochranných pracovních zařízení a pomůcek, 

zúčastnit se školení o bezpečnosti práce. Stavební práce budou prováděny odbornou a 

kvalifikovanou stavební firmou. Stavební stroje smí obsluhovat pouze oprávněná osoba. 

V případě menších úrazů je na staveništi k dispozici lékárnička první pomoci. 

 

4.12  Ochrana ţivotního prostředí 

 

Vodní hospodářství. 

          Pracovníci zhotovitele musí dodrţovat zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon,  ve znění  

předpisů  pozdějších.  Nesmí narušovat přírodní prostředí a nezávadnost podpovrchových 

vod. To  znamená,  aby  se  s technikou  pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, 

zabraňovali únikům a úkapům pohonných hmot,  olejů  a  chemikálií,  náleţitě  s nimi  

manipulovali  a  skladovali  je  dle platných předpisů. 

Ochrana  ovzduší 

           Pro ochranu ovzduší platí zákon č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší ve znění 

pozdějších předpisů,  včetně prováděcích předpisů.  Na staveništi je zakázáno spalovat odpad 

a materiály, nadměrně vířit prach. Zhotovitel je povinen dodrţovat na staveništi i v okolí 

staveniště předepsané rychlosti z důvodu bezpečnosti obydleného okolí. 
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4.13   Rozpočet zemních prací 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Díl: 1 Zemní práce         

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  m3 403,62 49,00 19 777,32 

2 122101101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 
100 m3  m3 390,48 94,10 36 744,17 

3 131201202R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 
1000 m3  m3 575,29 435,50 250 536,97 

4 132101201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 
do 100 m3  m3 58,82 227,00 13 351,23 

5 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 
do 100 m3  m3 45,24 393,00 17 781,21 

6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v 
hornině tř. 3  m3 8,40 827,00 6 946,80 

7 151701111U00 Odstranění pažení ocel zápor hl do 4m  m2 162,50 52,00 8 450,00 

8 153202111R00 Pazeni do ocel zapor hl do 4m  m2 163,50 728,00 119 028,00 

9 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 
4,0 m  m3 149,28 130,50 19 480,94 

10 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 50 m  m3 373,70 35,40 13 228,98 

11 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z 
hor.1-4 do 1000 m  m3 492,50 82,20 40 483,50 

12 162306111R00 Vodorovné přemístění zemin pro 
zúrodnění do 500 m  m3 166,50 81,30 13 536,45 

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v 
množství nad 100 m3  m3 679,35 60,00 40 761,06 

14 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné 
zúrodnění  m3 166,50 33,70 5 611,05 

15 171101101R00 Uložení sypaniny do násypů 
zhutněných na 95% PS  m3 390,48 44,30 17 298,26 

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku  m3 492,50 15,80 7 781,50 

17 171204112R00 Ulozeni sypaniny do nasypu  m3 237,12 22,90 5 430,02 

18 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  m3 186,85 70,10 13 098,26 

19 181301113R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 
cm,nad 500m2  m2 832,50 12,90 10 739,25 

  
 

1 Zemní práce       660 064,95 

  
DPH 10% 

   
66006,5 

 
Celkem 

    
726071,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

4.14   Harmonogram zemních prací 

               Harmonogram udává předpokládanou dobu realizace zemních prací. Harmonogram 

je sestaven na základě osmihodinové pracovní směny. Práce se nezapočítává o víkendech a 

svátcích.  Podkladem pro zhotovení harmonogramu je rozpočet. Harmonogram stavebních 

prací byl vytvořen v programu Microsoft Office Project 2007. 

            Harmonogram viz výkresová část – výkres č. 18 

 

5. Technická zpráva k zařízení staveniště 

 

a) Identifikační údaje  

Název stavby ………………..….… Bytový dům 

Místo stavby ……………………… Polešovice, 687 37 

Parcelní číslo ……………….…….. 2422/86 

Kraj ……………………………….. Zlínský 

Investor …………………………… Městys Polešovice, Polešovice 242, 687 37 

Stupeň PD …………………...……. Dokumentace pro stavební povolení 

Vlastník pozemku ………………… Obec Polešovice, 687 37 

Sousední pozemky ……………..…. 2422/85, 2422/83 

Zodpovědný  projektant ………...… Pavela Jakub 

Charakter stavby ……………..…… Novostavba  

 

b) Popis stavby 

Jedná se o třípodlaţní objekt částečně podsklepen. První nadzemní podlaţí je tvořeno 

byty pro osoby s omezenou schopností pohybu a technickým zázemím (kočárkárny). Vchody 

jsou přístupné ze společného spojovacího komunikačního krčku, vybaveného schodištěm se 

zábradlím a rampou pro osoby tělesně postiţené. V ostatních nadzemních podlaţích jsou 
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umístěny jednotlivé byty. Podzemní podlaţí je vybaveno sklepy. Jedná se o zděnou 

konstrukci, jako zdivo bude pouţit cihelný materiál POROTHERM 44 P +D. Zastřešení 

objektu je navrţeno vazníkovou střechou. Zaloţení objektu je na základových pásech 

provedených z betonu C 20/25 (B25) a nosné výztuţe z oceli 10 505.  

Kapacitní údaje 

Zastavěná plocha bytového domu: ………… 507,5 m
2
 

Zastavěná plocha parkoviště: ………………. 790 m
2
 

Zastavěná plocha dětského hřiště: ……….… 158,5 m
2
 

Počet nadzemních podlaţí: …………..…….. 3 

Počet podzemních podlaţí: ………………… 1 

 

c) Termíny a lhůty výstavby 

Časový postup prací bude znázorněn přiloţeným harmonogramem v časovém plánu 

hlavního objektu zhotoveným v programu Microsoft Projekt 2007. Lhůta výstavby je 

navrţena dle poţadavků investora.  

 

 Termíny: 

 Předání staveniště:  2/2012 

 Zahájení stavby:  3/2012 

 Ukončení stavby:  11/2012 

 

d) Postup budování a likvidace staveniště 

Prostor staveniště je majetkem investora. Staveniště tvoří nezastavěný pozemek 

v lokalitě „bytovky”. Vlastní staveniště tvoří parcela č. 2422/86, která se nachází na 

katastrálním území Polešovice. V blízkosti pozemku stavby se nachází bytové domy na p.č. 

2422/83. V severovýchodní části zastavovaného území je na pozemku p.č. 2422/85 situována 

trafostanice.  Staveniště se začne budovat 10 dnů  před zahájením prací na stavbě a bude se 
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postupně budovat podle potřeb v průběhu stavby. Pozemek je v podélné ose navrţené 

výstavby mírně sklonitý, územím prochází vrstevnice o hodnotách 194 – 188 m. n. m Bpv. 

Dřívější vyuţití pozemku slouţilo pro zemědělské účely.  Likvidovat se budou postupně 

objekty zařízeni staveniště tak, aby bylo před definitivním dokončením stavby zařízení 

staveniště zlikvidováno. Před započetím zemních prací dojde k vytyčení objektu a 

inţenýrských sítí procházející přes staveniště. 

 

e) Charakteristika staveniště 

V blízkosti staveniště se nacházejí ochranná pásma elektrického a vodního zdroje, 

které jsou vyznačeny v situačním výkresu.  

Ochranná pásma nezasahují přímo do prostoru staveniště. Ochranné pásmo 

elektrického zdroje je nutno respektovat při manipulaci s jeřábovým ramenem, viz výkres 

zařízení staveniště. Vjezd a výjezd na staveniště je zajištěn z ulice Dráhy na parcele č. 

2422/85 v severní části staveniště. Pochúzí a pojízdné komunikace jsou tvořeny štěrkovými 

násypy, frakce 16/32 o objemové hmotnosti 2670 kg/m
3
. Staveniště je po celém svém obvodu 

oploceno drátěným pletivem, pro zamezení vstupu na staveniště nepovolaných osob. 

Oplocená plocha staveniště je 4075,6 m
2
. Celková plocha parcely je 7895,6 m

2
. Vytěţená 

zemina bude odvezena na skládku určenou Stavebním úřadem ve vzdálenosti 1 km od 

staveniště. Vytěţená ornice bude uloţena na staveništi a následně bude slouţit k rekultivaci 

pozemku.  

 

f) Obecné zásady pro zařízení staveniště 

Stavba bude zahájena předáním staveniště mezi zástupci investora a hlavního dodavatele 

stavby. 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohroţování 

a nadměrnému obtěţování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., a ohroţování bezpečnosti na 

pozemních komunikacích dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod.  
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 Odvádění sráţkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště, včetně vnitrostaveništních 

komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a 

jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  

 Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 

staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před převzetím staveniště stavby. 

 Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště smí pouţívat jen ve 

stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich uţívání jako staveniště musí být 

uvedeny do původního stavu, pokud nebudou určeny k jinému vyuţití. 

 

g) Popis jednotlivých objektů zařízení staveniště 

Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace 

Přístupovou komunikací pro primární dopravu materiálu a mechanizace je ul. Dráhy 

na parcele č. 2422/85. Tato jediná sousedí s prostorem staveniště, kde je moţné zřízení 

skládek vzhledem k moţnosti skladování materiálu na staveništi. Doprava materiálu po 

staveništi bude zajištěna pomocí stacionárního jeřábu – MB 1030.11 

 Na staveništi bude zbudována komunikace pro dopravení zásobníku suchých 

maltových směsí, pro přístup ke skládce bednění a následné skládce lešení. Vjezd a výjezd ze 

staveniště bude opatřen vraty šířky 5 m. Komunikace bude široká 5 m a směrem od objektu 

výstavby bude příčným sklonem 4% odvodněna.  

Skladba vnitrostaveništní vozovky: štěrkové násypy, frakce 16/32 o objemové hmotnosti 2670 

kg/m
3
. 

Skladba zpevněných ploch: 

- Silniční panely IZD 1-10 3000x2000   

- Silniční panely IZD 2-10 3000x1200 

vyrovnány štěrkovým podsypem. 
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Veškeré staveništní komunikace musí být udrţovány v průběhu stavby 

v provozuschopném stavu a vozidla vyjíţdějící ze stavby nesmí znečišťovat veřejnou 

komunikaci.  

Oplocení a vjezd na staveniště 

 Staveniště bude oploceno drátěným plotem. Tento typ oplocení bude pouţit kolem 

celého staveniště. Vjezd (výjezd) ze staveniště je situován v severní části staveniště a slouţí 

jak pro automobily, tak i pro pěší. Je opatřen uzamykatelnou bránou šířky 5 m a výšky 1,8 m. 

Brána je dvoukřídlová. Brána je rovněţ drátěná, s trubkovou nosnou konstrukcí. V době 

nepřítomnosti pracovníků na staveništi musí být vstupní brány řádně zabezpečeny, aby 

nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

Jeřáb 

 Stavební věţový jeřáb MB 1030.11 je pojízdný jeřáb s otočnou věţí, s vodorovným 

výloţníkem délky 28, 32, 40 m s vlečenou kočkou. Jeřáb můţe pracovat se zasunutou nebo 

vysunutou věţí. Přeprava je prováděna pomocí tahače TATRA 815 a třínápravového 

podvozku. Jeřáb je moţno postavit na dráze s rozchodem kolejí 4,6 m nebo na pevných 

patkách s rozměrem základny 4,6 x 5,2 m. Únosnost podloţí musí být min. 2,5 kg/cm2. 

Příkon jeřábu vyţaduje zajištění přívodu zakončeného 100 A vypínačem uzamykatelným ve 

vypnuté poloze a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D". 

Montáţní prostor musí být zajištěn o rozměrech minimálně 5 x 35 m. Různé varianty při 

montáţi nebo provozu jeřábu je moţno individuálně dohodnout. 

Stavební výtah 

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

postaven stavební výtah. Na staveniště se výtah dopraví nákladním automobilem a pro jeho 

montáţ se vyuţije věţového jeřábu. Výtah bude zaloţen dle poţadavků výrobce na ploše 

vytvořené ze silničních panelů, uloţených na štěrkopískovém podsypu tl. 0,15 m. 

GEDA 500Z/ZP 

Nosnost výtahu:  850 kg (náklad)  500 kg (osoba). Maximální výška  100m. Napájení 400 

V/2,8/5,5 kW. Vidlice 16A (5ti kolíková). Jistič 16A. Rozměr klece 160/160/110 cm.  

Zastavěná plocha 2x2,5 m.   
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h) Napojení staveniště na sítě 

Voda  

Pro potřeby stavby bude vybudována provizorní přípojka z místní veřejné vodovodní 

sítě z ulice „bytovky”, která se nachází v jiţní částí zastavovaného území.  

Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. K měření odběru na staveništi bude 

vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem a uzávěrem.  

Kanalizace 

Splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou napojenou 

na hlavní kanalizační řád, který se nachází v jiţní části staveniště. Místo je vyznačeno na 

situaci ZS. 

Dešťová voda z vodorovných ploch úrovně 1-3 (vit technologický předpis zemních 

prací) bude odvedena do veřejné dešťové kanalizace. 

Elektrická energie 

Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě. Napojení je vyznačeno na situaci 

ZS. Kabely po staveništi povedou nad povrchem země. 

 

i) Zásobování staveniště elektrickou energií 

Při projektu elektrizace vycházíme z: 

 Vypracování předběţné rozvahy o odběru, která jsou podkladem k jednání 

s příslušnými orgány o moţnosti připojení na státní energetickou síť 

 Určení poţadavků na nepřerušenou dodávku 

 Jednání o vyuţití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby 

 Určení pořadí důleţitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 

dimenzovány rozvody 
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1. Určení druhu spotřebičů 

a) Spotřebiče provozní – elektromotory, svářecí agregáty, topidla, míchačky, el. vrátek, 

akumulační kamna, čerpadlo, atd.  

b) Spotřebiče pro osvětlení – vnější, vnitřní  

 

2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu    

 

    [15] 

 

1,1 - koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

 

P1 – příkon elektromotorů        

 

- Věţový jeřáb MB 1030.11   60 kW 

- Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP   5,5 kW 

- Kapsové transportní silo M-TEC   7,5 kW *2 = 15 kW 

- Vodní čerpadlo 80mm 35m
3
/h   9 kW 

- Svářečka na střídavý proud do 50 A  15 kW 

- Hoblovačka na dřevo    4,5 kW 

- Střihačka na betonářskou ocel do 50mm 7 kW 

- Ohýbačky na betonářskou ocel do 40mm 3 kW 

- Vrtačka      0,6 kW * 2 = 1,2 kW 

- Úhlová bruska     1,25 kW * 2 = 2,5 kW 

- Ponorný vibrátor AX 65    1,16 kW * 2 = 2,32 kW 

- Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l  5 kW 

- Otopné těleso v buňce    2 kW * 7 = 14 kW 

 

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P 
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P2 – vnitřní osvětlení        

- Buňky MB ZRUP (ţárovky 50 W)  0,05 kW * 20 = 1 kW 

- Dílny (200 W)     0,2 kW * 12 = 2,4 kW 

- Sklady (200 W)     0,2 kW * 10 = 2 kW 

 

P3 – venkovní osvětlení        

- 0,01 příkon pro osvětlení [kW/m
2
] * 1500 m

2
 = 15 kW 

 

 = 149,6 kW 

 

3. Určení vnitrostaveništního rozvodu NN 

Druh rozvodu – volný vodič na dřevěných sloupech 

4. Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 

Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými vodiči 

v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození mechanickými vlivy. 

5. osvětlení na staveništi 

Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 

projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně z důvodů koordinovaného 

zapínání a vypínání. Uvnitř objektu ţárovkovými a výbojkovými tělesy napájenými 

z rozvaděčů. 

 

j) Zásobování staveniště vodou 

Pro provoz staveniště potřebujeme: 

- Uţitkovou 

- Pitnou 

- Poţární 
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Spotřeba vody 

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

vzorce: 

Qn = ( Pn x Kn / t x 3600 ) l/sec,        [16] 

Kde  Qn      vteřinová spotřeba vody, 

 Pn spotřeba vody na den, směnu, 

 Kn součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, 

 t doba, po kterou je voda odebírána.  

Pro provozní potřeby 

- Betonářské práce za směnu 150 m
3
 x 300 l  = 45000 l 

- Zednické práce 30 m
3
 x 300 l = 9000 l 

- Omítky 100 m
2
 x 30 l = 3000 l 

 

Pro sociální potřeby 

- Sociální zařízení 1 dělník/ 30 l (25 osob) = 750 l 

- Sprcha 1 dělník/45l (25 osob) = 1125 l 

- Jídelna 1/10l = 250 l 

 

Voda technologické účely = 200 l 

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

(57000*1,6+2125*2,7+200*2,0)/(8*3600) 

 

= 3,4 

 

         

      

[l/s] 

    

Qn - spotřeba vody v l/s 
          

Pn - potřeba vody v l/den  
       

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
      

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
       

Navrhujeme potrubí o průměru 63 mm.  
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k) Systém zásobování materiály 

Beton bude přiváţen průběţně z nedaleké betonárky ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště autodomíchávači. Tvárnice budou dováţeny na paletách. Malta se bude vyrábět 

přímo na staveništi pomocí míchacího centra. Podkladový štěrk bude skladován volně loţený. 

Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují a není 

potřeba činit ţádná další opatření. 

 

l) Skladování na staveništi 

 Rozmístění skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu dle 

potřeby plánovaného postupu prací. Materiál ve skladech a na skládkách musí být uskladněn 

tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohroţena jeho kvalita. 

Pro jednotlivé druhy materiálu platí tyto zásady skladování: 

- Sypký volně leţený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo k jeho 

sesouvání 

- Sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu do výšky max. 1,5 m 

- Skladování sypkých materiálů v silech je určeno výrobcem tohoto zařízení 

- Kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m 

- Prvky uloţené na paletách se smí skladovat do výšky 2 m 

- Mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75 m 

- Drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 

 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

- Krytý sklad 

- Skládka otevřená na volném prostranství 

 

 V krytých skladech se skladuje: plášťové podlahoviny, spojovací součásti, vodiče, 

elektrotechnická keramika, svítidla, ţárovky, armatury, kování, zámky, dřezy, umyvadla, 

cement, vápno, sádra, omítkové směsi, dlaţdice, obkladačky, sklo, nářadí. Kryté sklady jsou 

ocelové. Umístění skládek je zřejmé ze situace zařízení staveniště. 
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m) Sociální zařízení staveniště 

 Sociální zařízení slouţí sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 

ZS závisí na počtu pracovníků, pro které je budováno a zejména na počtu pracovníků, pro 

které je nutné zajistit stravování a místnosti vhodné pro převlékání a ukládání oděvů. Zařízení 

musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

Návrh sociálního zařízení staveniště 

Je navrţeno na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou, tj. 20. 

- 2 buňky na Šatny: min 1,25m
2
 na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,25 = 25 m

2
, navrţeny 

mobilní buňky MB ZRUP o rozměrech 2,435 x 6,058m = 14,75 x 2 = 29,5m
2
 

- 1 buňka na záchody a umývárnu: potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla ( do 50 

muţů), navrţeny jsou 2 umyvadla a 2 sprchy ( potřeba min.1 umyvadlo/10 osob a 1 

sprcha/20 osob) 

- 1buňka - stavbyvedoucí ...24m
2
 

- 1buňka - mistr ... 24m
2
 

- 1buňka – technický personál ... 24m
2
 

- 1 buňka – jídelna... 24m
2
 

 

 

n) Ochrana ţivotního prostředí 

Při provozu staveniště a při provádění stavebních prací mohou být negativně ovlivněny tyto 

prvky ţivotního prostředí: 

- Zeleň a půda 

- Nároky na hlučnost 

- Prašnost 

- Čistota veřejných komunikací 

- Odpady 

- Provoz v okolí stavby 

- Okolní budovy 

Zhotovitel  i  jeho  subdodavatelé  jsou povinni dodrţovat ustanovení, dodrţovat 

poţadavky  právních předpisů  a  souvisejících  poţadavků  z oblasti  ochrany  ţivotního 
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prostředí. Tento poţadavek se vztahuje i na pouţívané materiály.  Při  stavebních  činnostech  

je  zhotovitel  a  jeho  subdodavatelé  povinen dodrţovat  poţadavky  na  ochranu  neţivotního  

prostředí  vyplývající  ze  stavebního povolení, projektové dokumentace a jiných místních 

předpisů či předpisů objednatele.  

Zhotovitel  je  povinen  dodrţovat  s vozidly  předepsanou  rychlost  v blízkosti  stavby,  

nevířit  nadměrně  prach,  případně  zajistit  zkrápění příliš  prašného  povrchu.  Na  stavbě  je  

rovněţ  zakázáno  spalovat  odpad  a materiály  za  jakýmkoli  účelem.  (§  3  a  násl.  Zákona  

č.  86/2002  Sb.,  zákon  o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, včetně prováděcích 

předpisů).  

 

o) Bezpečnost práce 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběţně a důsledně dodrţovat: 

 Zákon č. 309/2006 SB., zákon, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 

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

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy ( 

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

 Nařízení vlády č. 591/2006 SB., o bliţších minimálních poţadavcích ne bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

p) Základní povinnosti zaměstnavatelů 

- je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce aţ po opuštění pracoviště. 

- je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými 

pracovními prostředky, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývají. 

- je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, případně je prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti 

nejméně jednou za tři roky a při prácích ve výšce nad 1,5 m jednou za rok. 

- jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti 

pracovníků. 

- nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky 

odborné a zdravotní způsobilosti.  
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q) Základní povinnosti zaměstnanců 

- respektovat pracovní řád, dodrţovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených 

- absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP, dodrţovat technologické předpisy 

- dodrţovat bezpečnostní opatření, výstraţné signály, upozornění a pokyny nadřízených 

- pouţívat při práci určené a přidělené ochranné pomůcky 

- provádět zadanou práci na určením pracovišti a bez závaţných důvodů se z něj 

nevzdalovat 

- obsluhovat stroje a jiná zařízení jen kdyţ k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo 

zaškolení 
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