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Anotace  
Tato diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část obsahuje projekt 

čtyřpodlažního polyfunkčního domu pro stavební povolení. Polyfunkční dům je umístěn na 

skutečném území města Jablunkova v městské lokalitě Pilana. Projekt obsahuje jak 

výkresovou část, tak i textovou – projektovou dokumentaci, ve které je vše podrobně 

popsáno. 

Druhá část se zabývá navržením zařízení staveniště v jednotlivých fázích výstavby 

objektu polyfunkčního domu. Každá fáze obsahuje výkres zařízení staveniště, podrobnou 

technickou zprávu zařízení staveniště a harmonogram výstavby. Další součásti práce je 

technologický předpis pro provádění zemních prací včetně návrhu strojní sestavy. 

 

 

Annotation 
This dissertation is divided into two parts. The first part contains project for building 

approval of a four-storied multifunctional house. The multifunctional house is located in the 

Jablunkov urban area in the Pilana district. The plan contains graphical part as well as rich in 

detail project documentation.  

The second part is focused on the concept of the construction site arrangement in 

particular stages of the multifunctional house construction. Each phase includes the 

construction site layout drawing, detailed technical report and a build-up schedule. The 

additional part of the dissertation contains a technological standard for conducting 

groundwork including the draft of a mechanical set.  
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a)  Identifikační údaje 
 
- Druh stavby:   novostavba POLYFUNKČNÍ DŮM 

- Účel stavby:   bytové  a komerční účely 

- Místo stavby:   Jablunkov 

- Městská část:   ul. Nádražní 

- Základní údaje o bytovém domě 

o Zastavěná plocha  252,36 m2 

o Obestavěný prostor  2894,00 m3 

o počet bytů   6 b.j. 

o počet kanceláří  5 

o počet parkovacích stání 7 ks  

 
Investor:  Manželé Petr a Jitka Sýkorovi, 
                                    Štefaniková  29, 742 21 Kopřivnice 
 
Dodavatel stavby: Ritmex s.r.o. 
 
Projektant:  Tomáš Kovalovský 
 
 
b)  Údaje o stávajících poměrech staveniště 
 
 Stavební parcela č. 1436 o celkové výměře 3270 m2 v katastrálním území Jablunkova 
se nachází v obytné zóně ,, Pilana “. Vjezd na pozemek je z vedlejší komunikace (asfaltová 
komunikace šíře 5m). Parcela je situována v rovinatém území (maximální převýšení 0,2m). 
Pozemek je zatravněn a nevyskytují se na něm žádné dřeviny ani keře. Základová půda je 
tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání 
radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je 
oplocen, vjezdová brána šířky 4m. 
 
 
c)  Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů 
 
 Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1:2000, 
- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 
- inženýrsko-geologický a radonový průzkum 
Ostatní podklady 
- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, 
- požadavky investora, 
- zákon č 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu 

pozdějších předpisů, 
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- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu 
- energetický audit. 

 
d)  Splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 
známé požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou na 
základě jejich požadavků následně doplněny. 
 
e)  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 V předložené projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – 
dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. Ze dne 9. června 1998 O obecných požadavcích na výstavbu ve 
znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 
f)  Údaje o splnění územních regulativů 
  
 Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
 
g)  Věcné a časové vazby 
 
 V okolí stavby není uvažováno s další výstavbou. Stavba nevyvolá související 
investice. 
 
h)  Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 
 
 Dokončení projektu  leden 2011 
 Zahájení stavby  duben 2011 
 Ukončení stavby  srpen 2011 
 
i)  Orientační statistické údaje o stavbě 
 
 Zastavěná plocha celkem: 252,36 m2 
 Obestavěný prostor:   2894 m3 
 Podlahová plocha celkem: 1150 m2 
 Celkové náklady stavby: 18,25 mil Kč 
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V Ostravě dne 30.11.2010                                                          Vypracoval 
akce:                                       POLYFU�KČ�Í DŮM 
                                               Nádražní 428, 739 91 Jablunkov 
stupeň:                                    PROJEKTOVÁ DOKUME�TACE PRO STAVEB�Í POVOLE�Í 
 
investor:                                  Manželé Petr a Jitka Sýkorovi, 
                                                Štefaniková  29, 742 21 Kopřivnice 
 
projekt: 
zodp.projektant:  Kovalovský Tomáš 
archivní číslo:                         09/3 
 
 
 

B. SOUHR��Á TECH�ICKÁ 
ZPRÁVA 

 
 
Obsah: 
1. Urbanistické, archtektonické a stavebně technické řešení 
 a) Zhodnocení staveniště 
 b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 c) Technické řešení 
 d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
 e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
 f) Vliv stavby na životní prostředí 
 g) Bezbariérové řešení okolí stavby 
 h) Průzkumy a měření 
 i) Geodetické podklady 
 j) Členění stavby 
 k) Vliv stavby na okolí 
 l) Ochrana zdraví a bezpečnosti prcovníků 
2. Mechnická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Bezbariérové řešení stavby 
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby(objekty) 
 a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 
 b) Zásobování vodou 
 c) Zásobování energiemi 
 d) Řešení dopravy 
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 e) Povrchové úpravy okolí stavby 
 f) Elektronické komunikace 
1. Urbanistické, archtektonické a stavebně technické řešení  

a) Zhodnocení staveniště 
 

Stavební parcela č. 1436 o celkové výměře 3270 m2 v katastrálním území Jablunkova 
se nachází v obytné zóně ,, Pilana “. Vjezd na pozemek je z vedlejší komunikace (asfaltová 
komunikace šíře 5m). Parcela je situována v rovinatém území (maximální převýšení 0,2m). 
Pozemek je zatravněn a nevyskytují se na něm žádné dřeviny ani keře. Základová půda je 
tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání 
radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je 
oplocen, vjezdová brána šířky 4 m. 

 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Objekt bytového domu je situován v obytné zóně Pilana. Poloha budovy určena 

regulační uliční čarou. Podélná osa objektu je rovnoběžná k ose komunikace Nádražní. Vjezd 
na pozemek navazuje na zpevněnou plochu, která bude požívána jako parkoviště pro sedm 
osobních automobilů. 

Budova je čtyřpodlažní a částečně podsklepena. V suterénu se nachází technická 
místnost, kočárkárna, sušárna a sklepy. Vstup do objektu vede přes zádveří do chodby, ze 
které se vstupuje do jednotlivých bytů. V přízemí se nachází kanceláře a obchod. Ve druhé a 
třetím poschodí se nachází tří byty. 

 
c) Technické řešení 
Základy 
 
Objekt je založen na dvoustupňových prefabrikovaných patkách, které jsou uložené na 

štěrkopískovém podsyp tl. 100mm.  Obvodové zdivo je uložené na prefabrikovaných 
základových trámech. Podkladní betony (C16/20) tloušťky 100mm je navrženy na hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 100mm. 

  
Konstrukční systém 
 
Nosnou FCI objektu plní kompletní prefabrikovaný skelet LOB zahrnující sloupy, 

průvlaky, ztužidla, schodišťový systém. Obvodové stěny tloušťky 300 mm budou vyzděny 
z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D. Vnitřní dělící stěny tl. 300 mm budou provedeny 
z cihel POROTHERM 30 P+D. Nadpraží otvorů v nosných obvodových stěnách budou 
vytvořena z překladů POROTHERM. Příčky tl. 115 mm budou z cihel POROTHERM 11,5 
P+D. Příčky tl. 80 mm budou z cihel POROTHERM 8 P+D. Pro zdění obvodových stěn bude 
použita malta POROTHERM TM. Vnitřní zdivo bude provedeno na matlu HM 5. 

 
Stropy 
 
Stropní konstrukce tl. 200 mm. budou montované z dutinových předpjatých panelů 

SPIROLL. 
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Schodiště 
 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Nosná k-ce stupňů: Prefabrikovaná ŽB deska, prefabrikovaná mezipodesta je 
uložena na vnitřních prefabrikovaných schodišťových stěnách. V úrovni stropů je schodišťová 
deska osazena pomocí ozubu na vnitřní průvlak. Dodavatelem prefabrikátu je firma 
LOBSTAV, spol. s r.o. Nášlapná vrstva je tvořena litým teracem. Schodiště je opatřeno 
nerezovým zábradlím. 
 

Zastřešení 
Bude řešena jako plochá střecha. Na nosnou kci stropu se provede spádová vrstva z perlit 

betonu. Na ní položí tepelná izolace polystyernových desek EPS tl.2x80  mm. Povrchem je 
modifikovaný asfaltový pás. 

 
Příčky 
 
Příčky jsou konstruovány z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D a z cihel 

POROTHERM 8 P+D na HM5. 
 

Překlady 
 
Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 7 a překlady 

POROTHERM 11,5. 
 
Podlahy 
 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem. Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou 

uvedeny v legendě místnostní. 
 
Hydroizolace, parozábrany a geoextilie 

a) Izolace proti zemní vlhkosti-Dvousložková hydroizolační stěrka chráněná tepelnou 
izolaci z XPS. 

b) Hydroizolace podlah – koupelna: profilová folie Schutler DITRA s izolační rohoží 
KERDI a koutovým dilatačním profilem DILEX-EKE. Separační vrstva A 330H mezi 
betonovou mazaninou a tepelnou izolaci podlah. 

 
Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
Fasáda objektu je zateplená pomocí fasádního polystyren EPS 70 F tl. 150 mm. Na 

zateplení ostění a nadpraží bude použit polystyren EPS 70 F tl. 80 mm. 
Kročejové  izolace budou provedeny ze  STEPROCK ND – v podlaze 30mm, tepelná 

izolace ve skladbě střešního pláště z XPS 200mm.  
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Omítky 
 
a) Vnitřní – omítka POROTHERM UNIVERSAL. 
 
b) Vnější – omítka POROTHERM UNIVERSAL. 
 
Obklady 
 
Vnitřní – v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické 

obklady. Přesné určení barevného řešení a typu obkladu si určí investor. 
 

Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 
Okna dřevěná s Euro profilů. Podrobné rozměry a specifikace všech prvků viz. Výkres 

č. 14 Specifikace oken a výkres č. 15 Specifikace dveří. 
 

Klempířské výrobky 
 
Klempířské výrobky budou vyrobeny z poplastovaného ocelového pozinkovaného 

plechu hnědé barvy. Jedná se o oplechování atiky a parapetů. Podrobné rozměry a specifikace 
všech prvků viz. výkres č. 16 Specifikace klempířských výrobků. 
 

Malby a nátěry 
 
a) vnitřní – malby stěn a stropů 2x PRIMALEX Plus. 
 
b) vnější – Na penetrovaný podklad 2x fasádní akrylová barva SANATHERM, barva 

okrová střední. 
 

Větrání místností 
 
Je navrženo přirozené větrání 
 
Venkovní úpravy 
 
Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou plochu, která tvoří parkoviště pro sedm 

automobilů. Pěší vstup je od komunikace oddělen pruhem zámkové dlažby. Nedílnou součástí 
stavby je zahrada s oplocením. 
 

Vnější plochy 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí zpevněné plochy pro pěší. 

U komunikace se nachází pět parkovacích stání na zpevněné ploše. Nedílnou součástí stavby 
je zahrada s oplocením. 

 
 d) �apojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
 Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 
staveniště.  

Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 
Bude provedeno napojení  k prodlouženému vodnímu řádu DN 90 PE v ulici Nádražní 

v majetku SMVaK. 
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Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na hranici pozemku je umístěna HDS. 
Napojení s STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na průčelí objektu je 

umístěna skříň s HUP. 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Nádražní. 
 
e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí zpevněné plochy pro pěší. 

U vedlejší komunikace se nachází sedm parkovacích stání na zpevněné ploše. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí 
Vytápění domu bude probíhat pomocí dálkového teplovodu.  
Splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizace. 
Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace v rámci přípravy staveniště. 
Stavební suť, stavební materiály apod. budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku 

dle příslušných předpisů. 
Protikorozní ochrana konstrukcí bude řešena protikorozními nátěry. 
K ukládání odpadků bude sloužit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci 

likvidace pevného domovního odpadu v obci.  
Při dodržení projektu, všech souvisejících norem a správného provedení všech prací, 

nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
 
 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 
Budou dodrženy všechny související normy. 
 
 
h) Průzkumy a měření 
Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace a 

zaměření projektantem 
 
i) Geodetické podklady 
Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 
 
j) Členění stavby 
Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO 01 – NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÍHO DOMU 
SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY A CHODNÍKY 
SO 03 – PŘÍPOJKA NN 
SO 04 – PŘÍPOJKA VODY 
SO 05 – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 
SO 06 – PŘÍPOJKA PLYNU 
SO 07 – TERENNÍ ÚPRAVY 
SO 08 – ÚPRAVY DOPRAVNÍHO NAPOJENÍ 
k) Vliv stavby na okolí 
Stavební úpravy nebudou mít vliv na okolí. 
 
l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých materiálů. 
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Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 

Pro Kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č.6. 
Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
  

Viz statický výpočet. 
 

3. Požární bezpečnost 
 
 Požární bezpečnost stavby byla posouzena požárním specialistou a výsledky 
hodnocení jsou přiloženy v příloze č.1 Souhrnné technické zprávy. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
  

Stavba a její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou 
káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 
povoleným způsobem, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 
předat odborné firmě k likvidaci. 
 
Zásady pro nakládání s odpady 
Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování 

 
Kategorizace odpadů 
 
Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání 
        (t/rok)  kategorie odpadu 
17 01 01 Beton     1,0t   O 
17 02 01 Dřevo     3,5t   O 
17 02 02 Sklo      0,5t   O 
17 02 03 Plasty     0,2t   O 
17 04 05 Železo a ocel    1,0t   O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
Odpady vzniklé provozem 
                   Nakládání s odpadem 
20 01 21 Zářivky     0,01t   N  OZO 
20 03 01 Směsný komunální odpady   0,8t   O 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 Stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně neovlivní. Provede se provizorní 
oplocení staveniště. 
 Bezpečnost při užívání nebude ohrožena. 
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6. Ochrana proti hluku 
 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny se standartní 
zvukovou izolací. 
 
 7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 05 40-2 z roku 2002 a měrnou energetickou 
spotřebu dle Vyhlášky č.291/2001. 
 
8. Bezbariérové řešení stavby 
 

Budou dodrženy všechny související normy. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy 
 
 V dané lokalitě nevznikají zásadnější vnější vlivy omezující řešenou stavbu. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
  
 Provede se provizorní oplocení staveniště. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
 a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 
 Dešťové vody budou zaústěny do RŠ dešťové kanalizace zhotovené v rámci přípravy 
staveniště 
 Splašková kanalizace bude svedena do veřejné kanalizace. 
 b) Zásobování vodou 
 Bude provedeno napojení  k prodlouženému vodnímu řádu DN 90 PE v ulici Nádražní 
v majetku SMVaK. 
 c) Zásobování energiemi 

Napojení k elektrické síti bylo již provedeno. Na průčelí objektu je umístěna HDS. 
Napojení s STL plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Na průčelí objektu je umístěna 
skříň s HUP. 

d) Řešení dopravy 
Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí sjezdu z místní 

komunikace na ulici Nádražní. 
e) Povrchové úpravy okolí stavby 
Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby uložené do štěrkového podloží 

tl. 50mm. 
Plocha mezi vjezdem na pozemek a zpevněnou plochou a parkoviště bude vydlážděna 

betonovou zámkovou dlažbou uloženou na betonovou vrstvu. 
f) Elektronické komunikace 
Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 

 
 
V Ostravě dne 30.11.2010                                                          Vypracoval: 
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akce:                                       POLYFU�KČ�Í  DŮM 
                                               Nádražní 428, 739 91 Jablunkov 
stupeň:                                    PROJEKTOVÁ DOKUME�TACE PRO STAVEB�Í POVOLE�Í 
 
investor:                                  Manželé Petr a Jitka Sýkorovi, 
                                                Štefaniková  29, 742 21 Kopřivnice 
 
projekt: 
zodp.projektant:  Kovalovský Tomáš 
archivní číslo:                         09/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. ZÁSADY ORGA�IZACE 
VÝSTAVBY 

 
 
 

 
 

 
Viz část C: technická zpráva zařízeni staveniště  
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F. 1-1 TECH�ICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obsah: 
a)  Účel a popis objektu 
b)  Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 
c)  Orientační statistické údaje o stavbě 
d)  Technické a konstrukční řešení 
e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
f)  Způsob založení objektu 
g)  Vliv stavby na životní prostředí  
h)  Dopravní řešení 
i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí 
j) Obecné požadavky na výstavbu 
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a)  Účel a popis objektu 
  

Stavební parcela č. 1436 o celkové výměře 3270 m2 v katastrálním území Jablunkova 
se nachází v obytné zóně ,, Pilana “. Vjezd na pozemek je z vedlejší komunikace (asfaltová 
komunikace šíře 5m). Parcela je situována v rovinatém území (maximální převýšení 0,2m). 
Pozemek je zatravněn a nevyskytují se na něm žádné dřeviny ani keře. Základová půda je 
tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území nebylo zjištěno riziko pronikání 
radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je 
oplocen, vjezdová brána šířky 4m. 
 
 
b)  Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

 
Urbanistické řešení  

Objekt bytového domu je situován v obytné zóně Pilana. Poloha budovy určena 
regulační uliční čarou. Podélná osa objektu je rovnoběžná k ose komunikace Nádražní. Vjezd 
na pozemek navazuje na zpevněnou plochu, která bude požívána jako parkoviště pro sedm 
osobních automobilů. 

 
Architektonické a dispoziční řešení 

Půdorys objektu polyfunkčního domu je tvořen dvěma obdélníky. Budova je 
čtyřpodlažní a částečně podsklepena. V suterénu se nachází technická místnost, kočárkárna, 
sušárna a sklepy. Vstup do objektu vede přes zádveří do chodby, ze které se vstupuje do 
jednotlivých bytů. V přízemí se nachází kanceláře a obchod. Ve druhé a třetím poschodí se 
nachází tří byty. 

 
c)  Orientační statistické údaje o stavbě 
  
 Zastavěná plocha celkem: 252,36 m2 
 Obestavěný prostor:   2894 m3 
 Podlahová plocha celkem: 1150 m2 
 Celkové náklady stavby: 18,25 mil Kč 
 
 
d)  Technické a konstrukční řešení 
 

Nosnou funkci objektu tvoří prefabrikovaný skelet LOB, střecha je plochá, stropy 
z panelů SPIROLL.  
 Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 
doloženy ke kolaudaci stavby. 
 
 
 d1) Příprava území a zemní práce 
 Zemní práce se provádí strojově a dočišťují ručně. Část vykopané zemina bude 
použito ke zpětnému zasypání základových konstrukcí a přebytek deponujeme na skládku 
vzdálenou 6 km od staveniště. Ornice bude sejmuta v celém rozsahu staveniště v tl. 300 mm a 
část bude uložena na staveništi, zbytek bude odvezen na skládku. Ornice uložená na staveništi 
bude použita k zpětnému zahumusování po realizaci objektu. Těžitelnost zeminy tř. 3 a 2. Pro 
stavbu byl proveden podrobný hydrogeologický průzkum, při němž nebylo naraženo na 
podzemní vodu; radon nebyl nalezen.  
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d2) Základy a podkladní betony 
Objekt je založen na dvoustupňových prefabrikovaných patkách, které jsou uložené na 

štěrkopískovém podsyp tl. 100mm.  Obvodové zdivo je uložené na prefabrikovaných 
základových trámech. Podkladní betony (C16/20) tloušťky 100mm je navrženy na hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 100mm. 

 
d3) Svislé nosné konstrukce 

  
Nosnou FCI objektu plní kompletní prefabrikovaný skelet LOB zahrnující sloupy, 

průvlaky, ztužidla, schodišťový systém. Obvodové stěny tloušťky 300 mm budou vyzděny 
z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D. Vnitřní dělící stěny tl. 300 mm budou provedeny 
z cihel POROTHERM 30 P+D. Nadpraží otvorů v nosných obvodových stěnách budou 
vytvořena z překladů POROTHERM. Příčky tl. 115 mm budou z cihel POROTHERM 11,5 
P+D. Příčky tl. 80 mm budou z cihel POROTHERM 8 P+D. Pro zdění obvodových stěn bude 
použita malta POROTHERM TM. Vnitřní zdivo bude provedeno na matlu HM 5. 
 
 d4) Stropní konstrukce 
  

Stropní konstrukce tl. 200 mm. budou montované z dutinových předpjatých panelů 
SPIROLL. 

 
 

d5) Schodiště 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým 

schodištěm. Nosná k-ce stupňů: Prefabrikovaná ŽB deska, prefabrikovaná mezipodesta je 
uložena na vnitřních prefabrikovaných schodišťových stěnách. V úrovni stropů je schodišťová 
deska osazena pomocí ozubu na vnitřní průvlak. Dodavatelem prefabrikátu je firma 
LOBSTAV, spol. s r.o. Nášlapná vrstva je tvořena litým teracem. Schodiště je opatřeno 
nerezovým zábradlím. 
 

 
d7) Střecha 
 

Bude řešena jako plochá střecha. Na nosnou kci stropu se provede spádová vrstva z perlit 
betonu. Na ní položí tepelná izolace polystyernových desek EPS tl.2x80  mm. Povrchem je 
modifikovaný asfaltový pás. 
 

d10) Příčky 
 
Příčky jsou konstruovány z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D a z cihel 

POROTHERM 8 P+D na HM5. 
 
d11) Překlady 
Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady POROTHERM 7 a překlady 

POROTHERM 11,5. 
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d13) Podlahy 
 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem. Jednotlivé nášlapné vrstvy jsou 

uvedeny v legendě místnostní. 
 
d14) Hydroizolace, parozábrany a geoextilie 
 

a) Izolace proti zemní vlhkosti-Dvousložková hydroizolační stěrka chráněná tepelnou 
izolaci z XPS. 

b) Hydroizolace podlah – koupelna: profilová folie Schutler DITRA s izolační rohoží 
KERDI a koutovým dilatačním profilem DILEX-EKE. Separační vrstva A 330H mezi 
betonovou mazaninou a tepelnou izolaci podlah. 

 
d15) Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
 
Fasáda objektu je zateplená pomocí fasádního polystyren EPS 70 F tl. 150 mm. Na 

zateplení ostění a nadpraží bude použit polystyren EPS 70 F tl. 80 mm. 
 
Kročejové  izolace budou provedeny ze  STEPROCK ND – v podlaze 30mm, tepelná 

izolace ve skladbě střešního pláště z XPS 200mm.  
 
d16) Omítky 
 
a) Vnitřní – omítka POROTHERM UNIVERSAL. 
 
b) Vnější – omítka POROTHERM UNIVERSAL. 
 
d17) Obklady 
 
a) Vnitřní – v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni navrženy keramické 

obklady. Přesné určení barevného řešení a typu obkladu si určí investor. 
 
 
d18) Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
 
Okna dřevěná s Euro profilů. Podrobné rozměry a specifikace všech prvků viz. výkres 

č. 13 Specifikace oken a výkres č. 14 Specifikace dveří. 
 
d19) Klempířské výrobky 
 
Klempířské výrobky budou vyrobeny z poplastovaného ocelového pozinkovaného 

plechu hnědé barvy. Jedná se o oplechování atiky a parapetů. Podrobné rozměry a specifikace 
všech prvků viz. výkres č. 16 Specifikace klempířských výrobků. 
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d20) Malby a nátěry 
 
a) vnitřní – malby stěn a stropů 2x PRIMALEX Plus. 
 
b) vnější – Na penetrovaný podklad 2x fasádní akrylová barva SANATHERM, barva 

okrová střední. 
 
 
d21) Větrání místností 
 
Je navrženo přirozené větrání 
 
d22) Venkovní úpravy 
 
Vjezd na pozemek navazuje na zpevněnou plochu, která tvoří parkoviště pro dva 

automobily. Pěší vstup je od komunikace oddělen pruhem zámkové dlažby. Nedílnou součástí 
stavby je zahrada s oplocením. 
 
e)  Tepelnětehnické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 
  
 Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky novely normy ČSN 73 05 40-2 z roku 2002 a měrnou 
energetickou spotřebu dle Vyhlášky č.291/2001 
 
f)  Způsob založení objektu 
 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na dvoustupňových prefabrikovaných 
patkách, které jsou uložené na štěrkopískovém podsyp tl. 100mm.  Obvodové zdivo je 
uložené na prefabrikovaných základových trámech. Podkladní betony (C16/20) tloušťky 
100mm je navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100mm. 

 
g)  Vliv stavby na životní prostředí  
 

Stavba ani její provoz nebude mít vliv na životní prostředí.  
Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých materiálů. 

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 

Pro Kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č.6. 
Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 
Při realizaci stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční 

odpady. 
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Zásady pro nakládání s odpady 
 
Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 
- separovat jednotlivé druhy odpadů 
- uplatňovat zásady maximální recyklace 
- minimalizovat odpady k přímému skládkování 

 
 
Kategorizace odpadů 
 
Stavební a demoliční odpady – předpokládané množství a způsob nakládání 
        (t/rok)  kategorie odpadu 
17 01 01 Beton     1,0t   O 
17 02 01 Dřevo     3,5t   O 
17 02 02 Sklo      0,5t   O 
17 02 03 Plasty     0,2t   O 
17 04 05 Železo a ocel    1,0t   O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  
Odpady vzniklé provozem 
                   Nakládání s odpadem 
20 01 21 Zářivky     0,01t   N  OZO 
20 03 01 Směsný komunální odpady   0,8t   O 
 
 
h)  Dopravní řešení 
 

Napojení na veřejnou komunikaci bude provedeno pomocí zpevněné plochy pro pěší. 
U vedlejší komunikace se nachází sedm parkovacích stání na zpevněné ploše. 

 
  
i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy prostředí 
 
 Zůstávají stávající a nijak se nemění. 
 
j) Obecné požadavky na výstavbu 
 
  

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, Vyhláška o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých materiálů. 

Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 
bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050, ČSO ISO 3864, ČSN 26 9030. 

Pro Kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č.6. 
Dále budou respektovány ustanovení zákona č.22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 
 Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
 
 
V Ostravě dne 30.11.2010                                                          Vypracoval: 
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1. Úvod 

Tento technologický předpis je zaměřený na provádění zemních prací a to na 

navrženém objektu polyfunkčního domu. Úkolem předpisu je zejména podrobně popsat 

postup jednotlivých etap zemních prací, dále pak navržení strojní sestavy a sled jednotlivých 

pracovních záběrů. 

1.1. Obecné informace o území  

 
      Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je prostor staveniště 

nevyužívaný. Vlastní staveniště tvoří stavební parcela č. 1436 o celkové výměře 3270 m2 

v katastrálním území Jablunkova v obytné zóně ,, Pilana “. Vjezd na staveniště je z vedlejší 

komunikace (asfaltová komunikace šíře 5m). Parcela je situována v rovinatém území 

(maximální převýšení 0,2m).  Pozemek je zatravněn a nevyskytují se na něm žádné dřeviny 

ani keře. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. V území 

nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Pozemek je oplocen, vjezdová brána šířky 4m. 

1.2. Geologické podmínky 

 
 Na území staveniště se nachází průběžná vrstva ornice tl. 0,30 m. Sejmutá ornice patří 

do třídy těžitelnosti 1. Pod ornicí se dále nachází vrstva písčité hlíny mocnosti 0,60 – 0,80 m, 

třídy těžitelnosti 2. Pod písčitou hlínou se nachází vrstva jílové hlíny mocnosti 0,4 – 1,5 m, 

tato vrstva spadá do třídy těžitelnosti 2. Podloží je tvoření zvětralou břidlicí, třídy těžitelnosti 

3. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 

1.3. Popis objektu 

 
Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu o čtyřech podlažích, dům je částečně 

podsklepený. Půdorysné rozměry domu jsou 22,85 x 12,05 m, konstrukční výška jednotlivých 

podlaží je 3,0m. Nosnou funkci objektu plní kompletní prefabrikovaný skelet LOB zahrnující 

sloupy, průvlaky, ztužidla, schodišťový systém. Objekt je založen na dvoustupňových 

prefabrikovaných patkách, které jsou uložené na štěrkopískovém podsyp tl. 100mm. 

Obvodové zdivo je uložené na prefabrikovaných základových trámech. Vertikální 

komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným pravotočivým schodištěm. 

Nosnou k-ce stupňů tvoří prefabrikovaná ŽB deska, prefabrikovaná mezipodesta je uložena 

na vnitřních prefabrikovaných schodišťových stěnách. V úrovni stropu je schodišťová deska 
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osazena pomocí ozubu na vnitřní průvlak v podzemním podlaží je schodišťová deska osazena 

na základ.  

 

1.4. Výkopy 

 
Výkopy jsou výsledkem tohoto technologického předpisu, budou tedy podrobně 

popsány v dalších částech. Velikost staveniště dovoluje provést svahovaní stěn výkopu, 

nebude tedy nutné použít roubení ani pažení. Sklon stěn výkopu je navržen v bezpečném 

sklonu 1 : 0,5. Jelikož je objekt částečně podsklepený, nachází se základová spára ve dvou 

úrovních a to na kótě - 0,300 m pro nepodsklepenou část a na kótě - 3,500 m pro 

podsklepenou část objektu. 

2. Materiály a skladování 

 
 Hlavním materiálem při provádění zemních prací jsou především horniny. Každá 

hornina se vyznačuje odlišnými technologickými vlastnostmi, ať už jde o objemovou 

hmotnost v rostlém stavu, objemovou hmotnost v nakypřeném stavu, úhel vnitřního tření, 

úhel přirozeného sklonu a těžitelnost, která udává množství provedené práce za určitou 

časovou jednotku. Rozeznáváme celkem 7 tříd těžitelnosti, u této stavby se vyskytují pouze 

třídy těžitelnosti 1., 2., a 3. 

 

Kubatury: 

Ornice    980,00 m3 

Vytěžená zemina třídy 2.  296,04 m3 

Vytěžená zemina třídy 3.  143,06 m3 

Zpětné zásypy   45,00 m3 

 

2.1. Materiál 

 
Na území staveniště se nachází průběžná vrstva ornice tl. 0,30 m, třídy těžitelnosti 1. 

Část bude uložena na skládce ornice, která se nachází na staveništi. Přesný postup sejmutí 
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ornice je znázorněn ve schématu č.S1. Pod ornicí je vrstva hornin mocnosti 1,00 – 2,30m, 

třídy těžitelnosti 2. a podloží ze zvětralé břidlice, která spadá do třídy těžitelnosti 3. Tyto 

vykopávky budou uloženy na skládce, která se nachází 6 km od staveniště. 

 

2.2. Skladování na staveništi 

 
 Na staveništi se vyskytnou 2 druhy skládek materiálů: 

� Skládka otevřená na volném prostranství – skládka ornice 

 

� Uzamykatelný sklad tvořený uzamykatelným kontejnery 24D od firmy 

CONTIMADE o rozměrech 6,058 x 2,990 x 2,610 m (SV – 2,300 m). 

Kontejner bue sloužit k uskladňování materiálů a pomůcek vyžadujících 

ochranu před povětrnostními vlivy a bude uloženy na silničních panelech 3 x 

1 x 0,15 m a budou podloženy dřevěnou fošnou. Panely je vhodné uložit na 

štěrkopískový zhutněný podsyp tl. 0,15m a musí být umístěny vodorovně. 

 
 

3. Pracovní podmínky 

 Staveniště se vybuduje na pozemku parcely č. 1436. Předpokládá se využití celého 

pozemku v okolí samotné stavby. Staveniště bude trvale oploceno poli o rozměrech 3 x 1,8 m 

vytvořenými z vlnitého pozinkovaného plechu. Pole jsou nesena ocelovými sloupky 

kruhového průřezu, které jsou osazeny do prefa patek. Tento typ oplocení bude použit kolem 

celého staveniště. Vjezd (výjezd) ze staveniště je situován v severní části staveniště a slouží 

jak pro automobily, tak i pro pěší. Je opatřen uzamykatelnou bránou šířky 4,0 m a výšky 1,8 

m. Brána je dvoukřídlová a je vytvořena rovněž z polí pozinkovaného vlnitého plechu, která 

jsou připevněna na trubkovou nosnou konstrukci. V době nepřítomnosti pracovníků na 

staveništi musí být vstupní brána řádně zabezpečena, aby nedocházelo k vniknutí 

nepovolaných osob do prostoru staveniště.  Na staveništi bude zbudována část komunikace u 

vjezdu na staveniště, která bude sloužit jako oklepová vozovka a bude průběžně čištěna. 

Komunikace bude po vjezdu na staveniště široká 6,0 m a bude zhotovená ze silničních panelů 

PREFA tl. 0,15 m uložených do štěrkopískového lože tl. 150mm. 
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4. Převzetí staveniště 

 

Před započetím přípravných prací předá objednatel (investor) staveniště zhotoviteli. 

Staveniště bude předáno za přítomnosti objednatele, eventuálně jeho zástupce, projektanta a 

stavebního dozoru. Objednatel předá stavební povolení, schválenou projektovou dokumentaci, 

pokud již nebude předána v předstihu, hranici pozemku, který je již dnes oplocen a základní 

vytyčovací body. O odevzdání a převzetí staveniště bude pořízen zápis do stavebního deníku, 

popřípadě bude vyhotoven předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvou provedeních, 

jedno si ponechá objednatel, druhé dostane zhotovitel. 

 

5. Personální obsazení 

5.1. Personální obsazení jednotlivých etap zemních prací 

 V tomto bodě je řešeno pouze personální obsazení jednotlivých etap zemních prací. 

Nasazení strojů a výpočet časového průběhu bude řešen v bodě č.6 

5.1.1. Sejmutí ornice 

 Bude zapotřebí strojníka pro kompaktní nakladač Caterpillar 914G a řidiče nákladních 

vozidel, které budou odvážet vytěženou ornici. 

5.1.2. Vytyčení stavební jámy 

 Bude nasazena četa dvou pracovníků. Jeden geodet a jeden pomocník. 

5.1.3. Výkop stavební jámy a odvodnění 

Výkop stavební jámy bude proveden strojně a to pomocí pásového rýpadla Caterpillar 

319D, který bude obsluhován jedním strojníkem. Dále bude zapotřebí řidičů nákladních 

vozidel, které budou vytěženou zeminu odvážet na skládku nacházející se 6km od staveniště. 

5.1.4. Výkop odvodnění vně stavební jámy 

Výkop bude proveden stejně jako výkop patek a pásů soupravou Caterpillar 428E a je 

třeba tedy obsluha tohoto stroje, odvoz bude zajištěn v rámci výkopu 1. hloubkového stupně. 

5.1.5. Vytyčení pásů a patek uvnitř stavební jámy 

Bude nasazena četa dvou pracovníků. Jeden geodet a jeden pomocník. 
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5.1.6. Strojní výkop pásů a patek  

Provedení výkopu patek a pásu bude pomocí rýpadlo-nakladače Caterpillar 428E, 

zapotřebí je tedy strojníka, který bude obsluhovat tento stroj a řidiče nákladních automobilů, 

které budou vytěženou zeminu odvážet na 6 km vzdálenou skládku zeminy. 

5.1.7. Ruční dokopání pásů a patek 

K ručnímu dokopání a dočištění pásů a patek bude nasazena četa 4 pracovníků. 

 

6. 6asazení strojů včetně časového postupu provádění zemních prací 

Všechny práce budou prováděny v jednosměnném provozu – 1 den = 8 hodin. 

Normové hodiny pro výpočet časů jsou převzaty ze základních výkonových norem, popřípadě 

jsou poupraveny dle zkušeností a poznatků z již provedených zemních prací podobného 

rozsahu. Veškeré zemní práce budou provedeny stavebními stroji, které jsou v majetku 

dodavatele, proto bylo přihlédnuto v návrhu souprav pro přepravu zeminy i k maximální 

použité kapacitě, kterou dodavatel disponuje. 

6.1. 6ávrh stavebních strojů pro těžbu a dopravu vytěžené zeminy 

 
Pro sejmutí ornice se navrhuje kompaktní nakladač Caterpillar 914G 

Technické parametry: 

Výkon motoru   72 kW 

Statický klopný moment 5404 kg 

Objem lopaty   1,4 m3 

Provozní hmotnost  7,5 t 

 

 

 

 

Obr. Kompaktní kolový nakladač Caterpillar 914G 
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Pro těžbu stavební jámy bude použito pásového rýpadla Caterpillar 319D 

Technické parametry: 

Výkon motoru    93 kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah 6,8 / 9,7 m 

Objem lopaty    0,41 - 1,35 m3 

Provozní hmotnost    19,6 - 21 t 

 

 

 

 

 

Obr. Pásové rýpadlo Caterpillar 319D 

Pro výkop patek a pásů bude použito rýpadlo-nakladače Caterpillar 428E 

Technické parametry: 

Výkon motoru    67 / 73 kW  

Objem lopaty nakladače  1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 

Max. hloub. dosah / max. dosah 6 / 6,6 m 

Provozní hmotnost    7,5 t 

 

 

 

 

 

Obr. Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428E 
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Pro odvoz vytěženého materiálu na skládku bude použito vozidlo TATRA T 815 -

 231S24 33.325.6x6.2/341.  Jednostranný sklápěčkový automobil T-815 6x6 má dozadu 

sklopnou celokovovou korbu. Je vhodný na přepravu materiálu na silnici i v terénu pro max. 

užitečné zatížení 19 400 kg.  

 

Obr. Rozměry vozidla TATRA T 815 - 6x6.2 

6.1.1. Sejmutí ornice 

 Nasazená souprava:   Caterpillar 914G + 4 x T 815 

 Výkonové položky: Caterpillar 914G – 0,911 Nh . 100 m-³ 

    T 815 -  užitečné zatížení 19,4 t 

 Kubatura:  Ornice – 980 m3 

 Doba trvání:  980 x 0,911 x 100 -¹ = 8,9 hod 

 Celkem:  2 směna 

Sejmutí ornice bude provedeno v průběhu dvou směn. 

 

6.1.2. Vytyčení stavební jámy 

 

 Nasazená četa: 2 pracovníků, ostatní práce v režii 

 Výkonové položky: zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh . 1 ks -1 

    zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh . 1 ks -1 
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 Kubatura:  5 x lavička rohová 

    10 x lavička podélna 

 Doba trvání:  5 x 0,97 = 4,85 hod 

    10 x 0,48 = 4,8 hod 

    Celkem: 9,65/2 = 4,83 hod 

 Celkem:  1 směna 

Vytyčení stavební jámy proběhne v rámci jedné směny. 

 

6.1.3. Výkop odvodnění okolo stavební jámy a výkop stavební jámy 

 

 Nasazená souprava: Caterpillar 319D + 4 x T 815 

 Výkonové položky: Caterpillar 319D  třída těžitelnosti 2. – 0,719 Nh . m-³ 

    Caterpillar 319D  třída těžitelnosti 3. – 0,797 Nh . m-³ 

 Kubatura:  Celkem 366 m3 z toho: 

  Zemina třídy těžitelnosti 2 odvezená na skládku – 270,84 m3 

  Zemina třídy těžitelnosti 3 odvezená na skládku – 95,16 m3 

� vzdálenost na skládku zeminy: 6 km z toho 2 km v terénu 

� průměrná rychlost naloženého auta v terénu 15 km/hod, prázdného 20km/hod 

� průměrná rychlost naloženého auta na silnici 30 km/hod, prázdného 35km/hod 

� bere se v úvahu, že po nakypření má zemina 1475 kg/m3 

 

Doba odvozu zeminy: 

 

��� =
�

��
=

�

�	
+

�

�
= 	, ��� = �	��� = ��		� 
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Doba návratu prázdného auta: 

 

���� =
�

���
=

�

�
+

�

�	
= 	, ��� = ��, ���� = ���� 

 

Doba vykládky zeminy: 

 

�� = �	� 

 

Objem zeminy vezený jedním prostředkem: 

 

� =
��

��
=
���		

���
= ��, ��� 

 

Doba naložení: 

 

�� =
�	 ∙ �

���

+ �� =
�	 ∙ ��, �

�	
+ 	,  = ��, ���� = ���� 

Celková doba jednoho cyklu odvozu zeminy: 

 

 
��� !,"� = �� + ��� + �� + ���� = ��� + ��		 + �	 + ��� = �	�� ≈ ���� 

 
 

 Jeden automobil T 815 tedy za 1 směnu (8 hodin) zajede 9 krát na skládku a zpět. Za 

celý den odveze na skládku T 815 přibližně 118 m3 nakypřené zeminy. Celkem máme 

k dispozici 4 nákladních automobilů T 815, které za jeden den odvezou 472 m3 nakypřené 

zeminy. 

Doba trvání:    

  Výpočet zohledněný dle stroje Caterpillar 319D 

   270,84 x 0,719 x 100 -¹ = 1,95 hod. 

   95,16 x 0,797 x 100 -¹ = 0,93 hod. 
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Výpočet zohledněný dle maximálního počtu nákladních automobilů T 815 

270,84 /472 x 8 = 4,59 hod. 

95,16 /472 x 8 = 1,61 hod. 

 Celkem:  Dle užití D 441 – 2,88 hod. = 0,20 směny 

   Dle užití T 815 – 6,20 hod. = 1,29 směny 

 

 Výkop odvodnění okolo stavební jámy a výkop 1. hloubkového stupně proběhne 

během dvou pracovních směn včetně výkopu odvodnění vnitřku stavební jámy, který bude 

vykopán strojem Caterpillar 428E. Tento stroj již bude k dispozici na staveništi během 

výkopu stavební jámy, a pokud by některé z nákladních aut mělo mít prostoje, bude po 

domluvě se stavebním mistrem nakládáno Caterpillar 428E a to výkopem odvodnění okolo 

stavební jámy. 

 

6.1.4. Vytyčení patek a pásů uvnitř stavební jámy 

 

 Nasazená četa: 2 pracovníků, ostatní práce v režii 

 Výkonové položky: zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh . 1 ks -1 

    zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh . 1 ks -1 

 Kubatura:  8 x lavička rohová 

    12 x lavička podélna 

 Doba trvání:  8 x 0,97 = 7,76 hod 

    12 x 0,48 = 5,76 hod 

 Celkem:  13,52 / 2 = 6,76 hod = 1 směna 

Vytýčení patek a pásů proběhne jedné směny. 
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6.1.5. Strojní výkop patek a pásů 

 

 Nasazená souprava: Caterpillar 428E + 2 x T 815 

 Výkonové položky: Caterpillar 428E : třída 2.  13,33 m³ . h -¹ 

třída 3.  12,83 m³ . h -¹ 

    T 815 -  užitečné zatížení 19,4 t 

 Kubatura:  zeminy třídy těžitelnosti 2 odvezená na skládku – 20,5 m3 

    zeminy třídy těžitelnosti 3 odvezená na skládku – 38,4 m3 

 Doba trvání:  20,5/13,33 = 1,54 hod 

    38,4 /12,83 = 3,00 hod 

 Celkem:  4,54 hod = 1 směna 

 

6.1.6. Ruční dokopání patek a pásů 

 

 Nasazená četa: 4 pracovníci 

 Výkonové položky: 1 pracovník: 

hloubení jam v hornině soudržné třídy 2. - 2,12 Nh . 1m -³ 

hloubení jam v hornině soudržné třídy 3. – 1,95 Nh . 1 m-³ 

 Kubatura:  zemina třídy těžitelnosti 2. – 4,7 m3 

    zemina třídy těžitelnosti 3. – 9,5 m3 

 Doba trvání:  4,7 x 2,12/4 = 2,5 hod 

    9,5 x 1,95/4 = 4,63 hod   

 Celkem:  7,13 hod = 1 směna 

Ruční dokopání patek a pásů proběhne v rámci jedné směny, může začít v tentýž den, 

kdy začne strojní výkop patek a pásů. Bude třeba dočistit odvodnění okolo stavební jámy a 
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poté je možné začít začisťovat výkop patek a pásů za strojem, pracovníci musí 

dodržovat bezpečné vzdálenosti. 

7. Pracovní postup 

 
1. Sejmutí ornice 

2. Vytyčení stavební jámy 

3. Výkop odvodnění a stavební jámy 

4. Výkop odvodnění uvnitř stavební jámy 

5. Vytyčení jednotlivých patek a pásů 

6. Strojní výkop patek a pásů 

7. Ruční dokopání a dočištění patek a pásů 

8. Předání základové spáry 

9. Provedení zpětných zásypů 

 

7.1. Sejmutí ornice 

 
 Ornice o mocnosti 0,3 m bude odstraněna pomocí kompaktní nakladač Caterpillar 

914G, ten odtěženou ornici naloží na nákladní automobily T 815 a ty ornici odvezou nejdříve 

na skládku vzdálenou 6 km od staveniště. Zbytek ornice bude uložen na skládce ornice, která 

se nachází na staveništi. Postupu sejmutí ornice a umístění skládky ornice bude zakreslen ve 

schématu č. S1 „Postup sejmutí ornice“, přiloženého na konci předpisu. 

7.2. Vytyčení stavební jámy 

 
 Provede se vytýčení hlavních bodů budovy a dále vytýčení alespoň 4 nezávislých 

výškových bodů. Vytýčení všech těchto bodů provede oprávněný a pověřený geodet a to až 

po sejmutí ornice na staveništi. Geodet vytyčí obrys stavební jámy a vjezdovou rampu do 

stavební jámy pomocí několika laviček. Veškerá výšková vytýčení budou prováděná pomocí 

rotačního laseru. Geodet vypracuje náčrt o vytýčení jednotlivých bodu, který předá 

stavbyvedoucímu, případně jeho zástupci v podobě stavebního mistra. 
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7.3. Výkop odvodnění a stavební jámy 

 
 Výkop stavební jámy bude proveden pomocí pásového rýpadla Caterpillar 319D, 

které naloží vytěženou zeminu na nákladní automobily T 815, které budou odvážet část 

zeminy na skládku zeminy na staveništi, ovšem větší část odvezou na skládku zeminy 

vzdálenou 6 km od staveniště. Vjezd a výjezd stavebních strojů do stavební jámy bude 

zajištěn pomocí šikmé rampy o šířce 4m a sklonu 1 : 3,5. Postup výkopu je zanesen do 

schématu č. S2 „Postup hloubení stavební jámy“, přiloženého na konci předpisu.  

Odvodnění stavební jámy bude provedeno až po dokončení výkopu stavební jámy 

pomocí rýpadlo-nakladače Caterpillar 428E, které bude na staveništi k dispozici. 

7.4. Výkop odvodnění uvnitř stavební jámy 

 

Výkop odvodnění uvnitř stavební jámy bude provádět rýpadlo-nakladače Caterpillar 

428E, které naloží vytěženou zeminu na nákladní automobily T 815, tento výkop je součástí 

výkopu stavební jámy. Odvodnění okolí stavební a samotné stavební jámy bude řešeno 

pomocí odvodňovacích příkopů, které jsou zaústěny do jímky, kde bude umístěné kalové 

čerpadlo s plovákovým spínačem. Samotné patky a pásy nebudou odvodňovány. 

7.5. Vytýčení jednotlivých patek a pásů 

 
Po odtěžení zeminy až na úroveň dna stavební jámy budou vytyčeny obrysy všech 

patek a pásů. Veškerá výšková vytýčení budou prováděná pomocí rotačního laseru. Geodet 

vypracuje náčrt o vytýčení jednotlivých bodu, který předá stavbyvedoucímu, případně jeho 

zástupci v podobě stavebního mistra. 

7.6. Strojní výkop patek a pásů 

 
 Strojní výkop pásů a patek bude proveden pomocí rýpadlo-nakladače Caterpillar 

428E, které naloží vytěženou zeminu na nákladní automobily T 815 a ty po připravené 

staveništní rampě dopraví vytěženou zeminu na skládku vzdálenou 6 km od staveniště. 

Nejdříve proběhne výkop patek a pásů mimi stavební jámu, dále proběhne výkop ve stavební 

jámě. Postup hloubení jednotlivých patek a pásů bude znázorněn ve schématu č. S3 „Postup 

hloubení patek a pásů mimo stavební jámu“ a ve schématu č. S4 „Postup hloubení patek a 

pásů ve stavební jámě“, přiloženého na konci předpisu.  
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7.7. Ruční dokopání a dočištění patek a pásů 

 
Abychom dosáhli svislosti a přesné úrovně základové spáry, budou patky a pásy 

dokopány ručně a to v průměru tloušťky 0,1 m. Ručně vytěžený materiál bude skladován 

vedle pásů a vzhledem k tomu, že se jedna o malé množství bude po dokončení základů 

rozprostřen a použit jako podkladní materiál pro betonovou desku. 

7.8. Předání základové spáry 

 
 Předání základové spáry proběhne za přítomnosti stavbyvedoucího, stavebního 

dozoru, projektanta a investora. O předání bude vypracován protokol, případně se předání 

zapíše do stavebního deníku. 

7.9. Provedení zpětných zásypů 

 
 Zpětné zásypy budou provedeny až po dokončení hrubé nosné konstrukce objektu a 

provedení izolace a chráničky spodní časti objektu. Zásypy budou provedeny z vytěženého 

materiálu, který byl uložen na staveništi a nebyl odvezen na skládku. Jelikož je zemina na 

staveništi, není potřeba nákladních automobilů, zásypy tedy budou provedeny pomocí 

rýpadlo-nakladače Caterpillar 428E. Obsyp je třeba vibrovat po vrstvách max. 300 mm 

pomocí vibračního válce. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zásadami Zákoníku práce a Vyhláškou 

Českého úřadu bezpečnosti práce 591/2006 Sb. Dále platí nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

� před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce (únosnost podloží, sklony pojezdové 

roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení nebo jiných překážek, 

umístění nadzemních vedení technického vybavení nebo jiných překážek). 

� při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu v průběhu všech pracovních činností 

stroje, je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání. 
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� pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem – poté 

je stroj uveden do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 

ohrožený prostor (na nepřehledném pracovišti až po uplynutí doby postačující 

k opuštění ohroženého prostoru), není-li stanoveno v dokumentaci stroje jinak, je 

ohrožený prostor vymezen maximálním dosahem zařízení zvětšeným o 2m. 

 

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystavený svévolně žádnému nebezpečí a 

aby neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Proškolení pracovníku bude zapsáno ve 

stavebním deníku.  

 

Seznam všech právních předpisů, které budou dodrženy z hlediska bezpečnosti 

práce: 

� zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

� zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

� zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

� nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky 

� nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

� nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

� nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

� nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 

provozování dopravy dopravními prostředky 

� nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 

405/2004 Sb. 
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� nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 

� vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu 

� vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů 

� nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků 

� vyhláška č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
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Příloha č. 1  -  Presenční listina školení BOZP 

PRESE6Č6Í LISTI6A 

ŠKOLE6Í BEZPEČ6OSTI A OCHRA6Y 

 ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZAMĚSTA6CŮ 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) se základními právními předpisy 

k zajištění BOZP, dané problematice jsem porozuměl(a), a mé znalosti byly ověřeny 

pohovorem. 

Příjmení a jméno Podpis Pracoviště (profese) Poznámka 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Datum školení:     Školitel: 
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Příloha č. 2  -  Evidence pracovních ochranných prostředků 

 

Druh pracovních Datum Podpis 

ochranných prostředků Životnost  výdeje  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Pracovník svým podpisem stvrzuje, že obdržel výše uvedené OOPP a byl seznámen s jejich 
používáním. 

EVIDE6CE pracovních ochranných prostředků                                                                                    

Jméno:                                                                                        

Profese:                                                                                                               
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1. Identifikační údaje stavby 
 

- Druh stavby:   novostavba polyfunkční dům 

- Účel stavby:   první podlaží – kanceláře, obchod 

další podlaží - bytové účely 

- Místo stavby:   Jablunkov 

- Katastralní území:  Jablunkov 

- Městská část:   Pilana, ulice Jablunkovská 

- Základní údaje o bytovém domě 

o Zastavěná plocha  252,36 m2 

o Obestavěný prostor  2894 m3 

o počet bytů   6 b.j. 

o počet kanceláří  5 ks 

o počet parkovacích stání 7 ks  

2. Základní údaje 
 

Obecný popis stavby: 

Dům bude umístěn na parcele číslo 1436, která se nachází v Jablunkově v ulici 

Nádražní. 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu o čtyřech podlažích. V suterénu se 

nachází technická místnost, kočárkárna, sušárna a sklepy. Vstup do objektu vede přes zádveří 

do chodby, ze které se vstupuje do jednotlivých bytů. V přízemí se nachází kanceláře a 

obchod. Ve druhé a třetím poschodí se nachází tří byty. 

 Jedná se o volně stojící objekt o rozměrech 22,85 x 12,05 m, konstrukční výška 

jednotlivých podlaží je 3,0m. 

Objekt je založen na dvoustupňových prefabrikovaných patkách, které jsou uložené na 

štěrkopískovém podsyp tl. 100mm.  Obvodové zdivo je uložené na prefabrikovaných 

základových trámech. 

Nosnou FCI objektu plní kompletní prefabrikovaný skelet LOB zahrnující sloupy, 

průvlaky, ztužidla, schodišťový systém. Obvodové stěny tloušťky 300 mm budou vyzděny 

z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D. 
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3.  Charakteristika staveniště 
 

      Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je prostor staveniště 

nevyužívaný. Vlastní staveniště tvoří stavební parcela č. 1436 o celkové výměře 3270 m2 

v katastrálním území Jablunkova se nachází v obytné zóně ,, Pilana “. Vjezd na staveniště je 

z vedlejší komunikace (asfaltová komunikace šíře 5m). Parcela je situována v rovinatém 

území (maximální převýšení 0,2m).  Pozemek je zatravněn a nevyskytují se na něm žádné 

dřeviny ani keře. Základová půda je tvořena písčitojílovými hlínami pevné konzistence. 

V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla 

zjištěna hladina podzemní vody. Pozemek je oploce, vjezdová brána šířky 4m. 

Staveniště se začne budovat dva týdny před zahájením prací na stavbě a bude se 

postupně budovat a utvářet podle aktuálních potřeb v průběhu stavby.  

           Nejpozději před zahájením výkopových prací investor zajistí vytýčení a ověření polohy 

stávajících inženýrských sítí.  

           Při provádění napojení přípojek kanalizací a vody na veřejný řád předpokládáme 

částečné omezení průchodu po veřejné komunikaci, zejména přilehlém stávajícím chodníku. 

           Objekty zařízení staveniště se budou postupně likvidovat tak, aby bylo před 

definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. 

4. Realizované objekty 
 
           SO 01 Polyfunkční dům 

           SO 02 Zpevněné plochy a chodníky 

           SO 03 Přípojka elektro - NN 

           SO 04 Vodovodní přípojka 

           SO 05 Kanalizační přípojka 

SO 06 Přípojka plynu  

           SO 06 Terénní úpravy 

           SO 07 Úpravy dopravního napojení 

5. Termíny a lhůty výstavby 
 

Časový postup prací bude znázorněn přiloženým harmonogramem zhotoveným 

v programu Microsoft Projekt. 

 Lhůta výstavby je navržena dle požadavků investora. 
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 Termíny: 

  Předání staveniště: březen 2011 

  Zahájení stavby: duben 2011 

  Ukončení stavby: srpen 2011 

6. 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 doprav 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování 

a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 

vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 

vybavení a požárním zařízením. 

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništní 

komunikace. 

Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 

staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před převzetím staveniště stavby. 

7. Popis jednotlivých objektů a zařízení staveniště 

7.1. Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace: 
 
 Přístupovou komunikaci pro primární dopravu materiálu a mechanizace na vlastní 

staveniště je z vedlejší komunikace (asfaltová komunikace šíře 5m), která je napojená na ul. 

Nádražní. Tato jediná přímo sousedí s prostorem staveniště. Na staveništi bude zbudována 

část komunikace u vjezdu na staveniště, která bude sloužit k dopravě buněk CONTIMADE. 

 Jediný vjezd na staveniště bude opatřen vraty šířky 4,0 m. Komunikace bude po 

vjezdu na staveniště široká 6,0 m a bude zhotovená ze silničních panelů PREFA tl. 0,15 m 

uložených do štěrkopískového ložě tl. 150mm. 
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7.2. Oplocení a vjezd na staveniště: 
 
 Staveniště bude oploceno poli o rozměrech 3 x 1,8 m vytvořenými z vlnitého 

pozinkovaného plechu. Pole jsou nesena ocelovými sloupky kruhového průřezu, které jsou 

osazeny do prefa patek. Tento typ oplocení bude použit kolem celého staveniště. 

 Vjezd (výjezd) ze staveniště je situován v severní části staveniště a slouží jak pro 

automobily, tak i pro pěší. Je opatřen uzamykatelnou bránou šířky 4,0 m a výšky 1,8 m. Brána 

je dvoukřídlová a je vytvořena rovněž z polí pozinkovaného vlnitého plechu, která jsou 

připevněna na trubkovou nosnou konstrukci. 

 V době nepřítomnosti pracovníků na staveništi musí být vstupní brána řádně 

zabezpečena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

7.3. Elektrická energie 

 Jako zdroj el. energie bude pro potřeby staveniště využita stávající trafostanice 

situována nedaleko staveniště. Nutný příkon elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště 

v dalších fázích bude 104 kW. 

 Na okraji staveniště bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč (HSR). Rozvaděč bude 

obsahovat hlavní stavební vypínač a bude uzamykatelný. Z HSR se povede vrchní vedení na 

dřevěných sloupech průměru 0,2 m a výšky 3m ke staveništním buňkám a skladu nářadí.  

7.4. Voda 
 
 Místo pro napojení staveništní přípojky bude v provizorní vodovodní šachtě. Šachta je 

vytvořena z betonových skruží o průměru 1 m a je hluboká 1 m. Rozvod vodovodního potrubí 

po staveništi je proveden dočasným podzemním vedením z potrubí PE DN 40 v hloubce 0,9 

m pod úrovni terénu. Na vodovodní rozvod bude napojena buňka hygienickým vybavením, 

buňky šaten a v pozdějších etapách výstavby i mísicí centra. 

7.5. Kanalizace 
 
 Kanalizační potrubí PVC KG DN 50 vedené od buňky s hygienickým vybavením a od 

buněk šaten, bude napojeno na nově vybudovanou kanalizační šachtu Š2. Potrubí bude 

vedeno v zemi v hloubce 0,9 m pod úrovni terénu a bude uloženo v pískovém lože. 

 Při likvidaci zařízení staveniště budou všechny dočasné inženýrské sítě odstraněny. 
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7.6. Sklady a skládky 
 
 Rozmístění skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu. 

Sklady se nebudují všechny najednou, ale podle potřeby s postupem výstavby.  

           Materiál ve skladech a skládkách musí být uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození a 

tím k zhoršení jeho kvality. Pod všemi sklady a skládkami bude nejprve sejmuta ornice.  

 

Sklady:   

 Na staveništi bude v této fázi výstavby umístěn jeden skladový uzamykatelný 

kontejnery 24D od firmy CONTIMADE o rozměrech 6,058 x 2,990 x 2,610 m (SV – 2,300 

m). Kontejner bude sloužit k uskladňování materiálů a pomůcek vyžadujících ochranu před 

povětrnostními vlivy a bude uložen na silničních panelech 3 x 1 x 0,15 m a budou podloženy 

dřevěnou fošnou. Panely je vhodné uložit na štěrkopískový zhutněný podsyp tl. 0,15m a musí 

být umístěny vodorovně. 

 

Obr. Půdorys skladového kontejneru CO�TIMADE 24D 

Skládky: 

 Plochy skládek jsou zpevněny štěrkopískovou vrstvou tl. 0,05 m a jsou 4% spádem 

odvodněny. 

 

Šatny, kanceláře a sociální zařízení: 

 V severní části staveniště bude v blízkosti vjezdu umístěna vrátnice vytvořena buňkou 

CONTIMADE typ 11C o rozměrech 2,990 x 2,990 x 2,820 m (SV – 2,500 m). Dále kolem 

staveništní komunikace bude vytvořena sestava dvou buněk CONTIMADE. Jedna buňka 

CONTIMADE – typ 8B o rozměrech 6,058 x 2,435 x 2,820 m (SV – 2,500 m), která bude 

tvořit šatnu a jedna sanitární buňka CONTIMADE - typ 19C o rozměrech 6,058 x 3,022 x 

2,820 m (SV – 2,500 m). 

 Ze vstupní strany sestavy bude vytvořen ze silničních panelů i přístupový chodník 

šířky 1 m. Všechny buňky budou uloženy na silničních panelech 3 x 1 x 0,15 m a budou 

podloženy dřevěnou fošnou. Panely je vhodné uložit na štěrkopískový zhutněný podsyp tl. 
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0,15m a musí být umístěny vodorovně. 

<ávrh provozního a sociálního zařízení: 

Šatny: 

Slouží k převlékání pracovníků, ukládání jejich oděvu, schování se před nepřízní 

počasí a v tomto případě rovněž ke stravování. 

           Jsou vytvořeny z kontejnerů CONTIMADE – typ 8B  resp. jejich seskládáním. 

Určujícími faktory pro velikost plochy šatny jsou :  

- maximální předpokládaný počet pracovníků nacházejících se na stavbě   

                v jedné etapě 

-  minimální plocha šatny připadající na jednoho pracovníka 

Prostor šatny je vybaven i menší kuchyňskou linkou a drobnými spotřebiči pro ohřev jídla. 

Kontejner je připojen na staveništní rozvaděč elektrického proudu a také provizorní 

vodovodní přípojku. 

 

Obr. Půdorys obytného kontejneru CO�TIMADE 8B 

WC a umývárna: 

           Pro tento účel je zvolen rovněž kontejner. Buňka CONTIMADE - typ 19C  je napojena 

na el. energii, vodovodní i kanalizační přípojku. Množství zdravotechnických výrobků 

v kontejneru je závislé na počtu pracovníků stavby. Na stavbě se předpokládají pouze mužské 

pracovní síly a z tohoto důvodu není třeba hygienická zařízení jakkoli oddělovat. V této fázi i 

v pozdějších fázích bude dostačující jeden kontejner. 

 

Obr. Půdorys sanitárního kontejneru CO�TIMADE 19C 
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7.7. Strojní vybavení 
Pro sejmutí ornice se navrhuje kompaktní nakladač Caterpillar 914G 

Technické parametry: 

Výkon motoru   72 kW  

Statický klopný moment 5404 kg 

Objem lopaty   1,4 m3 

Provozní hmotnost  7,5 t 

Pro těžbu stavební jámy bude použito pásového rýpadla Caterpillar 319D 

Technické parametry: 

Výkon motoru    93 kW  

Max. hloub. dosah / max. dosah 6,8 / 9,7 m 

Objem lopaty    0,41 - 1,35 m3 

Provozní hmotnost    19,6 - 21 t 

Pro výkop patek a pásů bude použito rýpadlo-nakladače Caterpillar 428E 

Technické parametry: 

Výkon motoru    67 / 73 kW  

Objem lopaty nakladače  1,03 m3 

Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29 m3 

Max. hloub. dosah / max. dosah 6 / 6,6 m 

Provozní hmotnost    7,5 t 

8. Požární bezpečnost při výstavbě 
 

Dle zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů a ostatních legislativních předpisů týkajících se určitou měrou požární 

bezpečnosti při výstavbě, je nutné dodržovat tyto následující podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i mezi objekty 

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru 

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

vstupu do kanceláře stavbyvedoucího a druhý na stěně kontejneru se skladem drobného 

nářadí. 

           Pro příjezd hasičských aut a pro jejich případný zásah je možné využít stávajících 

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

na plochu za hranicí staveniště v severní části staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely 

vyznačena tabulkami úniková cesta. 

           Telefonní čísla policie, hasičů a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 

stavbyvedoucího. Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a 

vytápění musí být volný a bezpečný. Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit 

školení všech zaměstnanců o požární ochraně. 

9. Ochrana životního prostředí 
 
Při provozu staveniště a při provádění stavebních prací mohou být negativně ovlivněny tyto 

prvky životního prostředí: 

- zeleň a půda 

- nároky na hlučnost 

- prašnost čistota veřejných komunikací 

- odpady 

- provoz v okolí stavby 

- okolní budovy 

Tyto negativní vlivy je nutné brát při výstavbě v úvahu a je třeba se jich vyvarovat. 

 Část sejmuté ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a bude využita 

pro pozdější terénní úpravy, zbytek bude odvezen na předem určenou skládku. 

 Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 

po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a 

spalin ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení 

o shodě. 

Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. 

 Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnitého 

plechu. 

 Veškerá mechanizace vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických 

nečistot, tak aby nedocházelo ke znečištění komunikace v ul. Jablunkovská. 

 Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem 

stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeb kontejnery. 

 Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními procesy negativně ovlivněna, Jeřáb 

může manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště. 
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10. BOZP 

 Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a to jak z technického 

hlediska tak z hlediska splnění požadavků vyhlášky 591/2006 Sb. A to hlavně dodržení 

požadavků na bezpečnost při práci se strojními zařizeními. 

 K řešené stavbě se vztahují především níže vypsané všeobecná pravidla obsahující 

základní zásady o ochraně a bezpečnosti práce: 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 

práce až po opuštění pracoviště. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 

staveniště osobními ochrannými prostředky, které pro tyto osoby z prováděných prací 

vyplývají. 

• Dodavatel 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 zatři roky a při práci ve výšce nad 1,5 m jednou za rok. 

• Dodavatelé stavebních prací jsou povinní vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, 

odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 

• Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, 

pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 

 

Pracovníci na stavbě jsou povinni 

• Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených. 

• Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP. 

• Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny. 

• Dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny 

nadřízených. 

• Používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky. 

• Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závažných důvodů se z něj 

nevzdalovat. 

• Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo 

zaškolení. 
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Základní ustanovení pro skladování 

• Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu 

s postupem stavebních prací. 

• Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování 

dílců a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození. 

• Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité 

mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1 m. 

• Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skladkami samotnými musí být 

dodrženy bezpečné komunikační prostory. 

• Materiál dovezeny na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem. 

Základní ustanovení pro práci se stroji 

• Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 

stavem odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým jsou 

určeny. 

• Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost a je řádně proškolen. 

• Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlednout a zkontrolovat stroj a 

zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkční. 

• Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být 

umístěný na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 

• Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních 

operací. 

Povinnosti při odevzdání staveniště 

• Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a 

převzetí staveniště pro dané činnosti. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele 

s požadavky bezpečnosti práce. 

Přerušení stavebních prací 

• Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem 

zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, 

stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných nepředvídatelných 

okolností. 





ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Oplocení staveniště 0,5 dny 10.3. 11 10.3. 11

2 Sejmutí ornice 1,1 dny 10.3. 11 11.3. 11 1

3 Vytvoření komunikace z panelů 0,4 dny 11.3. 11 11.3. 11 2

4 Osazení kontejnerů CONTIMADE 0,5 dny 14.3. 11 14.3. 11 3

5 Vytyčení stavební jámy 0,6 dny 14.3. 11 15.3. 11 4

6 Výkop stavební jámy 1,5 dny 15.3. 11 16.3. 11 5

7 Vytyčení patek a pásů 1 den 16.3. 11 17.3. 11 6

8 Strojní výkop patek a pásů 0,6 dny 17.3. 11 18.3. 11 7

9 Ruční dokopání patek a pásů 1 den 18.3. 11 21.3. 11 8
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1. Identifikační údaje stavby 
 

- Druh stavby:   novostavba polyfunkční dům 

- Účel stavby:   první podlaží – kanceláře, obchod 

další podlaží - bytové účely 

- Místo stavby:   Jablunkov 

- Katastralní území:  Jablunkov 

- Městská část:   Pilana, ulice Jablunkovská 

- Základní údaje o bytovém domě 

o Zastavěná plocha  252,36 m2 

o Obestavěný prostor  2894 m3 

o počet bytů   6 b.j. 

o počet kanceláří  5 ks 

o počet parkovacích stání 7 ks  

2. Základní údaje 
 

Obecný popis stavby: 

Dům bude umístěn na parcele číslo 1436, která se nachází v Jablunkově v ulici 

Nádražní. 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu o čtyřech podlažích. V suterénu se 

nachází technická místnost, kočárkárna, sušárna a sklepy. Vstup do objektu vede přes zádveří 

do chodby, ze které se vstupuje do jednotlivých bytů. V přízemí se nachází kanceláře a 

obchod. Ve druhé a třetím poschodí se nachází tří byty. 

 Jedná se o volně stojící objekt o rozměrech 22,85 x 12,05 m, konstrukční výška 

jednotlivých podlaží je 3,0m. 

Objekt je založen na dvoustupňových prefabrikovaných patkách, které jsou uložené na 

štěrkopískovém podsyp tl. 100mm.  Obvodové zdivo je uložené na prefabrikovaných 

základových trámech. 

Nosnou FCI objektu plní kompletní prefabrikovaný skelet LOB zahrnující sloupy, 

průvlaky, ztužidla, schodišťový systém. Obvodové stěny tloušťky 300 mm budou vyzděny 

z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D. 
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3.  Charakteristika staveniště 
 

      Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je prostor staveniště 

nevyužívaný. Vlastní staveniště tvoří stavební parcela č. 1436 o celkové výměře 3270 m2 

v katastrálním území Jablunkova se nachází v obytné zóně ,,Pilana “. Vjezd na staveniště je 

z vedlejší komunikace (asfaltová komunikace šíře 5m). Parcela je situována v rovinatém 

území (maximální převýšení 0,2m).  Na pozemku proběhla v rámci předešlé etapy skrývka 

ornice. Pozemek je oplocen, vjezdová brána šířky 4m. Na staveništi je třeba v rámci této etapy 

rozšířit zázemí pro pracovníky a taky dobudovat vnitrostaveništní komunikaci. 

Staveniště se začne budovat dva týdny před zahájením prací na stavbě a bude se 

postupně budovat a utvářet podle aktuálních potřeb v průběhu stavby.  

           Objekty zařízení staveniště se budou postupně likvidovat tak, aby bylo před 

definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. 

4. Realizované objekty 
 
           SO 01 Polyfunkční dům 

           SO 02 Zpevněné plochy a chodníky 

           SO 03 Přípojka elektro - NN 

           SO 04 Vodovodní přípojka 

           SO 05 Kanalizační přípojka 

SO 06 Přípojka plynu  

           SO 06 Terénní úpravy 

           SO 07 Úpravy dopravního napojení 

5. Termíny a lhůty výstavby 
 

Časový postup prací bude znázorněn přiloženým harmonogramem zhotoveným 

v programu Microsoft Projekt. 

 Lhůta výstavby je navržena dle požadavků investora. 

 Termíny: 

  Předání staveniště: březen 2011 

  Zahájení stavby: duben 2011 

  Ukončení stavby: srpen 2011 
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6. Obecné zásady pro zařízení staveniště 
 

Stavba bude zahájena po dokončení výkopových prací a začne osazením základových 

patek a sestavením skeletové konstrukce.  

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro doprav 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování 

a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 

vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 

vybavení a požárním zařízením. 

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništní 

komunikace. 

7. Popis jednotlivých objektů a zařízení staveniště 

7.1. Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace: 
 
 Přístupovou komunikaci pro primární dopravu materiálu a mechanizace na vlastní 

staveniště je z vedlejší komunikace (asfaltová komunikace šíře 5m), která je napojená na ul. 

Nádražní. Tato jediná přímo sousedí s prostorem staveniště. Na staveništi bude zbudována 

vnitrostaveništní komunikace, která bude sloužit k zásobování staveniště pomocí dopravních 

prostředků. V této fázi výstavby se bude jednat zejména o zásobování prefabrikátů a zdících 

bloků POROTHERM. 

 Jediný vjezd na staveniště bude opatřen vraty šířky 4,0 m. Komunikace bude po 

vjezdu na staveniště široká 6,0 m a bude zhotovená ze silničních panelů PREFA tl. 0,15 m 

uložených do štěrkopískového ložě tl. 150mm. 

7.2. Oplocení a vjezd na staveniště: 
 

Oplocení staveniště proběhlo v první etapě výstavby. 

 V době nepřítomnosti pracovníků na staveništi musí být vstupní brána řádně 

zabezpečena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 
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7.3. Elektrická energie 

 
 Jako zdroj el. energie bude pro potřeby staveniště využita stávající trafostanice 

situována nedaleko staveniště. Nutný příkon elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště 

v dalších fázích bude 104 kW. 

 Na okraji staveniště byl zřízen hlavní staveništní rozvaděč (HSR). Rozvaděč obsahuje 

hlavní stavební vypínač a bude uzamykatelný. Z HSR bylo v minulé etapě vybudováno vrchní 

vedení na dřevěných sloupech průměru 0,2 m a výšky 3m ke staveništním buňkám a skladu 

nářadí. Dále bude třeba z HSR napojit stavební jeřáb a to vedením volně po terénu. U jeřábu 

bude vybudován staveništní rozvaděč. Vedení bude dále pokračovat k mísícímu centru, kde 

bude vybudován druhý staveništní rozvaděč. 

7.4. Voda 
 
 Rozvod vodovodního potrubí byl staveništi je proveden dočasným podzemním 

vedením z potrubí PE DN 40 v hloubce 0,2 m pod úrovni terénu. Na vodovodní rozvod byla 

napojena buňka hygienickým vybavením, buňky. V této fázi navíc proběhne napojení 

mísicích center. Vedení proběhne hadicí volně uloženou po terénu. Hadici bude uložena pod 

terénem pouze v místech kde jí křižuje komunikace. 

7.5. Kanalizace 
 

Kanalizační potrubí bylo již vybudováno v předešlé etapě. 

7.6. Sklady a skládky 
 
 Rozmístění skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu. 

Sklady se nebudují všechny najednou, ale podle potřeby s postupem výstavby.  

           Materiál ve skladech a skládkách musí být uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození a 

tím k zhoršení jeho kvality. Pod všemi sklady a skládkami bude nejprve sejmuta ornice.  

 
Sklady:   

 Na staveništi budou v této fázi výstavby budou umístěny dva skladové uzamykatelné 

kontejnery 24D od firmy CONTIMADE o rozměrech 6,058 x 2,990 x 2,610 m (SV – 2,300 

m). Kontejner bude sloužit k uskladňování materiálů a pomůcek vyžadujících ochranu před 

povětrnostními vlivy a bude uložen na silničních panelech 3 x 1 x 0,15 m a budou podloženy 
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dřevěnou fošnou. Panely je vhodné uložit na štěrkopískový zhutněný podsyp tl. 0,15m a musí 

být umístěny vodorovně. 

 

Obr. Půdorys skladového kontejneru CO�TIMADE 24D 

Skládky: 

 Plochy skládek jsou zpevněny štěrkopískovou vrstvou tl. 0,05 m a jsou 4% spádem 

odvodněny. Jedná se o skládky pro prefabrikované dílce, ze kterých bude postupně 

sestavována skeletová konstrukce objektu. V této etapě proběhne i vyzdívka obvodového 

pláště a vnitřních příček z cihelných bloků POROTHERM, jsou tedy na staveništi navrženy i 

skládky pro tento materiál. 

 

Šatny, kanceláře a sociální zařízení: 

 Dále kolem staveništní komunikace bude vytvořena sestava pěti buněk CONTIMADE. 

Dvě buňky CONTIMADE – typ 1C o rozměrech 6,058 x 2,990 x 2,820 m (SV – 2,500 m) pro 

stavbyvedoucího a mistra. Vedle budou umístěny tří stavební buňky CONTIMADE, dvě 

buňky CONTIMADE – typ 8B o rozměrech 6,058 x 2,435 x 2,820 m (SV – 2,500 m), které 

budou tvořit šatnu a jedna sanitární buňka CONTIMADE - typ 19C o rozměrech 6,058 x 

3,022 x 2,820 m (SV – 2,500 m). 

 Ze vstupní strany sestavy bude vytvořen ze silničních panelů i přístupový chodník 

šířky 1 m. Všechny buňky budou uloženy na silničních panelech 3 x 1 x 0,15 m a budou 

podloženy dřevěnou fošnou. Panely je vhodné uložit na štěrkopískový zhutněný podsyp tl. 

0,15m a musí být umístěny vodorovně. 

 

=ávrh provozního a sociálního zařízení: 

Kanceláře: 

- 1 stavbyvedoucí………………………… buňka CONTIMADE – typ 1C = 18 m2 

- 1 mistra…………………………………… buňka CONTIMADE – typ 1C = 18 m2 

Šatny: 

Slouží k převlékání pracovníků, ukládání jejich oděvu, schování se před nepřízní 
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počasí a v tomto případě rovněž ke stravování. 

           Jsou vytvořeny z kontejnerů CONTIMADE – typ 8B  resp. jejich seskládáním. 

Určujícími faktory pro velikost plochy šatny jsou :  

- maximální předpokládaný počet pracovníků nacházejících se na stavbě   

                v jedné etapě 

-  minimální plocha šatny připadající na jednoho pracovníka 

Prostor šatny je vybaven i menší kuchyňskou linkou a drobnými spotřebiči pro ohřev jídla. 

Kontejner je připojen na staveništní rozvaděč elektrického proudu a také provizorní 

vodovodní přípojku. 

 - 20 pracovníků 

 ( 20 x 1,25 m2 = 25 m2 )…………....………2 x buňka CONTIMADE – typ 8B = 29,5m2 

 

Obr. Půdorys obytného kontejneru CO�TIMADE 8B 

WC a umývárna: 

Pro tento účel je zvolen rovněž kontejner. Buňka CONTIMADE - typ 19C  je napojena na el. 

energii, vodovodní i kanalizační přípojku. Množství zdravotechnických výrobků v kontejneru 

je závislé na počtu pracovníků stavby. Na stavbě se předpokládají pouze mužské pracovní síly 

a z tohoto důvodu není třeba hygienická zařízení jakkoli oddělovat. V této fázi i v pozdějších 

fázích bude dostačující jeden kontejner. 

22 mužů…………………………………... buňka CONTIMADE - typ 19C = 18 m2 

 

Obr. Půdorys sanitárního kontejneru CO�TIMADE 19C 

Vrátnice…………………………………………….buňka CONTIMADE - typ 11C = 6 m2 
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7.7. Strojní vybavení 

7.7.1. Jeřáb: 
Rychlomontovatelný stavební věžový jeřáb s 32m výložníkem. 

Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 je pojízdný jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i 

šikmým výložníkem délky 28 nebo 32 m s vlečenou kočkou. Jeřáb může pracovat se 

zasunutou věží nebo vysunutou věží. Přeprava je prováděna pomocí tahače TATRA 815 a 

třínápravového podvozku. Jeřáb je možno postavit na dráze s rozchodem kolejí 4,6 m nebo na 

pevných patkách s rozměrem základny 4,6 x 5,2 m. Únosnost podloží musí být min. 2,5 

kg/cm2. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem 

uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací 

charakteristikou "D". Montážní prostor musí být zajištěn o rozměrech minimálně 5 x 25 m. 

Různé varianty při montáži nebo provozu jeřábu je možno individuálně dohodnout. Podrobné 

parametry jeřábu jsou uvedeny v příloze č. 3 –„Parametry stavebního jeřábu MB 1030“. 

Únosnost výložníku jeřábu je podrobně znázorněna v grafech v příloze č. 4 – „Grafy 

únosnosti stavebního jeřábu MB 1030“. Obě přílohy jsou přiloženy na konci tohoto 

dokumentu. 

8. Požární bezpečnost při výstavbě 
 

Dle zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů a ostatních legislativních předpisů týkajících se určitou měrou požární 

bezpečnosti při výstavbě, je nutné dodržovat tyto následující podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i mezi objekty 

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru 

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

vstupu do kanceláře stavbyvedoucího a druhý na stěně kontejneru se skladem drobného 

nářadí. 

           Pro příjezd hasičských aut a pro jejich případný zásah je možné využít stávajících 

vnitrostaveništních komunikací. 

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

na plochu za hranicí staveniště v severní části staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely 

vyznačena tabulkami úniková cesta. 
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           Telefonní čísla policie, hasičů a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 

stavbyvedoucího. Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a 

vytápění musí být volný a bezpečný. Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit 

školení všech zaměstnanců o požární ochraně. 

9. Ochrana životního prostředí 
 
Při provozu staveniště a při provádění stavebních prací mohou být negativně ovlivněny tyto 

prvky životního prostředí: 

- zeleň a půda 

- nároky na hlučnost 

- prašnost čistota veřejných komunikací 

- odpady 

- provoz v okolí stavby 

- okolní budovy 

Tyto negativní vlivy je nutné brát při výstavbě v úvahu a je třeba se jich vyvarovat. 

 Část sejmuté ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a bude využita 

pro pozdější terénní úpravy, zbytek bude odvezen na předem určenou skládku. 

 Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 

po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a 

spalin ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení 

o shodě. 

Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. 

 Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnitého 

plechu. 

 Veškerá mechanizace vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických 

nečistot, tak aby nedocházelo ke znečištění komunikace v ul. Nádražní. 

 Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem 

stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeb kontejnery. 

 Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními procesy negativně ovlivněna, Jeřáb 

může manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště. 
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10. BOZP 

 Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a to jak z technického 

hlediska tak z hlediska splnění požadavků vyhlášky 591/2006 Sb. A to hlavně dodržení 

požadavků na bezpečnost při práci se strojními zařizeními. 

 K řešené stavbě se vztahují především níže vypsané všeobecná pravidla obsahující 

základní zásady o ochraně a bezpečnosti práce: 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 

práce až po opuštění pracoviště. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 

staveniště osobními ochrannými prostředky, které pro tyto osoby z prováděných prací 

vyplývají. 

• Dodavatel 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 zatři roky a při práci ve výšce nad 1,5 m jednou za rok. 

• Dodavatelé stavebních prací jsou povinní vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, 

odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 

• Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, 

pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 

Pracovníci na stavbě jsou povinni 

• Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených. 

• Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP. 

• Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny. 

• Dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny 

nadřízených. 

• Používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky. 

• Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závažných důvodů se z něj 

nevzdalovat. 

• Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo 

zaškolení. 

Základní ustanovení pro skladování 
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• Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu 

s postupem stavebních prací. 

• Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování 

dílců a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození. 

• Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité 

mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1 m. 

• Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skladkami samotnými musí být 

dodrženy bezpečné komunikační prostory. 

• Materiál dovezeny na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem. 

Základní ustanovení pro práci se stroji 

• Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 

stavem odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým jsou 

určeny. 

• Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost a je řádně proškolen. 

• Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlednout a zkontrolovat stroj a 

zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkční. 

• Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být 

umístěný na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 

• Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních 

operací. 

Povinnosti při odevzdání staveniště 

• Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a 

převzetí staveniště pro dané činnosti. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele 

s požadavky bezpečnosti práce. 

Přerušení stavebních prací 

• Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem 

zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, 

stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných nepředvídatelných 

okolností. 





ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Štěrkový podsyp pod patky 0,8 dny? 22.3. 11 22.3. 11

2 Základové patky 2 dny 22.3. 11 24.3. 11 1

3 Osazení sloupů do patek 0,5 dny 24.3. 11 25.3. 11 2

4 Osazení základových trámů 0,5 dny 25.3. 11 25.3. 11 3

5 Osazení průvlaků 1PP 0,5 dny 25.3. 11 28.3. 11 4

6 Osazení stropních panelů SPIROL 1PP 1 den 28.3. 11 29.3. 11 5

7 Osazeni ztužidel 1PP 0,5 dny 29.3. 11 29.3. 11 6

8 Podkladový beton 1 den 29.3. 11 30.3. 11 7

9 Osazení sloupů 1NP 0,5 dny 29.3. 11 30.3. 11 7

10 Osazení průvlaků 1NP 0,5 dny 30.3. 11 30.3. 11 9

11 Osazení stropních panelů SPIROL 1NP 1 den 30.3. 11 31.3. 11 10

12 Osazeni ztužidel 1NP 0,5 dny 31.3. 11 1.4. 11 11

13 Osazení schodišťových ramen 0,3 dny 1.4. 11 1.4. 11

14 Vyzdívka obvodového pláště 1PP 1 den 4.4. 11 4.4. 11 8

15 Vyzdívka příčk 1PP 0,5 dny? 5.4. 11 5.4. 11 14

16 Osazení sloupů 2NP 0,5 dny? 1.4. 11 1.4. 11 13

17 Osazení průvlaků 2NP 0,5 dny? 1.4. 11 4.4. 11 16

18 Osazení stropních panelů SPIROL 2NP 1 den 4.4. 11 5.4. 11 17

19 Osazeni ztužidel 2NP 0,5 dny? 5.4. 11 5.4. 11 18

20 Osazení schodišťových ramen 0,5 dny? 5.4. 11 6.4. 11 19

21 Vyzdívka obvodového pláště 1NP 2 dny 5.4. 11 7.4. 11 15

22 Vyzdívka příčk 1NP 0,5 dny? 7.4. 11 7.4. 11 21

23 Osazení sloupů 3NP 0,5 dny? 6.4. 11 6.4. 11 20

24 Osazení průvlaků 3NP 0,5 dny? 6.4. 11 7.4. 11 23

25 Osazení stropních panelů SPIROL 3NP 1 den? 7.4. 11 8.4. 11 24

26 Osazeni ztužidel 3NP 0,5 dny? 8.4. 11 8.4. 11 25

27 Osazení schodišťových ramen 0,5 dny? 8.4. 11 11.4. 11 26

28 Vyzdívka obvodového pláště 2NP 2 dny 8.4. 11 11.4. 11 22

29 Vyzdívka příčk 2NP 0,5 dny 12.4. 11 12.4. 11 28

30 Vyzdívka obvodového pláště 3NP 2 dny 12.4. 11 14.4. 11 29

31 Vyzdívka atiky 0,8 dny? 14.4. 11 14.4. 11

32 Vyzdívka příčk 3NP 0,5 dny? 15.4. 11 15.4. 11 30

33 Provedení střešního pláště 7 dny 14.4. 11 25.4. 11 31

34 Osazení výplní otvorů 1 den? 25.4. 11 25.4. 11
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Příloha č. 3 – Parametry stavebního jeřábu MB 1030 

Parametry stavebního jeřábu řady MB1030 

 
Parametr Věž zasunutá Věž vysunutá  

Výložník 32 m vodorovný 

"osnost [t]  
čtyřnásobný závěs 4-15,6 m 8,00 / do 15,6 m 8,00 / do 15,6 m  

dvojnásobný závěs 4-15,6 m 5,40 / do 21,3 m 5,40 / do 21,3 m  

čtyřnásobný závěs 15,6-32m hyperbola 3,2 / 32 m 3,2 / 32 m  

dvojnásobný závěs 15,6-32m hyperbola 3,2 / 32 m 3,2 / 32 m  

min. vyložení [m] 4,0 4,0 

Výška zdvihu [m]  
čtyřnásobný závěs 16,8 28,7 

dvojnásobný závěs 16,4 28,3 

Šikmý dvojnásobný závěs 

max. výška zdvihu [m]   35,7 

Zdvihová rychlost poslední vrstvy lana [m/min] 
dvojnásobný závěs 60 do nosnosti 2, 00 t 

  24 do nosnosti 5, 40 t 

čtyřnásobný závěs 30 do nosnosti 4, 00 t 

  12 do nosnosti 8, 00 t 

Ostatní parametry  
usazovací rychlost [m/min] 1/10 jmenovité 

rychlost otáčení [1/min] 0,9 

rychlost pojezdu kočky [m/min] 60 

rychlost pojezdu jeřábu [m/min] 32 

instal. výkon elektromot. [kW] 54,2 

rozchod [m] 4,6 

rozvor [m] 5,2 

max. poloměr otočné části [m] 4,8 

šířka hlavy kolejnice [mm] 68 

min. poloměr vnitřních kolejí [m] 6,0 

hmotnost konstrukce [t] 36,1 

hmotnost protizátěže [t] 32,0 

max. tlak na kolo [kN] 192 

transportní rychlost [km/hod] 50 

 





Příloha č.5 VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY EL. ENERGIE A VODY PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

STAVEBNÍ STROJ
štítkový 
příkon       
[kW]

[ks] [kW]

Jeřáb MB 1030.1 25,00 1 25,0
Stavební výtah NOV 1030 7,50 2 15,0
Gravitační míchačka MLB 260 0,75 1 0,8
Kontinuální míchač PFT 5,50 1 5,5
Silomat PFT 8,00 2 16,0
Ponorný vibrátor MAVE 2,00 2 4,0
Svářečka TRANSTIG 7,00 2 14,0
Střihačka výztuže KRENN 3,00 1 3,0
Vrtačka 0,60 2 1,2
Úhlová bruska 1,25 2 2,5
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 1 5,0
Otopné těleso v buňce 2,50 5 12,5

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 104,5 kW

OSVĚTLENÉ PROSTORY
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 
[m2] [kW]

Kanceláře 0,020 36 0,7
Šatny, umývárna, WC 0,006 54 0,3
Sklady 0,003 25,5 0,1
Vnitřní osvetlení investičních objektů 0,006 670 4,0

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 5,1 kW

DRUH PRACÍ
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 
[m2] [kW]

Osvětlení staveniště 0,010 1600 6,1
Stavebně montážní práce 0,010 100 1,0

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 7,1 kW

       Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 0,38.

NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE

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

P = 104 kW

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ

VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=



Příloha č.6 VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY EL. ENERGIE A VODY PRO POTŘEBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:

[l/s]

Qn - spotřeba vody v l/s

Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h)

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách

    Qn =         1,55 l/s

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50
Jmenovitá světlost v " 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100

200

1870

potřebné 
množství vody 

[l]
200

 MEZISOUČET C

měrná 
jednotka

1 pracovník
1 pracovník

POTŘEBA VODY PRO:

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

Hygienické účely
Sprchování

POTŘEBA VODY PRO:

990

Zdění (bez vody pro maltu)

počet měrných 
jednotek

střední norma 
[l/m.j.]

20

80,4
100

 MEZISOUČET A
68,7

Omítka (bez vody pro maltu)
10

m3

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY

16080
2500

m2Příčky (bez vody pro maltu)

22

 MEZISOUČET B

40
45

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod.

m3 250

200
200

88022

1374

2500

24574

potřebné 
množství vody 

[l]

2120

VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

střední norma 
[l/m.j.]

25

počet měrných 
jednotek

10,6

měrná 
jednotka

m3

Ošetřování betonu

m2

Výroba malty 

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

potřebné 
množství vody 

[l]

POTŘEBA VODY PRO:

3600*t

2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t
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1. Identifikační údaje stavby 
 

- Druh stavby:   novostavba polyfunkční dům 

- Účel stavby:   první podlaží – kanceláře, obchod 

další podlaží - bytové účely 

- Místo stavby:   Jablunkov 

- Katastralní území:  Jablunkov 

- Městská část:   Pilana, ulice Jablunkovská 

- Základní údaje o bytovém domě 

o Zastavěná plocha  252,36 m2 

o Obestavěný prostor  2894 m3 

o počet bytů   6 b.j. 

o počet kanceláří  5 ks 

o počet parkovacích stání 7 ks  

2. Základní údaje 
 

Obecný popis stavby: 

Dům bude umístěn na parcele číslo 1436, která se nachází v Jablunkově v ulici 

Nádražní. 

Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu o čtyřech podlažích. V suterénu se 

nachází technická místnost, kočárkárna, sušárna a sklepy. Vstup do objektu vede přes zádveří 

do chodby, ze které se vstupuje do jednotlivých bytů. V přízemí se nachází kanceláře a 

obchod. Ve druhé a třetím poschodí se nachází tří byty. 

 Jedná se o volně stojící objekt o rozměrech 22,85 x 12,05 m, konstrukční výška 

jednotlivých podlaží je 3,0m. 

Objekt je založen na dvoustupňových prefabrikovaných patkách, které jsou uložené na 

štěrkopískovém podsyp tl. 100mm.  Obvodové zdivo je uložené na prefabrikovaných 

základových trámech. 

Nosnou FCI objektu plní kompletní prefabrikovaný skelet LOB zahrnující sloupy, 

průvlaky, ztužidla, schodišťový systém. Obvodové stěny tloušťky 300 mm budou vyzděny 

z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D. 
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3.  Charakteristika staveniště 
 

      Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je prostor staveniště 

nevyužívaný. Vlastní staveniště tvoří stavební parcela č. 1436 o celkové výměře 3270 m2 

v katastrálním území Jablunkova se nachází v obytné zóně ,,Pilana “. Vjezd na staveniště je 

z vedlejší komunikace (asfaltová komunikace šíře 5m). Parcela je situována v rovinatém 

území (maximální převýšení 0,2m).  Na pozemku proběhla v rámci předešlých etap skrývka 

ornice. Pozemek je oplocen, vjezdová brána šířky 4m. Na staveništi bylo v předešlé etapě 

vybudováno zázemí pro pracovníky a taky vnitrostaveništní komunikace. 

           Objekty zařízení staveniště se budou postupně likvidovat tak, aby bylo před 

definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště zlikvidováno. 

4. Realizované objekty 
 
           SO 01 Polyfunkční dům 

           SO 02 Zpevněné plochy a chodníky 

           SO 03 Přípojka elektro - NN 

           SO 04 Vodovodní přípojka 

           SO 05 Kanalizační přípojka 

SO 06 Přípojka plynu  

           SO 06 Terénní úpravy 

           SO 07 Úpravy dopravního napojení 

5. Termíny a lhůty výstavby 
 

Časový postup prací bude znázorněn přiloženým harmonogramem zhotoveným 

v programu Microsoft Projekt. 

 Lhůta výstavby je navržena dle požadavků investora. 

 Termíny: 

  Předání staveniště: březen 2011 

  Zahájení stavby: duben 2011 

  Ukončení stavby: srpen 2011 
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6. Obecné zásady pro zařízení staveniště 
 

Stavba bude zahájena po dokončení hrubé stavby objektu a začne výstavbou lešení 

kolem celého objektu.  

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro doprav 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování 

a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 

vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 

vybavení a požárním zařízením. 

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništní 

komunikace. 

7. Popis jednotlivých objektů a zařízení staveniště 

7.1. Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace: 
 
 Přístupovou komunikaci pro primární dopravu materiálu a mechanizace na vlastní 

staveniště je z vedlejší komunikace (asfaltová komunikace šíře 5m), která je napojená na ul. 

Nádražní. Tato jediná přímo sousedí s prostorem staveniště. Na staveništi byla již zbudována 

vnitrostaveništní komunikace, která bude sloužit k zásobování staveniště pomocí dopravních 

prostředků. V této fázi výstavby se bude jednat zejména o dopravu a výměnu prázdných sil za 

plné. 

 Jediný vjezd na staveniště bude opatřen vraty šířky 4,0 m. Komunikace bude po 

vjezdu na staveniště široká 6,0 m a bude zhotovená ze silničních panelů PREFA tl. 0,15 m 

uložených do štěrkopískového ložě tl. 150mm. 

7.2. Oplocení a vjezd na staveniště: 
 

Oplocení staveniště proběhlo v první etapě výstavby. 

 V době nepřítomnosti pracovníků na staveništi musí být vstupní brána řádně 

zabezpečena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. 
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7.3. Elektrická energie 

 Jako zdroj el. energie bude pro potřeby staveniště využita stávající trafostanice 

situována nedaleko staveniště. Nutný příkon elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště 

v dalších fázích bude 104 kW. 

 Na okraji staveniště byl zřízen hlavní staveništní rozvaděč (HSR). Rozvaděč obsahuje 

hlavní stavební vypínač a bude uzamykatelný. Z HSR bylo v minulé etapě vybudováno vrchní 

vedení na dřevěných sloupech průměru 0,2 m a výšky 3m ke staveništním buňkám a skladu 

nářadí. Další rozvody k mísicímu centru byly již vybudovány v rámci předešlé etapy. V této 

fázi bude připojen ke staveništnímu rozvaděči u mísicího centra stavební výtah. 

7.4. Voda 
 
 Rozvod vodovodního potrubí byl již proveden v minule etapě. 

7.5. Kanalizace 
 

Kanalizační potrubí bylo již vybudováno v předešlé etapě. 

7.6. Sklady a skládky 
 

V této konečné etapě již nejsou potřeba na staveništi žádné skládky, a proto budou 

zrušeny všechny skládky, které byly vybudovány pro skladování materiálů v minulých 

etapách výstavby.  

 

Sklady:   

 Na staveništi již byly v minulé fázi výstavby umístěny dva skladové uzamykatelné 

kontejnery 24D od firmy CONTIMADE o rozměrech 6,058 x 2,990 x 2,610 m (SV – 2,300 

m). I v této etapě budou kontejnery bude sloužit k uskladňování materiálů a pomůcek 

vyžadujících ochranu před povětrnostními vlivy a bude uložen na silničních panelech 3 x 1 x 

0,15 m a budou podloženy dřevěnou fošnou. Panely je vhodné uložit na štěrkopískový 

zhutněný podsyp tl. 0,15m a musí být umístěny vodorovně. 
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Obr. Půdorys skladového kontejneru CO�TIMADE 24D 

 

Šatny, kanceláře a sociální zařízení: 

 Kolem staveništní komunikace byla v minulé etapě vytvořena sestava pěti buněk 

CONTIMADE, které budou použity i v rámci poslední etapy. 

 

=ávrh provozního a sociálního zařízení: 

Šatny: 

           Byly v minulé etapě výstavby již vytvořeny z kontejnerů CONTIMADE – typ 8B  

resp. jejich seskládáním.  

 

WC a umývárna: 

           Pro tento účel byl zvolen rovněž kontejner CONTIMADE - typ 19C, který je na 

staveništi již od první etapy výstavby objektu.   

 

7.7. Strojní vybavení 

7.7.1. Stavební výtah: 
 Pro dopravu pracovníků a menších materiálů ve vertikálním směru bude na staveništi 

postaven stavební výtah NOV 1030. Tento výtah má nosnost 1000 kg, rozměr klece 1,3 x 3 m 

a jmenovitou rychlost 40 m/min. Na elektrickou energii bude napojen ze staveništního 

rozvaděče. 

Podrobné parametry stavebního výtahu jsou uvedeny v příloze č. 3 –„Technické 

parametry výtahu MOV 1030“. Rozměrové parametry výtahu jsou zachyceny v příloze č. 4 – 

„Rozměrové parametry výtahu MOV 1030“. Obě přílohy jsou přiloženy na konci tohoto 

dokumentu 
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7.7.2. Lešení: 
           Konstrukce lešení bude na stavbu dovezena, uskladněna a použita v této fázi, kdy 

bude lešení na stavbě potřeba, tzn. po provedení hrubé stavby. Lešení bude sestaveno kolem 

celého objektu a bude použito na fasádní práce. Jako vhodný typ je navrženo ocelové dílcové 

lešení HAKI IV.  

 Základní dílce lešení HAKI IV: 
 

 

 

8. Požární bezpečnost při výstavbě 
 

Dle zákona České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů a ostatních legislativních předpisů týkajících se určitou měrou požární 

bezpečnosti při výstavbě, je nutné dodržovat tyto následující podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i mezi objekty 

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru 

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

vstupu do kanceláře stavbyvedoucího a druhý na stěně kontejneru se skladem drobného 

nářadí. 

           Pro příjezd hasičských aut a pro jejich případný zásah je možné využít stávajících 

vnitrostaveništních komunikací. 

           Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi při případném požáru budou evakuovány 
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na plochu za hranicí staveniště v severní části staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely 

vyznačena tabulkami úniková cesta. 

           Telefonní čísla policie, hasičů a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 

stavbyvedoucího. Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a 

vytápění musí být volný a bezpečný. Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit 

školení všech zaměstnanců o požární ochraně. 

9. Ochrana životního prostředí 
 
Při provozu staveniště a při provádění stavebních prací mohou být negativně ovlivněny tyto 

prvky životního prostředí: 

- zeleň a půda 

- nároky na hlučnost 

- prašnost čistota veřejných komunikací 

- odpady 

- provoz v okolí stavby 

- okolní budovy 

Tyto negativní vlivy je nutné brát při výstavbě v úvahu a je třeba se jich vyvarovat. 

 Část sejmuté ornice bude uložena na mezideponii v prostoru staveniště a bude využita 

pro pozdější terénní úpravy, zbytek bude odvezen na předem určenou skládku. 

 Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 

po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a 

spalin ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení 

o shodě. 

Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení. 

 Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z vlnitého 

plechu. 

 Veškerá mechanizace vyjíždějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických 

nečistot, tak aby nedocházelo ke znečištění komunikace v ul. Jablunkovská. 

 Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů a odvážet je na předem 

stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeb kontejnery. 

 Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními procesy negativně ovlivněna, Jeřáb 

může manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště. 
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10. BOZP 

 Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a to jak z technického 

hlediska tak z hlediska splnění požadavků vyhlášky 591/2006 Sb. A to hlavně dodržení 

požadavků na bezpečnost při práci se strojními zařizeními. 

 K řešené stavbě se vztahují především níže vypsané všeobecná pravidla obsahující 

základní zásady o ochraně a bezpečnosti práce: 

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do 

práce až po opuštění pracoviště. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 

staveniště osobními ochrannými prostředky, které pro tyto osoby z prováděných prací 

vyplývají. 

• Dodavatel 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 zatři roky a při práci ve výšce nad 1,5 m jednou za rok. 

• Dodavatelé stavebních prací jsou povinní vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, 

odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 

• Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, 

pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 

 

Pracovníci na stavbě jsou povinni 

• Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených. 

• Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP. 

• Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny. 

• Dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny 

nadřízených. 

• Používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky. 

• Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závažných důvodů se z něj 

nevzdalovat. 

• Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo 

zaškolení. 
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Základní ustanovení pro skladování 

• Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu 

s postupem stavebních prací. 

• Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování 

dílců a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození. 

• Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité 

mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1 m. 

• Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skladkami samotnými musí být 

dodrženy bezpečné komunikační prostory. 

• Materiál dovezeny na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem. 

Základní ustanovení pro práci se stroji 

• Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 

stavem odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým jsou 

určeny. 

• Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost a je řádně proškolen. 

• Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlednout a zkontrolovat stroj a 

zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkční. 

• Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být 

umístěný na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 

• Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních 

operací. 

Povinnosti při odevzdání staveniště 

• Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a 

převzetí staveniště pro dané činnosti. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele 

s požadavky bezpečnosti práce. 

Přerušení stavebních prací 

• Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem 

zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, 

stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných nepředvídatelných 

okolností. 





ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1

2 Výstavba lešení 2 dny 27.4. 11 28.4. 11

3 Elektroinstalace 3 dny 27.4. 11 29.4. 11

4 Vodovodní potrubí 3 dny 27.4. 11 29.4. 11

5 Rozvody vytápění 3 dny 27.4. 11 29.4. 11

6 Klempířské konstrukce 1 den? 29.4. 11 29.4. 11

7 Vnitřní omítky 12 dny 2.5. 11 17.5. 11

8 Obklady 3 dny 10.5. 11 12.5. 11

9 Vnější zateplení, omítky 19 dny 2.5. 11 26.5. 11

10 Podlahahy 14 dny 18.5. 11 6.6. 11

11 Úklid stavby-vnitřní 2 dny 7.6. 11 8.6. 11

12 Osazení zařizivacích předmětů 1 den? 8.6. 11 8.6. 11

13 Rozebrání lešení 1 den? 27.5. 11 27.5. 11

14 Likvidace staveniště 4 dny 30.5. 11 2.6. 11

15 Terénní úpravy 6 dny 3.6. 11 10.6. 11

Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P
.IV 11 2.V 11 9.V 11 16.V 11 23.V 11 30.V 11 6.VI 11

Úkol

Rozdělení

Průběh

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Příloha č. 2

Projekt: H3
Datum: 29.11. 10






