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Abstrakt 

V této diplomové práci je �ešeno provedení hrubé stavby u novostavby výukového 
komplexu FEKT VUT v Brn�. Jedná se o provedení zemních prací, hlubinné zakládání pilotami, 
monolitických konstrukcí a izolaci stavby pro další postup výstavby. Stavebn� technologický 
projekt obsahuje technickou zprávu, �asový a finan�ní plán stavby, studii realizace hlavních 
technologických etap za�ízení staveništ�, rozpo�et objekt�, technologický p�edpis k �ešeným 
etapám, kontrolní a zkušební plán monolitických konstrukcí, plán BOZP a energetický štítek 
objekt�. 

Abstract 

This master’s thesis deals with construction of the gross building of new building of 
learning complex FEKT VUT in Brno. It contains the design of earthworks, underground setting 
piles, monolithic structures and isolation of the building for further construction. Construction 
and technological project includes technical report, time and financial plan of construction, study 
of the implementation of major technological stages of site preparation, budget of facilities, 
technological regulation to solved stages, inspection and test plan of monolithic structures, health 
and safety plan and energy label of objects. 
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Úvod 

Zpracování stavebn� technologické dokumentace je p�i sou�asné komplikovanosti 
stavební výroby a kladených požadavk� na stavbu nedílnou sou�ástí všech v�tších projekt�. 
Za téma své práce jsem si vybral nov� budovaný výukový komplex FEKT VUT  Brn�, který je 
v sou�asné dob� zhotovován stavební firmou OHL ŽS a.s., u které jsem absolvoval odbornou 
praxi v prvním ro�níku navazujícího magisterského studia. 

P�i konzultaci podrobného zadaní s mým vedoucím práce jsme sestavili základní úkoly 
pro vybrané technologické etapy – zemní práce, zakládání a monolitické konstrukce. 

V prvních kapitolách se budu zabývat technickou zprávou k STS, koordina�ní situací, 
pokra�uji objektovým rozpo�tem a finan�ním plánem v programu BUILDPOWER, stavebn�
technologickou �ástí projektu, plánem bezpe�nostních opat�ení a energetickým štítkem budovy. 
Pro vybrané etapy zpracuji technologický p�edpis, k nim p�íslušné limitky pot�eb materiálových 
zdroj� z programu BUILDPOWER a �asový plán v programu MS PROJECT ve variantách 
postupu objektové výstavby a zvláš� vybraného objektu „E“. Technická zpráva pro za�ízení 
staveništ� bude pokrývat dobu výstavby hrubé stavby, stejn� jako vybrané strojní sestavy, 
požadavky na kvalitativní kontrolu pr�b�hu výstavby, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci. 

Cílem mé práce je provést ucelený projekt vhodný pro následnou realizaci vybraných 
technologických etap. 
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1 Základní identifika�ní údaje stavby [1]

1.1 Název stavby 

VUT FEKT objekt T12 
Technická 12, areál PPV Brno 

1.2 Místo stavby 

Brno, areál PPV 

1.3 Kraj 

Jihomoravský 

1.4 Druh stavby 

Novostavba výukového komplexu 

1.5 Dot�ené pozemky 

Pozemky, na nichž bude stavba realizována, leží v katastrálním území Královo Pole �. 
611484, p. �. 4793/1, 4792/1, 4792/4, 4791, 4790/2, 4970/1, 4788,4787/2, 4785, 4784/1, 
4784/2, 4783/1, 4782/2, 4782/1, 4781/1, 4780/1 a 4779/1 

1.6 P�edpokládaná cena 

Celková cena stavebního díla �iní 1 247 548 096,- K� v�etn� DPH. 

1.7 Termín zahájení stavby 

Zahájení výstavby je plánováno na b�ezen 2012. 

1.8 Termín dokon�ení stavby 

Dokon�ení výstavby je plánováno na �erven 2014. 

1.9 P�edpokládaná doba výstavby 

Plánovaná doba výstavby je 28 m�síc�. 
P�esné termíny zahájení a dokon�ení stavby ur�í investor po výb�rovém �ízení na 

dodavatele stavby. P�edpokládané p�evzetí staveništ� a p�íprava stavby je 15 dní p�ed zahájením 
stavby. 

2 Hlavní ú�astníci výstavby [1]

2.1 Investor 

VUT v Brn�
Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
I�:00216305 
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Kotek, kvestor VUT v Brn�
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2.2 Projektant 

Hexaplan International spol. s r.o. 
Šámalova 72, 615 00 Brno 
I�:60745665 
Statutární zástupce: Ing. Vladimír Kova�ík, jednatel spole�nosti autorizovaný inženýr -  
�KAIT �. 1001304 

2.3 Zodpov�dný projektant 

Ing. arch. Josef Pálka, autorizovaný architekt �KA �. 02 127 

2.4 Dodavatel 

Bude zvolen výb�rovým �ízením. 

2.5 Popis projektu 

Cílem projektu je vytvo�it nové atraktivní a ú�elné objekty sloužící provozu fakulty 
elektrotechniky a komunika�ních technologií, které budou navenek z�eteln� vyjad�ovat funkci 
moderní školy zabývající se progresivními technologiemi.  

Navrhovaná výstavba bude sloužit pro rozvoj vysokoškolské výuky. Jedná se p�evážn� o 
prostory vlastní výuky a výzkumu. Dopl�ující provozy umož�ují plnou funk�nost budov 
ur�ených pro hlavní ú�el, knihovna, stravování student�, pedagog� i zam�stnanc�. Výstavba 
zahrnuje prostory pro fakultu elektrotechniky a komunika�ních technologií VUT v Brn�, její 
prostory pro výuku i výzkum. Navazuje na realizovanou budovu T10, kde je situován d�kanát 
fakulty. Realizací navrhované výstavby dojde ke spojení s objekty T10, T8, ke slou�ení všech 
provoz� fakulty a tím bude umožn�na požadovaná komplexnost výuky i výzkumu. Realizací 
komunika�ního systému a parkovišt� se stává areál fakulty dostupným i komfortním 
vysokoškolským za�ízením. 

2.6 Podklady pro zpracování STS 

Dokumentace pro provedení stavby. 
Prohlídka staveništ� a geologické pr�zkumy. 

3 �len�ní stavby 

Stavba je tvo�ena 8 budovami, které jsou vzájemn� propojeny a tvo�í kompaktní celek. 
Budova „A“ je v základech p�dorysného tvaru obdélníku s podélnou osou ve sm�ru sever – jih, 
výškové srovnání s okolními budovami do úrovn� 7. podlaží je z d�vodu mírn� svažitého terénu 
sníženo na 6 NP. Ve sm�ru podélné osy budovy, tém�� jejím st�edem, je na podlažích bu	
vedena chodba, nebo jsou vnit�ní prostory r�zn� modifikovány. P�i východní a západní 
obvodové zdi jsou situovány kancelá�e, kabinety a laborato�e. Budova „B“ v základech 
p�dorysného tvaru obdélníku rozm�rov� blízkému �tverci je dvoupodlažní, i když úrove� jejího 
nejvyššího stropu výškov� odpovídá 3. NP dalších budov. Ve sm�ru podélné osy op�t touto 
budovou prochází chodba, z níž je možné na jedné stran� vstoupit do budovy „A“, na druhé do 
budovy „C“. Ob� podlaží budovy „B“ obsahují provozní místnosti ústavu, sestávající p�edevším 
z laborato�í. Budova „C“ má taktéž základní p�dorysný tvar obdélníku s podélnou osou ve sm�ru 
sever - jih. Budova obsahuje 7 nadzemních podlaží, v nichž jsou situovány prostory Ústavu 
teoretické a experimentální elektrotechniky. V 1. a 2. NP prochází podél podélné osy budovy 
chodba, v 3. NP jsou uprost�ed budovy navrženy prostory bez p�ístupu denního sv�tla, v nichž 
jsou umíst�ny laborato�e. 4. NP je dispozi�n� modifikováno, je zde umíst�na po�íta�ová u�ebna 
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a zasedací místnost. V každém z podlaží jsou podél východní a západní obvodové zdi situovány 
kancelá�e, kabinety a další prostory vhodné pro využití s denním sv�tlem. Budova „D“ je 
navržena o základním p�dorysném tvaru písmene T. Budova bude vystav�na do výšky 6. NP a 
bude ur�ena pro Ústav biomedicínského inženýrství. Dispozi�ní uspo�ádání jednotlivých podlaží 
je r�zn� modifikováno, avšak podél obvodových zdí jsou vždy umíst�ny místnosti s provozem 
využívajícím osv�tlení denním sv�tlem, jako kancelá�e, laborato�e, pracovny. Plošn�
nejrozsáhlejší je budova ozna�ena jako „D1-F.G“. Tato budova je v p�evážné v�tšin� zastav�né 
plochy dvoupodlažní, p�i její jihozápadní stran� je do ní vetknuta kulovitá budova auly. V této 
budov� jsou soust�ed�ny �innosti charakterizované v�tšími prostorovými, resp. plošnými nároky 
jako nap�. knihovna, depozitá�e, haly, stravovací za�ízení (spíše uvažován bufet), 2 velké 
posluchárny apod. Budova „E“ je obdobná jako budova „C“. Má taktéž základní p�dorysný tvar 
obdélníku s podélnou osou ve sm�ru sever – jih. Budova obsahuje 7 NP, v nichž jsou situovány 
prostory Ústavu automatiza�ní a m��ící techniky. Na jednotlivých podlažích prochází podél 
podélné osy budovy chodba, dispozi�n� jsou jednotlivá podlaží r�zn� modifikována. V každém z 
podlaží jsou podél východní a západní obvodové zdi situovány kancelá�e, kabinety a další 
prostory vhodné pro využití s denním sv�tlem. Aula je budovou s kulovitým tvarem obvodového 
plášt�. Je zde situován p�ednáškový sál. 

3.1 Rozd�lení na stavební objekty 

• SO 01  P�íprava území 
• SO 02  Zemní práce 
• SO 03  Objekt A, B, C 
• SO 04  Objekt D 
• SO 05  Objekt E 
• SO 06  Objekt F, G 
• SO 07  Objekt H 
• SO 08  P�ípojka VN 
• SO 09  P�ípojka plyn 
• SO 10  P�ípojka voda 
• SO 11  P�ípojka kanalizace 
• SO 12  Sadové úpravy 

3.2 Stavebn� architektonické �len�ní 

Je tvo�en p�ti konstruk�ními �ástmi navrženými jako samostatné dilata�ní celky. Tyto 
jednotlivé konstruk�ní celky se liší p�dorysn� i výškov� dle ú�elu v rámci celku. Vstupní �ást je 
�ešena jako dvoupodlažní celek s návazností na vstupní halu, aulu a posluchárny. V centrální 
�ásti je v návaznosti na vstupní �ást �ešen šestipodlažní konstruk�ní blok s umíst�nými 
u�ebnami, kancelá�emi a laborato�emi. Po obvodu jsou �ešeny sedmipodlažní a šestipodlažní 
bloky, které jsou výškov� posunuty o jedno podlaží vzhledem k centrální �ásti. Dilata�ní celky 
na sebe provozn� vzájemn� navazují bu	 p�ímo nebo schodišti už od 1. NP. Zakládání �ešeného 
objektu je uvažováno na velkopr�m�rových pilotách s obousm�rným základovým rošt�m. 

Vstupní �ást je �ešena jako dvoupodlažní nosný systém, který je tvo�en kombinací nosných 
st�n a systému nosných sloup� jako sou�ásti železobetonového skeletu. Stropní konstrukce bude 
navržena jako spojitá desková konstrukce na systému železobetonových rám�, eventuáln� na 
systému prefabrikovaných pr�vlak� u v�tšího rozponu. Nosnou konstrukci auly je možno 
navrhnout jako tenkou železobetonovou sko�epinovou konstrukci, nebo jako ocelovou rámovou 
sendvi�ovou konstrukci respektující architektem požadovaný atypický tvar jak exteriéru, tak 
interiéru. 
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Stupn� auly budou vytvo�eny z prefabrikovaných stup�ových prvk� osazených na 
rámovém systému podpor.   

Obvodové st�ny sm�rem do svahu budou �ešeny jako monolitické železobetonové 
konstrukce, které budou z d�vodu zemních tlak� rozep�ené do stropních konstrukcí. 

V centrální �ásti je �ešen šestipodlažní konstruk�ní blok p�dorysného tvaru písmene T a je 
navržen jako železobetonový patrový monolitický skelet se základní modulovou sítí 7,2 x 7,2 m 
a 7,2 x 5,0 m. Konstruk�n� tvo�í samostatný dilata�ní celek s �áste�n� zapušt�ným 1. NP. St�ny 
suterénu sm�rem do svahu budou železobetonové monolitické. 

Zav�trování tohoto systému je navrženo pomocí železobetonových st�n mezi sloupy 
umíst�nými p�dorysn� ve vzájemn� kolmých sm�rech. Vodorovná tuhost je zajišt�na samotnými 
železobetonovými rámy skeletu, obvodovými ztužidly a vlastním systémem ztužidlových st�n. 

Obvodové šesti a sedmipodlažní bloky mimo výše popisovanou centrální �ást jsou 
navrženy v systému železobetonových patrových skelet� se základní modulovou sítí 7,2 x 6,5 m. 
Stropní konstrukce je navržena jako k�ížem armovaná deska nebo jako stropní tabule z prefa 
panel�. Obvodové st�ny spodních pater jsou navrženy jako železobetonové konstrukce rozep�ené 
stropními deskami proti zemním tlak�m. 

Vzájemné provozní propojení dvou sousedních šestipodlažních obvodových blok� je 
zajišt�no v rozsahu 1. až 3. NP spojovací chodbou umíst�nou ve t�ípodlažním patrovém skeletu. 
Šachty vnit�ních výtah� jsou �ešeny jako tuhá železobetonová jádra se ztužující funkcí nosného 
systému jako celku. Vnit�ní schodišt� jsou navržena jako zalomené železobetonové desky 
uloženými na schodiš�ových st�nách a s p�ímou konstruk�ní návazností na stropní konstrukce 
jednotlivých podlaží. 

Podzemní parkovišt� v rozsahu dvou podzemních podlaží je navrženo v systému 
železobetonového bezpr�vlakového monolitického skeletu s kruhovými sloupy a 
železobetonovými st�nami. 

Stropní železobetonové desky jsou uloženy na kruhových sloupech a železobetonových 
st�nách, které jsou po obvodu dimenzovány na zemní tlak. V návaznosti na sloupy jsou ve 
stropních deskách navrženy skryté stropní hlavice. 

4 Situace stavby 

4.1 Sou�asný stav území 

Území pro výstavbu je mírn� svažité, ve sm�ru východ – západ je rozdíl cca 6 m. Celá 
plocha se ješt� svažuje severním sm�rem. Místo zvolené pro výstavbu je vhodné z hlediska 
lokality, návaznosti na stávající areál VUT v Brn� i napojení na inženýrské sít� a dopravní 
systém m�sta. Na staveništi se nenacházejí žádné trvalé objekty. Místo je pom�rn� v exponované 
poloze m�sta.  

Stavební pozemek je ohrani�en obslužnou komunikací v západní i severní stran�, na 
východ� je hranicí parkovací plocha v sousedství ve�ejné komunikace, jižní hranici tvo�í 
parkovací plochy fakulty. Pozemek vyhrazený pro výstavbu je v souladu s vymezením v platném 
územním plánu. Pozemky jsou v majetku investora. Pro �ást pozemk� je t�eba žádat o souhlas s 
vyn�tím ze ZPF. P�edm�tné pozemky jsou ve vlastnictví investora. Staveništ� objekt� je 
dopravn� napojeno na stávající komunikaci ul. Kolejní a Podnikatelská. Tato vozovka je 
napojena na m�stskou komunikaci ul. Hradecká. Veškeré komunikace vyhoví dopravním 
zát�žím p�i výstavb�. Výstavba objekt� bude probíhat na uvoln�né ploše vedle stávajících 
objekt� VUT, které musí z�stat bez omezení provozu. 
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4.2 Územní omezení [1]

Pozemky pro výstavbu se nenacházejí v pásmu M�stské památkové rezervace. Pozemky se 
nenacházejí v ochranném pásmu komunikace D1 – 100 m. Pozemky pro výstavbu se s ohledem 
na konfiguraci terénu jednozna�n� nenacházejí v zátopovém území. Na pozemku se nenachází 
žádné pásmo hygienické �i vodohospodá�ské ochrany. Rovn�ž se zde nenachází ochranné pásmo 
lesa, chrán�ného území p�írody, Natura 2000 ani významného krajinného prvku.

4.3 Návrh trasy na skládku 

B�žný vybouraný materiál, zemina a stavební su� jsou navrženy odvážet na certifikovanou 
skládku stavební sut� v �ernovicích. Pro odvoz zeminy ze staveništ� a stavební sut� ze 
staveništ� na skládku v �ernovicích je navržena dopravní trasa z hlavního výjezdu ze staveništ�
na stávající místní komunikaci Kolejní, Podnikatelská, Hradecká, E 461, Žabov�eská, Bauerova, 
Po�í�í, Opušt�ná, Zvona�ka, Plotní, Svatopetrská, Komárov, �ernovická, �ernovice – skládka. 
Zp�t po stejné trase.  P�i doprav� vybouraného materiálu a nového stavebního materiálu je nutno 
dbát na bezpe�nost chodc� na ulici Podnikatelská a Kolejní a stavební doprava nesmí nep�ízniv�
neovliv�ovat dopravu MHD na ulici Podnikatelská a Technická. Pro staveništní dopravu je 
uvažována max. tonáž stavebních vozidel a mechanizm� do 30 t. Dopravní trasy jsou vedeny po 
ve�ejných komunikacích dostate�né únosnosti. Max. povolená tonáž pro staveništní dopravu po 
ve�ejných komunikacích bude p�ípadn� ur�ena správcem p�íslušné komunikace.  

4.4 Staveništní doprava 

Nutno dodržovat pravidla stanovená investorem pro pohyb vozidel stavby v areálu VUT. 
Pohyb vozidel stavby v areálu bude omezen pouze na p�íjezd z ulice Kolejní a Podnikatelská do 
oploceného prostoru hlavního a vedlejšího staveništ�. P�i doprav� stavebního materiálu na 
areálových komunikacích a zpevn�ných plochách je nutno dodržovat únosnost t�chto 
komunikací a ploch. V p�ípad� menší únosnosti než je požadováno stavební dopravou budou tyty 
komunikace a plochy zpevn�ny (p�íp. silni�ními panely) na dostate�nou únosnost. Stávající a 
nové podzemní rozvody inženýrských sítí a kolektor� budou chrán�ny proti poškození 
pojížd�jícími vozidly stavby položením plech� nebo panel�.  

5 Zp�sob realizace hlavních technologických etap 

5.1 Zemní práce [2]

Provedeny ve t�ech fázích, které na sebe budou navazovat: 
• Skrývka ornice bude uložena na skládku, která bude umíst�na na vedlejší pozemek, 

který je ve vlastnictví investora v maximální výšce 1,5 m, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení. Po uložení dojde k provedení post�iku eliminující výskyt náletového 
plevele. 

• Hlavní odkop na úrove� pilotovací roviny, uložení bude provedeno na vedlejším 
pozemku vedle deponie ornice s hlavní podmínkou vytvo�ení kaskádovitého svahování 
po výšce 1,5 m a stejné ší�ce lavice. Svahování bude v maximálním pom�ru 1:2 
s p�ihlédnutím na hydrogeologický pr�zkum. 

• Odkop na základovou spáru bude proveden po provedení pilot, vyt�žená zemina bude 
podle zne�išt�ní odvezena na skládku, anebo uložena na vedlejší deponii. 
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5.2 Provedení pilot 

Vzhledem k nasazení dvou pilotovacích souprav, bude práce probíhat sou�asn� na dvou 
místech staveništ�. Práce bude zahájena založením pilotové st�ny, poté se provede založení 
objektu B a C. Další objekty budou následovat a práce bude ukon�ena provedením základu na 
objektu A. 

5.3 Základová deska 

Po zhotovení pilot na celém objektu a odkopu na základovou spáru budou provedeny 
zemní instalace a zemn�ní objektu, spl�ující platné p�edpisy a normy. Zásypy budou dostate�n�
zhutn�ny, to bude zkontrolováno m��ením únosnosti zeminy. Poté bude proveden podsyp a 
armatura desky. Vzhledem k navržené technologii „bílé vany“ se izolace asfaltovými pásy bude 
provád�t pouze v objektu E. 

5.4 Železobetonový skelet [3]

P�ed zahájením vrchní stavby bude provedena instalace v�žových je�áb� Liebherr HC a 
smontování typizovaných dílc� na provedení sloup� a st�n a bednících stol�.  

Postup prací: 
• provedení bedn�ní, armování a betonáže sloup�  
• osazení obvodových bednících stol�
• zabedn�ní vnit�ního prostoru pomocí padacích hlav s vynecháním hlavic 
• odbedn�ní sloup�
• provedení hlavic sloup�
• armování desky 
• betonáž 
• �áste�né odbedn�ní s ponecháním podp�rných stojek 
• odstran�ní stojek 

5.5 Izolace stavby 

Po dokon�ení posledního podlaží budou provedeny parot�sné izolace, které po dobu další 
výstavby plní funkci hydroizola�ní. Osadí se do�asné vpusti podle skute�ného provedení 
monolitické konstrukce tak, aby nedošlo k zadržování vody na konstrukci. Toto �ešení bude až 
do provedení kompletní skladby st�ešních pláš�� dostate�né k provád�ní dalších prací uvnit�
objekt�. 

6 �asový a finan�ní plán stavby 

6.1 P�íprava území 

Pro realizaci výstavby VUT FEKT je pot�eba v rámci p�ípravy území provést odstran�ní 
d�evin, sejmutí ornice a provedení p�ípadných demolic stávajících objekt� v�etn� základ� a 
zpevn�ných ploch s odpojením a zaslepením nepot�ebných inženýrských sítí. P�eložky se na 
území staveništ� nevyskytují.  

P�ípravné práce je t�eba provád�t p�ed zahájením hlavních prací na hlavním objektu a 
budou provedeny po realizaci p�ípravy území.  

V rámci p�ípravných prací je nutno provést: 
• realizaci oplocení obvodu hlavního staveništ� s vjezdy,
• realizaci osv�tlení staveništ�, 
• realizaci p�ípojky kanalizace – bude využitá pro bu�ky sociálního ZS, 
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• realizaci p�ípojky vody – bude využitá pro stavbu pro t�i bu�ky sociální ZS,  
• realizaci SO 08 p�ípojka VN s do�asnou provizorní trafostanicí – bude využita pro 

stavbu, 
• na novém parkovišti je navrženo realizovat nové sociální za�ízení a provozní za�ízení 

staveništ� v�etn� p�ípojek vody, elektrické energie a kanalizace s m��ením, 
• provedení p�ípojky elektriky a vody pro hlavní staveništ� s m��ením – do�asné 

staveništní rozvad��e a vodom�ry z ur�ených zdroj�, 
• umíst�ní biologických WC na staveništi. 

6.2 Hlavní stavební práce 

• Pro snadn�jší zakládání budou provedeny hrubé terénní úpravy na úrove� pilotovacích 
rovin. Celková bilance zemin – mírn� budou p�evažovat výkopy nad násypy,  

• pro zjednodušení dopravy na staveništi v pr�b�hu výstavby je navrženo v úvodu 
stavebních prací provést rozvody inženýrských sítí se spodní �ástí budoucích 
komunikací a parkoviš� pro pot�ebu stavby, 

• realizace HTU a pilotáže,  
• realizace spodní stavby v�etn� p�ípojek, 
• realizace hrubé stavby hlavního objektu, 
• práce HSV a PSV, 
• provedení dokon�ovacích prací na všech objektech. 

V rámci p�ípravy staveništ� dodavatel z�ídí nebo zkontroluje minimáln� 3 kusy 
vyty�ovacích polohopisných a výškopisných bod� odvozených od JTSK pro budoucí geodetické 
práce generálního dodavatele 

6.3 �asový postup 

Bude up�esn�n p�ímo v �asovém harmonogramu výstavby, který zohled�uje jeho 
produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizm�. Realizace jednotlivých prací 
bude probíhat s postupným p�ekrytím a návazností u jednotlivých objekt�. Z hlediska �asové 
napjatosti se doporu�uje provést p�ípadnou p�edmontáž konstrukcí na jiné ploše a na staveništi 
provád�t pouze montáž. Po dohod� s investorem je možno provád�t také p�edmontáž na p�edem 
zhotovené zpevn�né ploše parkovišt�. Z d�vodu velikosti staveništ� bude do postavení v�žových 
je�áb� umožn�n vjezd stavební mechanizace na staveništ� ze dvou vjezd�. Poté již bude vstup 
kontrolován pouze hlavní vrátnicí stavby, u které bude nainstalována mycí linka pro nákladní 
automobily. 

6.4 Finan�ní plán stavby 

Vzhledem k plánované dob� výstavby 28 m�síc� bude financování provád�no podle 
skute�n� provedených prací. P�edb�žný odhad pln�ní od zahájení výstavby. �ástky uvedeny bez 
DPH. 

• 1 – 3 m�síc 36 000 000 K�
• 4 – 8 m�síc 47 000 000 K�
• 9 – 14 m�síc 53 000 000 K�
• 15 – 20 m�síc 35 000 000 K�
• 21 – 27 m�síc 23 000 000 K�
Celkem 27 m�síc� 1 032 000 000 K�  
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7 Za�ízení staveništ�

7.1 Hlavní staveništ�

Staveništ� se nachází v k.ú. Brno-Královo Pole. Jedná se o území p�ímo navazující na 
stávající areál PPV VUT v Brn�, na realizovaný objekt FEKT T10, který bude odd�len od 
projektované �ásti venkovním parkovišt�m. Západn� s �ešeným územím sousedí sportovní areál 
VUT v Brn�. Staveništ� je nezastav�né, jedná se o �ást bývalé zahrádká�ské kolonie, kde 
p�edcházela podrobná inventarizace a ocen�ní zelen�. Staveništ� je podélné ve sm�ru sever – jih, 
mírn� svažité, výškový rozdíl západ – východ je cca 6 m. Celé staveništ� vytvá�í jednotný celek 
ohrani�ený komunika�ním systémem, ulicí mezi VUT v Brn� a Technologickým parkem, ve 
východní �ásti areálem školních budov, který ukon�uje dnes realizovaný objekt FEKT T10 se 
svým parkovišt�m v jižní �ásti, západní hranici tvo�í sportovní areál, p�ímo d�lící obslužná 
komunikace a severní hranicí je obslužná komunikace odd�lující stávající zahrádky. Pozemek 
vyhrazený pro výstavbu je v souladu s vymezením v platném územním plánu. Pozemky jsou 
v majetku investora. Pro tuto lokalitu byla zpracována inventarizace a ocen�ní zelen�. Celý 
prostor hlavního staveništ� je výrazn� vyzna�en v situaci. Oplocené nebo ohrazené hlavní a 
vedlejší staveništ� všech objekt� bude mít hlavní p�ístupy na staveništ� z ulice Kolejní. P�ístupy 
na staveništ� budou zabezpe�eny proti vstupu nepovolaných osob. Odvád�ní srážkových, 
odpadních a technologických vod ze staveništ� do stávající areálové kanaliza�ní sít� bude 
zabezpe�eno tak, aby se zabránilo rozmo�ení pozemku staveništ� v�etn� vnitrostaveništních 
komunikací, nenarušovala a nezne�iš�ovala se odtoková za�ízení stávajících pozemních 
komunikací a jiných ploch p�iléhajících ke staveništi a nezp�sobilo se jejich podmá�ení. Pro 
odvodn�ní staveništ� by byla voda po dohod� se správcem sítí p�e�erpávána z do�asn�
vytvo�ených �erpacích studní p�es sedimenta�ní šachtu s filtrací do nových nebo stávajících 
kanaliza�ních šachet a rozvod� v areálu VUT, které jsou napojeny na ve�ejnou kanaliza�ní sí�. 
M��ení od�erpané vody do ve�ejné kanalizace je možno provád�t pr�tokom�rem na výtlaku 
�erpadla nebo dle strojohodin �erpadla uvedených v deníku. 

  
7.2 Ostraha stavby u hlavního staveništ�

Je navrženo provád�t ostrahu u vjezdu na hlavní staveništ� z komunikace ul. Kolejní 
celých 24 hodin, 7 dní v týdnu. Tuto ostrahu bude zajiš�ovat bu�ka umíst�ná za plotem na 
hlavním staveništi. Bu�ku s napojením na elektrickou energii zajistí dodavatel p�ed zahájením 
výstavby. Po celou dobu výstavby bude staveništ� nepr�chodn� zabezpe�eno proti vniku 
nepovolaných osob oplocením s vjezdovými branami. Podmínkou pro výstavbu na všech 
staveništích je dbát p�i provád�ní stavební prací na ochranu okolí stavby proti hluku a prachu. 
Také p�i doprav� materiálu je nutno dbát p�i vjezdu a výjezdu na bezpe�nost chodc� a dopravy. 

7.3 Oplocení staveništ� s vjezdovými bránami [4]

V rámci za�ízení staveništ� je navrženo oplocení výšky 2,0 m. V obvod� staveništ� je 
navrženo pr�hledné oplocení s pevným ukotvením sloupk� do zem� nebo do podstavc�. 
Pr�hledné oplocení pevn� osazené na kovových sloupcích bude provedeno z lesnického pletiva 
nebo z plotového pletiva natažením mezi ocelové sloupky. Do oplocení staveništ� budou z�ízeny 
�ty�i uzamykatelné brány ší�ky 6,0 m pro vjezd i výjezd vozidel stavby. Budou provedeny v 
míst� p�ipojení nových komunikací na stávající komunikace. Na brány budou navazovat 
staveništní zpevn�né komunikace vedoucí až k novým objekt�m.  Po obvodu staveništního 
oplocení budou na jeho vn�jším obvodu sm�rem k vnitroareálovým komunikacím p�ipevn�ny 
tabulky velikosti 50 x 50 cm s upozorn�ním – STAVENIŠT
 – ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM. Provedení plotu musí spl�ovat statické podmínky p�i p�sobení 
v�tru. P�ed zapo�etím výkopových prací si zhotovitel zajistí vyty�ení inženýrských sítí jejich 
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správci p�ímo na staveništi.  U vchod� a vjezd� v oplocení do prostoru staveništ� budou 
dodány a p�ipevn�ny tabule BOZP vel. 1,5 x 2 m v po�tu 4 ks. 

7.4 Objekty pro za�ízení staveništ� [5]

Sociální a provozní za�ízení staveništ� (WC, umyvárny, šatny, kancelá�e a sklady) bude 
�ešeno mobilními bu�kami a plechovými sklady. Za�ízení staveništ� pro výstavbu objekt� bude 
umíst�no v obvodu staveništ� na ploše budoucího parkovišt� pro objekt T12. Na staveništi bude 
dále umíst�no biologické WC. Jako sociální a provozní za�ízení celého staveništ� je navržena 
sestava cca 20 bun�k umíst�ných na hlavním staveništi a sestavených do dvou podlaží. Celé 
sociální a provozní za�ízení staveništ� bude dobudováno po skon�ení p�ípravných prací p�ed 
za�átkem výstavby hlavního objektu v obvodu hlavního staveništ�.  

P�edpoklad po�tu zam�stnanc� pro výstavbu:  
• pracovníci THP     
• 80 - 100 d�lník� pr�m�rn�  
Venkovní sociální a provozní za�ízení staveništ� je navrženo umístit v mobilních bu�kách 

a v typových staveništních bu�kách. Kryté sklady a dílny budou v typových plechových 
skladech, bu�kách nebo kontejnerech v jednom nebo dvou podlažích.  Po�et je navrhován na 
st�ední stav pro výstavbu. 

• hygienické bu�ky – 4 ks 
• šatnové bu�ky s denní místností – 10 ks 
• kancelá�ské bu�ky – 11 ks 
• bu�ka pro ostrahu – 1 ks 
Navrženy jsou ocelové kontejnerové kompletizované bu�ky velikosti 2,5 x 6 m a výšky 2,5 

m. Bu�ky budou sestaveny jako jedno nebo dvoupodlažní dle výb�ru dodavatele a jejich po�et a 
typ bude up�esn�n dodavatelem. Plocha pro sociální a provozní za�ízení staveništ� je znázorn�na 
na výkrese situace ZOV. 

7.5 Seznam spole�ného za�ízení staveništ�  

• sociální za�ízení staveništ� (šatny, umyvárna, WC atd.) 
• provozní za�ízení staveništ� (kancelá�e, kryté sklady, dílny atd.) 
• rozvod vody po staveništi 
• rozvod NN po staveništi v�. staveništních rozvad���
• p�ípojka elektro pro bu�kovišt�  
• p�ípojka vody a kanalizace pro sociální ZS 
• oplocení staveništ� s vjezdy 
• osv�tlení staveništ�
• bu�ka s ostrahou umíst�ná u vstupu na hlavní staveništ�

V prostoru staveništ� budou umíst�na biologické WC. P�ípadné další za�ízení staveništ�
bude p�ipojeno na stávající inženýrské sít� na staveništi. 

Staveništ� bude opat�eno dle nutnosti staveništním halogenovým osv�tlením, hlavn� bude 
využíváno stávající osv�tlení. 

Zp�sob užívání, údržba a likvidace za�ízení staveništ� bude p�edm�tem uzav�ení smlouvy 
o za�ízení staveništ� mezi investorem a dodavatelem a jeho jednotlivými dodavateli. 

7.6 Liniové staveništ� [1]

V rámci liniových staveniš� se budou provád�t rozvody inženýrských sítí mimo obvod 
hlavního staveništ� vedené k hranici hlavního staveništ�.  



20

7.7 Liniové staveništ� �. 1 [1]

V liniovém staveništi �. 1 bude provedena na JV stran� p�ípojka vody v délce 88 m.  

7.8 Liniové staveništ� �. 2 [1]

V liniovém staveništi �. 2 bude provedena ze stávajícího  kabelu VN �. 1280 na západní 
stran� SO 03 p�ípojka VN v délce 201 m. 

7.9 Provedení výkop� [4]

Výkopy provád�né v komunikaci vedoucí v areálu VUT  budou p�emost�ny t�žkým 
pojízdným p�emost�ním (plechy) s ozna�ením dopravními zna�kami a zabezpe�eny proti vstupu 
nepovolaných osob. Budou provád�ny postupn� tak, aby z�stala komunikace stále pr�jezdná v 
min. ší�ce 3,0 m s požadovanou únosností jako p�vodní komunikace. V p�ípad� nutnosti bude 
p�echod p�es komunikaci proveden bezvýkopovou technologií. Ve vzdálenosti 15 m p�ed 
výkopem bude umíst�na zna�ka A15 práce na komunikaci. 

P�i provád�ní v p�ších komunikacích je nutno provést ozna�ené a zabezpe�ené p�echodové 
lávky se zábradlím pro chodce. Provád�ní zemních prací v ochranném pásmu inženýrských sítí 
bude výhradn� klasickým ru�ním ná�adím bez použití jakýchkoli mechanism� s nejvyšší 
opatrností. Výkopy budou �ádn� ozna�eny, osv�tleny a zabezpe�eny pro vstup nepovolaných 
osob. Veškeré práce v rámci liniových staveb budou �asov� a provozn� odsouhlaseny a 
provád�ny v návaznosti na provoz VUT a na staveništní provoz. P�ed zahájením stavebních prací 
v rámci staveništ� musí dodavatel zajistit zam��ení všech stávajících inženýrských sítí, nebo�
výchozí podklady nemusí vždy p�esn� zachycovat jejich p�esnou polohu a nelze zcela vylou�it i 
možnost lokalizace sít� zatím nezjišt�né. P�i projektování i p�i realizaci musí být respektována 
ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a dodržena �SN 73 605 – Prostorové uspo�ádání 
sítí technického vybavení. Na nezastav�ných plochách stavebních pozemk� se v maximální mí�e 
zachová a ochrání stávající zele� obedn�ním. Vybrané ponechané stromy budou obedn�ny do 
výše 2 m a p�i provád�ní bude ochrán�n stávající ko�enový systém.   

7.10 Zajišt�ní p�ívodu vody a energií pro pot�ebu stavby 

Zdroje elektrické energie a vody pro pot�ebu stavby a ZS lze v dostate�ném množství a 
kapacit� zajistit p�ímo v areálu investora ze stávajících nebo nových rozvod�. Správcem t�chto 
inženýrských sítí a rozvod� je investor VUT.  

7.11 Zdroj elektrické energie pro výstavbu objekt� MZLU 

Pro p�ipojení stavby na elektrickou energii bude provedena v p�edstihu nová SO 09 
p�ípojka VN, na kterou bude p�ipojena staveništní provizorní trafostanice o výkonu 400 kW. 
Nápojné místo elektrické energie pro pot�ebu stavby je umíst�no v prostoru hlavního staveništ�, 
odkud budou p�es m��ení vedeny jednotlivé rozvody NN do RS. 

7.12 Dopravn� inženýrská opat�ení [1]

a) Stavba p�i své realizaci nevyvolává pot�ebu p�echodných lokálních úprav stávajícího 
ve�ejného dopravního režimu v dot�ené oblasti.  

b) Dopravní zna�ení bude realizováno v souladu se stanovisky Policie �eské republiky a 
vyjád�ení správního orgánu. 

Dodavatel stavby na své náklady zabezpe�í zpracování a odsouhlasení návrhu dopravního 
zna�ení na DI P�R a realizaci dopravního zna�ení nutného pro vjezd a výjezd mechanizace      
ze stavby. Dopravní zna�ení bude pronajato na celou dobu výstavby, tj cca 03/2012 - 06/2014.  
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Doprava stavebních materiál�, konstrukcí a hmot bude provád�na b�žnými nákladními 
automobily typu AVIA, LIAZ nebo TATRA, jejichž celková hmotnost a rozm�ry nep�ekra�ují 
hodnoty povolené vyhláškou �. 341/2002 Sb., o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Z tohoto d�vodu nebudou nutná žádná zvláštní opat�ení nebo úpravy 
na dopravních trasách. P�ed výjezdem na ve�ejné komunikace budou vozidla v p�ípad� pot�eby 
o�išt�na tak, aby spl�ovala podmínky zákona �. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. 

Všechna prostranství a pozemní komunikace do�asn� užívané pro staveništ� p�i sou�asném 
zachování jejich užívání ve�ejností (chodníky apod.), v�etn� osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, se musí po dobu spole�ného užívání bezpe�n� chránit a udržovat. 
Ustanovení zvláštního p�edpisu tím není dot�eno. [8] 

• Rozsah a zp�sob zapravení dot�ených komunika�ních ploch, p�íjezdové trasy na 
staveništ� v�etn� tonáže budou p�edem projednány se správcem komunikace t.j. Brn�nské 
komunikace a.s., 

• sou�ástí stavby budou i odpovídající opat�ení proti nadm�rnému hluku z pozemní 
dopravy, která bude hradit investor stavby. Dodate�né požadavky na protihluková 
opat�ení nebude �ešit vlastník dopravní infrastruktury., 

• v pr�b�hu provád�ných stavebních prací nebude docházet ke zne�iš�ování a poškozování 
ve�ejných komunikací, 

• k úprav� DZ na ve�ejných komunikacích bude Odboru dopravy MMB, provoznímu 
odd., p�edložena výkresová dokumentace k odsouhlasení, eventueln� ke stanovení dle § 77 

zákona �. 361/2000 Sb.,

• p�ed zahájením vlastních výkopových prací na komunikaci Kolejní a Podnikatelská požádá 
zhotovitel stavby o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace p�íslušný silni�ní 
správní ú�ad - MMB Odbor dopravy, 

• majitel nebo správce využívané komunikace stanoví na vyžádání rozsah p�ípadné 
obnovy dot�ených komunikací,  

• v prostoru styk� ve�ejných komunikací se staveništ�m zajistí dodavatel �ádné ozna�ení 
staveništ�, v�. dopravních zna�ek upozor�ujících na probíhající výstavbu s vyzna�ením 
p�ípadných zm�n v doprav�. Ve�ejné komunikace musí z�stat v pr�b�hu výstavby trvale 
pr�jezdné, 

• p�i p�íjezdu na staveništ� je nutno v míst� p�ejezdu chránit stávající inženýrské sít� v 
zemi proti poškození ocelovými deskami nebo betonovými panely (pokud nejsou 
opat�eny chráni�kami), 

• p�ípadné zne�ist�ní komunikací výjezdem vozidel ze stavby bude okamžit� odstran�no 
na náklady stavby, 

• veškeré stávající komunikace na dopravní trase na staveništ� budou o požadované 
únosnosti pro vozidla dopravující stavební materiál. 

Výstavba navržených objekt� v�etn� inženýrských sítí, komunikací, parkoviš� a 
zpevn�ných ploch si nevyžádá uzavírku žádné silnice �i místní komunikace. Dopravn� bude 
okolí nejvíce zatíženo v pr�b�hu realizace spodní stavby a nosné železobetonové konstrukce. 

Další fáze, tj. dovoz základních stavebních materiálu již nebude tak jednolitou zát�ží, ale 
bude probíhat v zásad� vzestupnou tendencí, takže výsledný dopravní ruch vozidel obsluhujících 
stavbu bude v podstat� homogenní po celou dobu výstavby. 

Veškeré stavební práce budou provád�ny ve vnit�ním prostoru areálu VUT a dopravn�
budou napojeny na ve�ejný dopravní systém do ulice Kolejní a Podnikatelská a dále Hradecká. 



22

7.13 Skladovací plochy  

Skladovací plochy jsou umíst�ny hlavn� v obvodu hlavního staveništ� na volných 
plochách p�ed provedením sadových úprav. Jako hlavní skladovací plochy mohou sloužit po 
dohod� s investorem plocha nov� provedených parkoviš� a plocha hlavního staveništ�. Další 
skladovací plochy mohou být využity na pozemku ur�eném pro výstavbu objektu T14 v jiné 
stavb�. Ostatní skladovací plochy pro realizaci inženýrských stavebních objekt� jsou umíst�ny 
na volných venkovních plochách vedle t�chto objekt�. Skladovací plochy pro stavební materiál 
jsou navrženy se zpevn�nou plochou. 

Mezideponie ornice pro zp�tné zásypy bude uložena na vedlejším pozemku investora 
ur�eného pro rozvoj VUT. P�ebyte�ná ornice bude uložena na skládku ur�enou OŽP MMB p�íp. 
po dohod� s investorem použita na pozemcích investora VUT. 

Díl�í plocha pro skladování mezideponie zeminy pro zp�tné zásypy m�že být po dohod� s 
investorem umíst�na na vedlejším pozemku investora ur�eného pro rozvoj VUT. V rámci 
dokon�ovacích prací bude plocha uvedena do plánovaného stavu. 

Vyt�žená p�ebyte�ná a nevhodná zemina bude uložena na pozemku investora nebo bude 
odvezena se stavební sutí na certifikovanou skládku dle výb�ru dodavatele.   

Pro skladovací pot�eby celé stavby budou také využívány vnit�ní prostory nových objekt�
p�ed dokon�ením. 

Je nutno p�i stavebních pracích omezit skladování stavebních materiál� na staveništi a pln�
využívat p�esun stavebních materiál� p�ímo na místo jejich trvalého uložení. 

Velikosti skladovacích ploch odpovídají pot�ebám dodavatele a jsou zakresleny na výkrese 
situace ZOV. 

Dodavatel si také vytvo�í nebo využije pot�ebné skladovací, dílenské a p�edmontážní 
plochy v jiných lokalitách. Trvale bude umíst�n a pravideln� vym��ován kontejner na stavební 
su�. Bude z�ízen prostor pro umíst�ní plastových velkoobjemových pytl� pro t�íd�ní 
komunálního odpadu. 

Vzniklé odpady budou t�íd�ny a soust�ed�ny k odvozu. 

7.14 Stanovení celkového p�íkonu pot�ebného pro staveništ� [7]

       
  Za�ízení     Výkon     

Typ Název Po�et Jedn.            Celkový v kW 
    ks v kW P1 P2 P3 
1 Mobilní objekty ZS 13 2,5 32,5     
1 Svá�e�ka elektrická 4 5,0 20,0     
1 Vertikální doprava 3 8,0 24,0     
1 V�žový je�áb 4 52 208   
1 Malá stavební mechanizace 24 2,0 48,0     
1 Kompresor elektrický  2 5,0 10,0     
2 Vnit�ní osv�tlení 20 0,5  10,0    
3 Osv�tlení staveništ� 8 2,0     16,0 
      P1 = 342,5     
Celkový výkon instalovaných za�ízení   P2 =   10,0   
      P3 =     16,0 

Tab. A. 1 Pot�ebný p�íkon pro staveništ� [14] 
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Maximální elektrický p�íkon 
Pmax = (1,1×(0,5×P1+0,8P2+P3)exp2+(0,7×P1)exp2)exp1/2 = 315,3 kW
P�edpokládaná soudobost mezi jednotlivými odb�ry:  0,8  
Soudobý elektrický p�íkon      
Ps =     252,2 kW
P�edpokládaný p�íkon el. energie p�i zapojení všech stavebních mechanism� a stroj� je max. 
252,2 kW v�. p�ipojení �ty� stabilních je�áb� pro výstavbu nových objekt� M a X. 
252,2 : 400 :1,7 = 0,371 kA = 371 A 
P�edpokládaná pot�eba proudu p�i zapojení všech stavebních mechanizm� a stroj� je 278 A. 

Celkový p�íkon lze rozd�lit p�i více napájecích místech dle skute�ného umíst�ní za�ízení. 
V p�ípad�, že nebude možné zajistit p�íkon v dostate�né výši, p�izp�sobí dodavatel pracovní 
postupy skute�ným možnostem napájení, nebo zvolí další zdroj elektrické energie z jiného 
zdroje.  

7.15 Zdroj vody pro staveništ� [8]

Zdroj vody na staveništi bude zabezpe�en ze stávajících dvou odb�rných míst z d�vod�
rozlehlosti staveništ�. V p�edstihu bude provedena p�ípojka vody pro nové objekty a využívána 
jako zdroj vody pro staveništ�. Napojovací místa budou vybavena do�asnou vodom�rnou 
sestavou s m��ením spot�eby. Jeden do�asný napojovací bod vody s p�ípojkou bude sloužit pro 
p�ipojení t�í sociálních bun�k (WC, umyvárny) umíst�ných v nové sestav�. P�ed ukon�ením 
výstavby bude zárove� s demontáží bun�k p�ípojka zrušena.  

Druhý zdroj bude sloužit pro výstavbu a bude umíst�n ve st�ední �ásti staveništ� u 
navrženého míchacího centra. P�ed ukon�ením výstavby budou do�asné p�ípojky zaslepeny a 
zrušeny. Pro sociální za�ízení staveništ� je pot�eba cca 6,3 m3/den. Pro pot�ebu stavby se uvažuje 
s minimální spot�ebou 0,2 l/sec.    

7.16 Výpo�et pot�eby vody [5]

Dle Sm�rnice �. 9/1973 je specifická pot�eba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým 
a prašným prost�edím) 90 l/os. den (�lánek VI., odstavec 4b) – p�edpoklad 60-80 osob. 

• pr�m�rná denní spot�eba vody:  Qp = 70 x 90 = 6 300 l/den 
• maximální denní spot�eba vody:  Qm = Qp x Kd = 6 300 x 1,5 =  9 450 l/den 
K uvedenému po�tu osob bude zbudováno sociální za�ízení s tímto vybavením 
• 1 záchodová mísa na každých 20 muž�
• 1 záchodová mísa na každých 10 žen 
• 1 pisoárové stání na každých 20 muž�
• 1 sprcha na každých 20 osob 
• 1 výtok  na každých 10 osob 

Z uvedených za�izovacích p�edm�t� vychází profil p�ípojky splaškové kanalizace pro 
jednu sociální bu�ku min. ∅ 100 mm. 

7.17 Nápojný bod kanalizace 

Pro p�ipojení bun�k sociálního za�ízení staveništ� a odvodn�ní stavební jámy bude v 
p�edstihu provedena p�ípojka kanalizace s revizními šachtami jako napojovací body. Napojovací 
bod kanalizace bude sloužit pro p�ipojení kanaliza�ní p�ípojky ze t�í sociálních bun�k (WC, 
umyvárny) umíst�ných v nové sestav�. Po zprovozn�ní nových rozvod� kanalizace budou bu�ky 
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p�ipojeny provizorní p�ípojkou do nových rozvod�. P�ed ukon�ením výstavby bude zárove� s 
demontáží bun�k p�ípojka zaslepena, zrušena a zasypána. 

P�ipojování na zdroje a média pro provoz stavby a za�ízení staveništ� je zcela samostatné a 
nezávislé na ostatní objekty v okolí.  

Odb�rová místa elektrické energie, vody a p�ipojení na kanalizaci situovaná v prostoru 
areálu p�edá po dohod� investor p�ed zahájením p�ípravných prací dodavateli. Plyn pro 
sva�ování zajistí dodavatel v ocelových lahvích. 

7.18 �asový postup likvidace za�ízení staveništ�

Podle platné legislativy je dodavatel povinen staveništ� vyklidit do 30 dn� po ukon�ení 
dodávky, pokud mu v tom nebrání neskon�ené práce jiných p�ímých dodavatel�. Prostory a 
plochy využívané k za�ízení staveništ� a skladování je povinen uvést do p�vodního stavu, nebo 
stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lh�ty m�že dodavatel na staveništi 
ponechat jen stroje a za�ízení v�etn� materiálu, který je pot�eba na odstran�ní vad a nedod�lk�.  

8 Hlavní stavební mechanizace 

8.1 Hlavní vjezd a výjezd z areálu VUT pro stavbu 

Dopravn� je areál napojen na stávající komunikaci a v rámci výstavby bude dobudována 
obslužná komunikace mezi FEKT a sportovním areálem. V sou�asné dob� je již �ást 
k víceú�elové sportovní hale realizována, jedná se o její prodloužení. Dopravní systém vymezuje 
také reálný rozsah pozemku.   

Hlavní vjezd na staveništ� je z ulice Kolejní. Hlavní a jediná trasa pro zásobení stavby, 
odvoz zeminy, odpad� a p�íjezd na staveništ� je po stávajících a nov� budovaných obslužných 
komunikacích. Území je snadno dostupné, je p�ímo napojeno na m�stskou komunika�ní sí�. 
Odbo�ením z Hradecké ulice je p�ístup ke všem ve�ejným komunikacím Kolejní, Technická a 
odtud je napojena již z �ásti vybudovaná obslužná komunikace k víceú�elové sportovní hale a 
šatnovému objektu v západní �ásti staveništ�. Sou�ástí stavby je také dobudování uvedené 
obslužné komunikace v celém rozsahu. 

Uvnit� areálu je po dohod� s investorem navržena doprava po stávajících areálových 
komunikacích a p�ípadn� po provizorních staveništních komunikacích pat�i�né únosnosti. V 
p�ípad� malé únosnosti areálových komunikací budou tyto komunikace zpevn�ny. Stávající 
inženýrské sít� budou p�íp. chrán�ny proti poškození ocelovými deskami. 

Pro dopravu a skladovací plochy v obvodu staveništ� je navrženo provést v p�edstihu 
plánované komunikace a parkovací plochy pro pot�ebu stavby. Komunikace a parkovací plochy 
je navrženo provést bez pojezdové vrstvy, která bude po p�ípadných opravách v rámci 
dokon�ujících prací provedena.   

P�i staveništní doprav� nesmí být ve v�tší mí�e omezen provoz na stávajících areálových 
komunikacích a provoz stávajících objekt� v areálu. 

V prostoru staveništ� bude instalováno za�ízení pro �išt�ní vozidel stavby vyjížd�jících ze 
staveništ�, zejména p�i odvozu vyt�žené zeminy. P�ípadné zne�išt�ní stávajících komunikací 
bude okamžit� odstran�no. 

Z obou stran komunikace cca 25 m od vjezdu na staveništ� bude umíst�na zna�ka "Pozor-
výjezd ze stavby" s omezením rychlosti.    

Podmínkou pro výstavbu na všech staveništích je dbát p�i provád�ní stavební prací na 
ochranu okolí stavby proti hluku a prachu. Také p�i doprav� vybouraného materiálu je nutno 
dbát p�i vjezdu a výjezdu na bezpe�nost chodc� a dopravy. 
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Silni�ní t�lesa m�stských navazujících komunikací (zejména Kolejní, Podnikatelská, 
Technická a Hradecká) nesmí být zne�iš�ována a poškozována, pracemi nesmí dojít k narušení �i 
zhoršení odtokových pom�r� na komunikacích. 

B�žný vybouraný materiál, zemina a stavební su� bude odvezena dodavatelem na 
certifikovanou skládku dle druhu materiálu. Materiály vyžadující zvláštní likvidaci (izolace 
tepelné, hydroizolace atd.) musí být odváženy na skládku certifikovanou pro tyto materiály. 
Výb�r skládky a trasa dopravy bude ur�ena dodavatelem stavby a provád�na odbornou firmou s 
oprávn�ním. 

8.2 Návrh dopravních a bouracích mechanism�

Pro odvoz vyt�žené zeminy budou použity nákladní automobily povolené tonáže pro jízdu 
na místních komunikacích. 

Doporu�ený dopravní prost�edek pro staveništní odpad je kontejnerový systém dopravy. 
Pro díl�í montáž jednotlivých stavebních prvk� objektu T12 je navrženo použít autoje�áby typu 
dle váhy jednotlivých prvk� a zp�sobu montáže. Nosné konstrukce nových objekt� bude tvo�ena 
železobetonovými a ocelovými konstrukcemi.  

Pro dopravu betonové sm�si od autodomícháva�� budou použity automobilové �erpadla na 
beton. Na dopravu malty budou také použity mobilní �erpadla na maltu.   

Pro hlavní svislou dopravu stavebního materiálu je navrženo použít v�žové je�áby 
LIEBHERR podle výb�ru dodavatele. 

Pro svislou dopravu stavebního materiálu (okna, dve�e, zárubn�, podlahové konstrukce 
atd.) na stavb� navrhujeme používat stavební výtahy typu NOV 500(1000). Pro výškovou 
montáž budou také používány pojízdné a posuvné montážní plošiny.  

8.3 Návrh typu hlavních stavebních mechanizm�

Název stroje Typ stroje Po�et Práce 
Elektrický kompresor EK 310 2 B+S 
Sbíjecí a vrtací kladiva pneumatická 2 B+S 
Vrtná souprava BH 18 2 S 
Automobilní domícháva� betonu AM 368 5 S 
Automobilní �erpadlo na beton Cifa 2 S 
Kolové rýpadlo CAT M320 2 S 
Kolový naklada� CAT 924H 2 S 
Pásový dozer CAT DM XL 2 S 
Pneumatický válec  CAT PS-300B 2 S 
V�žový je�áb LIEBHERR HC 4 S 
Automobilní je�áb AD 063 3 S 
Nákladní automobil  TATRA 815 8x8 15 S 
Nákladní a osobní výtah NOV 1000 3 S 
Svá�e�ka elektrická KM 350 4 S 
Pilotovací souprava BH 18 2 S 
Mícha�ka  MN 250 3 S 
Malá stavební mechanizace elektrická 25 S 

Tab. A. 2 P�edb�žný návrh stavebních stroj�
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9 Kvalitativní, environmentální a bezpe�nostní požadavky [9]

9.1 Enviromentální požadavky 

Na hlavním staveništi je nutno dbát p�i provád�ní stavebních prací na ochranu okolí stavby 
proti hluku a prachu. Je nutná �asová a prostorová koordinace s okolním provozem v areálu 
VUT.  

Podzemní energetické, telekomunika�ní, vodovodní a stokové sít� v prostoru staveništ�
musí být polohov� a výškov� vyzna�eny p�ed zahájením stavby. 

Doporu�ujeme, aby skrývka zeminy nebyla provád�na v období hnízd�ní pták�, které 
probíhá cca od 1. 4. do 31. 8. V p�ípad� realizace stavby v hnízdním období musí investor zajistit 
provedení prohlídky místa zám�ru zoologem - ornitologem, který o prohlídce provede zápis. V 
p�ípad� výskytu hnízdících pták� budou práce p�erušeny do doby vyhnízd�ní pták�. P�ed 
zahájením prací ve výše uvedeném období p�edloží investor zápis z prohlídky ornitologa na 
Odbor životního prost�edí Magistrátu m�sta Brna. 

P�i provád�ní stavby budou dodržena ustanovení obecn� závazné vyhlášky statutárního 
m�sta Brna �. 39/2005, o koordinaci výkopových prací na ve�ejných prostranstvích ve m�st�
Brn� (dále vyhláška �. 39/2005). 

V dot�ené lokalit� probíhá do 09/2011 záru�ní lh�ta s následnou p�tiletou ochrannou 
lh�tou na komunika�ní plochy, které byly realizovány v rámci akce, Výstavba IS a komunikace 
Kolejní. Do nových komunika�ních ploch nebude zasahováno žádnými výkopovými pracemi v 
souladu s �l. 2. 10. vyhlášky �. 39/2005. 

Nesmí docházet k ohrožování a nadm�rnému obt�žování okolí, zvlášt� hlukem, prachem 
apod., k ohrožování bezpe�nosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se z�etelem na 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k zne�iš�ování pozemních komunikací, 
ovzduší a vod, k omezování p�ístupu k p�ilehlým stavbám nebo pozemk�m, k sítím technického 
vybavení a požárním za�ízením.   

9.2 Hospoda�ení s odpadními látkami 

Bude podléhat stávajícím p�edpis�m uplat�ovaným v areálu VUT a bude provád�no v 
souladu s platnými p�edpisy, tj. p�edevším se zákonem �. 185/2001 Sb., o odpadech a 
navazujícími provád�cími vyhláškami Ministerstva životního prost�edí – tj. vyhláškou �. 
381/2002 Sb., katalog odpad�, vyhláškou �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
vyhláškou �. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad� nebo p�ípadn� podle 
p�edpis� souvisejících a navazujících. 

9.3 �ešení pé�e o životní prost�edí 

Podle zákona �. 17/1992 Sb., o životním prost�edí a instrukcí MŽP �R je dodavatel 
povinen se zabývat ochranou životního prost�edí p�i provád�ní stavebních prací. 

V rámci pé�e o životní prost�edí je nutno také dodržovat vyhlášku �. 114/1992 Sb., o 
ochran� p�írody a krajiny a zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech.  

Nakládání s odpady a nebezpe�nými odpady se �ídí zásadami stanovenými platnou 
legislativou podle vyhlášky �. 381/2001 Sb. Povinnosti p�vodc� odpad� – podnikatel�
(právnických i fyzických osob), p�i jejichž �innosti vzniká odpad, jsou stanoveny vyhláškou �. 
185/2001 Sb., o odpadech a navazujícími právními p�edpisy. Vyhláška ukládá dodavateli 
povinnost udržovat na p�evzatém stanovišti a na p�enechaných inženýrských sítích po�ádek a 
�istotu, odstra�ovat odpadky a ne�istoty vzniklé jeho pracemi. P�i provád�ní stavebních a 
technologických prací musí být vylou�eny všechny negativní vlivy na životní prost�edí a to 
zejména: 
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• ochrana okolního prostoru proti vliv�m stavby provedením ochranných pás� textilie 
s provád�ním prašných prací pod vodní clonou, 

• nádoby na odpad budou trvale umíst�ny mimo ve�ejné prostranství, 
• su� bude pr�b�žn� odvážena na zajišt�nou skládku, 
• stavební �innost stavebními stroji, hlu�né práce v�etn� nákladní a automobilové 

dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00 – 19.00 hod a v sobotu od 8.00 – 16.00 hod 
v ned�li klid. Výjimka se ud�luje pouze v ojedin�lých p�ípadech., 

• stavební �innost provozovat tak, aby nedocházelo k obt�žování okolí nadm�rným 
hlukem a prachem, 

• dopravní prost�edky budou p�ed výjezdem ze staveništ� �ádn� o�išt�ny, 
• vylou�it nebezpe�í požáru z topeniš� a jiných zdroj�, 
• zabránit exhalaci z topeniš� a rozeh�ívání stroj� nedovoleným zp�sobem, 
• zne�iš�ování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru staveniš�, zejména z míst 

zne�išt�ných oleji a ropnými produkty, 
• zne�iš�ování komunikace a zvýšená prašnost. 

Pokud dojde p�i využívání ve�ejných komunikací k jejich zne�išt�ní, dodavatel je povinen 
toto zne�išt�ní neprodlen� odstranit. 
  
9.4 Likvidace odpad�

Likvidace jednotlivých odpad� vychází z Na�ízení ES �. 1774/2002 a ze zákona o 
odpadech �. 185/2001 Sb. Produkci odpad� je možno rozd�lit na odpady vzniklé p�i realizaci 
stavby (stavebních úprav) a na odpady vznikající b�hem vlastního provozu stavby. 

9.5 Odpady vzniklé p�i realizaci stavby [10]

Omezují se na stavební odpad produkovaný bouracími pracemi a odpad stavebního 
materiálu vznikající p�i stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi.  

Kategorizace odpad�, dle Opat�ení výboru pro životní prost�edí, kterým se vyhlašuje 
Kategorizace a katalog odpad�: 

�íslo 
odpad�

Název odpadu P�vod Kategorizace 
odpad�

17 01 01 Beton odpad p�i realizaci stavby O 
17 01 02 Cihla odpady vzniklé v pr�b�hu výstavby O 
17 01 03 Keramika odpad od provád�ní keramických 

obklad�
O 

17 01 99 Odpady drobné 
– blíže neur�ené nebo 
výše neuvedené 

odpady vzniklé v pr�b�hu výstavby 
(malty, tmely, mazaniny) 

O 

17 02 01 D�evo zbytky d�eva od bedn�ní p�i betonáži, 
pažení 

O 

17 02 02 Sklo sklo z výplní otvor� O 
17 02 03 Plast drobný odpad p�i pracích PSV O 
17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu bourání stávajících konstrukcí, od�ezky 

hydroizola�ních pás� z výstavby 
A 

17 04 07 Sm�s kov� odpady vzniklé v pr�b�hu výstavby O 
17 04 08 Kabely zbytky a od�ezky kabel� O 
17 06 02 Ostatní izola�ní materiál zbytky a od�ezky tepeln� izola�ních pás� O 
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a vrstev 
17 07 01 Sm�sný stavební  

a demoli�ní odpad 
odpad nezat�íd�ný do výše uvedených 
kategorií 

A 

15 01 01 Papírový a lepenkový 
odpad 

obaly stavebních materiál� použitých na 
stavb�

O 

 15 01 03 D�ev�ný obal zbytky obal� O 
Tab. A. 3 Odpady vzniklé p�i realizaci stavby [10]

Odpady vzniklé p�i realizaci stavby budou t�íd�ny na jednotlivé druhy a odváženy 
odbornou firmou v souladu s p�íslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. Konkrétní 
zp�sob naložení s odpadem bude doložen p�i kolauda�ním �ízení (dodavatelské firmy budou 
povinny doložit zp�sob zneškodn�ní).  

Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na p�evzatém stanovišti a na p�enechaných 
inženýrských sítích po�ádek a �istotu, odstra�ovat odpadky a ne�istoty vzniklé jeho pracemi. P�i 
provád�ní stavebních a technologických prací musí být vylou�eny všechny negativní vlivy na 
životní prost�edí a to zejména: 

• ochrana okolního prostoru proti vliv�m stavby provedením ochranných pás� textilie 
s provád�ním prašných prací pod vodní clonou, 

• nádoby na odpad budou trvale umíst�ny mimo ve�ejné prostranství, 
• su� bude pr�b�žn� odvážena na zajišt�nou skládku, 
• stavební �innost stavebními mechanismy, hlu�né práce v�etn� nákladní a automobilové 

dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00 – 19.00 hod a v sobotu od 8.00 – 16.00 hod 
v ned�li klid. Výjimka se ud�luje pouze v ojedin�lých p�ípadech., 

• stavební �innost provozovat tak, aby nedocházelo k obt�žování okolí nadm�rným 
hlukem a prachem, 

• dopravní prost�edky budou p�ed výjezdem ze staveništ� �ádn� o�išt�ny, 
• vylou�it nebezpe�í požáru z topeniš� a jiných zdroj�, 
• zabránit exhalace z topeniš�, rozeh�ívání stroj� nedovoleným zp�sobem, 
• zne�iš�ování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru staveniš�, zejména z míst 

zne�išt�ných oleji a ropnými produkty, 
• zne�iš�ování komunikace a zvýšená prašnost. 

Pokud dojde p�i využívání ve�ejných komunikací k jejich zne�išt�ní, dodavatel je povinen 
toto zne�išt�ní neprodlen� odstranit. 

Ochrana proti hluku – práce, p�i kterých bude využíváno stroj� s hlu�ností nad 60-80 dB, 
je nutno realizovat v dob� ur�ené p�íslušným orgánem. 

9.6 Zhotovitel je povinen provád�t tato opat�ení [1]

• P�i realizaci stavby je nutno provád�t každodenní úklid celého hlavního a vedlejšího 
staveništ� a stavbou používaných vnitroareálových a ve�ejných komunikací. 

• Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v �ádném technickém stavu, opat�ené 
p�edepsanými kryty pro snížení hluku. 

• Provád�t pr�b�žné technické prohlídky a údržbu mechanizm� a stroj�. 
• Zabezpe�í plynulou práci stroj�, zajistí dostate�ný po�et dopravních prost�edk�. V dob�

nutných p�estávek je t�eba zastavovat motory stroj�. 
• Nep�ipustí provoz dopravních prost�edk� a stroj� s nadm�rným množstvím škodlivin ve 

výfukových plynech. 
• Maximáln� omezí prašnost p�i stavebních a ostatních pracích a doprav�. 
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• P�epravovaný materiál zajistí tak, aby nezne�iš�oval dopravní trasy (plachty, vlh�ení, 
snížení rychlosti apod.). 

• P�íjezdové vozovky na staveništ� udržovat zpevn�né (neprašné) s odvodn�ním. Omezí 
pojížd�ní a stání vozidel mimo zpevn�né plochy. 

• Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovád�t na staveništi chemické mytí aut. 
• U vjezd� na ve�ejné komunikace zabezpe�í �išt�ní kol (podvozk�) dopravních 

prost�edk� a stroj�. 
• Nevyhnutelné zne�išt�ní komunikací neprodlen� odstraní. 
• Bude udržovat po�ádek na staveništi.  
• Materiály bude ukládat odborn� na vyhrazená místa. Zajistí odvod deš�ových vod ze 

staveništ�.  
• Zamezí zne�išt�ní vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
• K realizaci stavby bude využívat plochy uvnit� staveništ�. V maximální možné mí�e 

bude chránit stávající zele�. 
• Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými p�edpisy 

odborná firma. 

Všechna prostranství a pozemní komunikace do�asn� užívané pro staveništ� p�i sou�asném 
zachování jejich užívání ve�ejností (chodníky apod.), v�etn� osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, se musí po dobu spole�ného užívání bezpe�n� chránit a udržovat. 
Ustanovení zvláštního p�edpisu (Vyhláška �. 369/2001 Sb. a Vyhláška �. 324/1990 Sb., o 
bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích.) tím není dot�eno. 

9.7 Bezpe�nost práce [11]

Každý pracovník zú�astn�ný na výstavb� musí být pr�kazn� seznámen a proškolen 
s bezpe�nostními p�edpisy. Pracovníci zajiš�ující dopravu v prostorách staveništ� musí být 
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sít� apod.). Na staveništi je pracovník�m 
zú�astn�ným na výstavb� povoleno vstupovat jen na základ� oprávn�ní pro ur�ené práce a 
s v�domím vedení stavby. Pracovišt� musí být p�i práci mimo denní dobu �ádn� osv�tlena.  

Pracovníci p�ítomni na stavb� jsou povinni používat p�edepsané ochranné pom�cky. 
Staveništ� musí být oploceno a ohrani�eno, výkopy �ádn� osv�tleny a zabezpe�eny a staveništ�
musí být opat�eno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické 
nápoje na staveništi. P�i práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí být zajišt�no jejich 
ozna�ení nebo vypnutí a zastavení. 

Zákon �. 309/2006 Sb. (§15), kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
�innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších 
podmínek bezpe�nosti o ochrany zdraví p�i práci) zpracovává p�íslušné p�edpisy Evropského 
spole�enství a upravuje v návaznosti na zákoník práce §3 další požadavky BOZP.  

Zákon obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí 
(§2), požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí na staveništi (§3) a požadavky na výrobní a 
pracovní prost�edky a za�ízení (§4). Zákony a na�ízení vlády platí pro bezpe�nost práce a 
technických za�ízení p�i stavebních pracích a stanoví požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce a 
technických za�ízení p�i p�íprav� a provád�ní stavebních, montážních a udržovacích prací a prací 
s nimi souvisejících. Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provád�jí stavební 
práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. V další �ásti zákona jsou 
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpe�nostní zna�ky a signály (§6) a 
rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto �ást zákona je možno 
ozna�it za spole�né vyhledávání rizik a jejich odstra�ovaní nebo snižování rizik v pracovním 
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procesu. Konkrétní požadavky upravuje vláda na�ízením �. 591/2006 v p�íloze bourací práce a �. 
362/2006 práce ve výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 
ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší požadavky provád�cím právním p�edpisem. 

Do vydání provád�cích právních p�edpis� k provád�ní n�kterých bližších požadavk�
zákona se postupuje podle §23 dle dosud platných na�ízení vlády, jako jsou: 

• na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí, 

• na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 
a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, 

• na�ízení vlády �. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajišt�ní BOZP p�i práci v 
prost�edí s nebezpe�ím výbuchu, 

• na�ízení vlády �. 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp�sob organizace práce a pracovních 
postup�, které je zam�stnavatel povinen zajistit p�i provozování dopravy dopravními 
prost�edky, 

• na�ízení vlády �. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a 
zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 Sb. 

P�i používání pro práci stroje a p�ístroje musí samoz�ejm� dodržet požadavky na�ízení 
vlády �. 378/2001 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. S tím souvisí 
kontroly a revize technických za�ízení, v�etn� tzv. vyhrazených technických za�ízení, nap�. 
za�ízení elektrická, zdvihací, tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, je�áby, rozvad��e 
aj.). 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpe�nosti práce musí být mezi 
ú�astníky výstavby dohodnuty p�edem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveništ�
(pracovišt�), pokud nejsou uvedeny v hospodá�ské smlouv�. Shodn� se postupuje p�i soub�hu 
stavebních prací s pracemi za provozu.  

9.8 Požární ochrana b�hem výstavby [12]

Dodavatelé jsou povinni zabezpe�it objekty a za�ízení z hlediska požární ochrany dosud 
nep�evzatých staveb. Z hlediska požární ochrany je základními právními p�edpisy v oblasti 
požární ochrany zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a 
vyhláška �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 
požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárn�
bezpe�nostní za�ízení musí být revidována o požární ochran�. Podmínce o požární ochran�
staveb podléhá také za�ízení staveništ� (podle �SN 730802, �SN 730821 a dalších). 

B�hem výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a 
bezpe�nostní opat�ení na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se p�edpokládá 
zvýšené požární nebezpe�í (svá�ení, �ezání, broušení apod.). 

Za vybavení prost�edky požární techniky jednotlivých pracoviš� odpovídají jednotlivé 
dodavatelské organizace v rozsahu své p�sobnosti. 

Podmínce o požární ochran� staveb podléhají rovn�ž za�ízení staveništ� (dle �SN 73 0802, 
�SN 73 0821 a dalších). P�i výstavb� budou dodržovány tyto základní podmínky: 

• zabránit ší�ení požáru uvnit� objekt� i mezi objekty, 
• umožnit ú�inn� zasáhnout hasi�skému sboru, 
• umožnit bezpe�n� evakuovat osoby a za�ízení z ohroženého prostoru. 
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Staveništ� bude vybaveno 10 ks práškovými hasicími p�ístroji (2 ks budou umíst�ny u 
bun�k za�ízení staveništ�, 2 ks v blízkosti umíst�ných hlavních staveništního rozvad��e, 2 ks ve 
skladech, 2 ks u stavebních výtah� a je�áb�, 2 ks budou uloženy ve skladu a budou vydávány p�i 
provád�ní prací, u kterých hrozí nebezpe�í vzniku požáru (nap�. sva�ování, �ezání)). 

Jako p�íjezdové cesty p�i požárním zásahu budou využity stávající areálové komunikace a 
následn� p�ípadn� vnitrostaveništní komunikace. Zásobování vodou p�i požáru bude zajišt�no z 
požárních hydrant�. Osoby a za�ízení vyskytující se na staveništi p�i p�ípadném požáru budou 
evakuovány na volné prostranství za hranice staveništ�. Na staveništi bude pro tyto ú�ely 
vyzna�ena tabulkami úniková cesta. Telefonní �ísla hasi��, policie a záchranné služby budou 
vyv�šeny v kancelá�i stavbyvedoucího. Veškerý uskladn�ný ho�lavý materiál na staveništi musí 
být ozna�en výstražnou etiketou. V jeho blízkosti je zakázáno kou�it a manipulovat s otev�eným 
ohn�m. P�ístup k rozvodným za�ízením elektrické energie a k uzáv�r�m vody a vytáp�ní musí 
být volný a bezpe�ný. Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpe�it pravidelné školení 
zam�stnanc� o požární ochran�. P�i výstavb� nových objekt� nebude narušen stávající rozvod 
požární vody ani umíst�ní venkovních hydrant�. Zdrojem požární vody na obvodu staveništi je 
stávající zaokruhovaný rozvod vody v areálu VUT, na který jsou napojeny venkovní podzemní a 
nadzemní požární hydranty. Tyto hydranty o min. DN 80 mm jsou na potrubí min. DN 100 mm 
o statickém p�etlaku min. 0,5 MPa. Tyto hydranty jsou umíst�ny ve vzdálenosti max. 200 m od 
staveništ�. Pot�eba vody a vzdálenosti požárních hydrant� je dána normou �SN 730873 a je 
vyhovující. 

9.9 Základní povinnosti dodavatele stavebních prací [13]

• Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovník� od jejich nástupu do 
práce až po opušt�ní pracovišt�. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na 
staveništ� osobními ochrannými pracovními prost�edky, které pro tyto osoby z 
provád�ných prací vyplývají. 

• Dodavatel je povinen pracovníky vyškolit z p�edpis� k zajišt�ní bezpe�nosti práce 
a technických za�ízení, p�ípadn� je prakticky zau�it v pot�ebném rozsahu a ov��ovat 
jejich znalosti nejmén� jednou za t�i roky a p�i pracích ve výšce nad 1,5 m jednou za 
rok. 

• Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zau�ení, zkouškách, 
odborné a zdravotní zp�sobilosti pracovník�. 

• Dodavatel stavebních prací nesmí pov��it pracovníky provád�ním stavebních prací, 
pokud nespl�ují podmínky odborné a zdravotní zp�sobilosti. 

9.10 Pracovníci na stavb� jsou povinni [13]

• Respektovat pracovní �ád, dodržovat pracovní dobu a plnit p�íkazy svých nad�ízených. 
• Absolvovat p�edepsané školení z oblasti BOZP. 
• Dodržovat technologické p�edpisy, návody a pokyny. 
• Dodržovat bezpe�nostní opat�ení, výstražné signály, upozorn�ní a pokyny nad�ízených. 
• Používat p�i práci ur�ené a p�id�lené osobní ochranné pom�cky. 
• Provád�t zadanou práci na ur�eném pracovišti a bez závažných d�vod� se zn�j 

nevzdalovat. 
• Obsluhovat stroje a jiná za�ízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávn�ní nebo 

zaškolení. 
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9.11 Základní ustanovení pro skladování [5]

• P�i skladování materiálu musí být zajišt�n jeho bezpe�ný p�ísun a odb�r v souladu 
s postupem stavebních prací. 

• Skládky musí být �ešeny tak, aby umož�ovaly skladování, odebírání a dopl�ování dílc�
a prvk� v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpe�í poškození. 

• Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající zp�sobu skladování a použité 
mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejmén� 2,1 m. Mezi 
materiálem uloženým na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být dodrženy 
bezpe�né komunika�ní prostory. Materiál dovezený na stavbu musí být p�evzat a 
zaznamenán pov��eným pracovníkem.

9.12 Zp�soby skladování [5]

• Sypké materiály v pytlích se mohou ru�n� skladovat do výšky 1,5 m a p�i 
mechanizovaném skladování do výšky 3 m. 

• Kusový materiál pravidelných tvar� smí být skladován ru�n� do výšky 1,8 m a materiál 
nepravidelných tvar� do výšky 1,0 m. 

• Prvky a dílce pravidelných tvar� p�í ukládání nebo odebírání mechaniza�ními 
prost�edky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce neur�í jinak. 

• Upínání a odepínání dílc� se musí provád�t ze zem� nebo z bezpe�ných plošin nebo 
podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve v�tší pracovní výšce než 1,5 m. 

• Poškozené, pop�ípad� kazové dílce a materiál musí být výrazn� ozna�eny a uloženy 
zvláš�. 

9.13 Pé�e o pracující [13]

Veškeré sociální, správní a provozní za�ízení staveništ� musí odpovídat základním 
hygienickým p�edpis�m a sm�rnicím. Léka�ská pé�e bude zajišt�na v jednotlivých zdravotních 
za�ízeních u smluvních léka�� zam�stnanc�. 

V rámci pé�e o pracující budou dodržovány: 
• zákon pé�e ozdraví, zákon proti zne�išt�ní ovzduší,  

• vládní na�ízení o jedech,  

• vyhláška MZD �R o hluku a vibraci,  

• sm�rnice o pracovním prost�edí, metodické opat�ení o m��ení škodlivin a další. 

9.14 Základní ustanovení pro práci se stroji [7]

Používat lze jen stroje a za�ízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem 
odpovídají p�edpis�m. Stroje lze používat jen pro ú�ely, ke kterým jsou ur�eny. Stroje m�že 
samostatn� obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto �innost p�íslušnou 
odbornou zp�sobilost a je rádn� proškolen. 

Obsluha p�ed zahájením práce musí podle návodu prohlédnout a zkontrolovat stroj, zda 
jsou ovládací, sd�lovací a bezpe�nostní za�ízení funk�ní. 

Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být 
umíst�ny na ur�itém míst�, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 

P�i provozu stroje musí být zabezpe�ena jeho stabilita v pr�b�hu všech pracovních 
operací. 
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9.15 Povinnosti p�i odevzdání staveništ� (pracovišt�) 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpe�nosti práce musí být mezi 
ú�astníky výstavby dohodnuty p�edem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a 
p�evzetí staveništ� pro dané �innosti. 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpe�nosti práce. 

9.16 P�erušení stavebních prací 

Práce musí být p�erušeny p�i ohrožení pracovník�, stavby nebo okolí vlivem zhoršených 
pov�trnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo za�ízení, 
vlivem p�írodních vliv�, p�ípadn� jiných nep�edvídaných okolností. 
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1 Celkové finan�ní náklady 

Bez DPH 1 011 701 249 K�. Jedná se o �ástku skute�n� prostav�nou v daných m�sících 
výstavby. Fakturace bude probíhat za skute�n� odvedené práce dle smluvních podmínek ke 
konci m�síce, se splatností 60 dn�. 

2 Doba výstavby 

28 m�síc� s �asovou rezervou pln�ní 1 m�síce 

3 Rok 2012 

3.1 M�sí�ní 

B�ezen 33 143 846 K�
Duben 33 143 846 K�
Kv�ten 40 489 757 K�
�erven 46 084 596 K�
�ervenec 46 084 596 K�
Srpen 46 084 596 K�
Zá�í 50 327 095 K�
�íjen 50 327 095 K�
Listopad 52 492 941 K�
Prosinec 52 492 941 K�

3.2 Kvartál 

1/2012 33 143 846 K�
2/2012 119 718 199 K�
3/2012 142 496 287 K�
4/2012 155 312 977 K�

4 Rok 2013 

4.1 M�sí�ní 

Leden 53 747 940 K�
Únor 53 747 940 K�
B�ezen 53 747 940 K�
Duben 53 747 940 K�
Kv�ten 39 682 449 K�
�erven 39 682 449 K�
�ervenec 29 964 976 K�
Srpen  29 964 976 K�
Zá�í 29 964 976 K�
�íjen 29 964 976 K�
Listopad 20 426 646 K�
Prosinec 20 426 646 K�

4.2 Kvartál 

1/2012 161 243 820 K�
2/2012 133 112 838 K�
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3/2012 89 894 928 K�
4/2012 70 818 268 K�

5 Rok 2013 

5.1 M�sí�ní 

Leden 20 426 646 K�
Únor 20 426 646 K�
B�ezen 20 426 646 K�
Duben 20 426 646 K�
Kv�ten 24 253 497 K�
�erven   0 K�

5.2 Kvartál 

1/2012 61 279 938 K�
2/2012 44 680 143 K�

6 Finan�ní plán stavby 

Viz. dále 

7 Položkový rozpo�et 

Následuje po finan�ním plánu zpracován v program BUILD power spole�nosti RTS. 
Z technických d�vod� jsou listy do textu p�idány jako obrázky, originální výstup 

z programu je vložen jako p�íloha. 
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Tab. B. 1 Finan�ní plán stavby 
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Tab. B. 2 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�



40

Tab. B. 3 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�  
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Tab. B. 4 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�  
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Tab. B. 5 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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Tab. B. 6 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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Tab. B. 7 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�  
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Tab. B. 8 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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Tab. B. 9 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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Tab. B. 10 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�  
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Tab. B. 11 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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Tab. B. 12 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�  
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Tab. B. 13 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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Tab. B. 14 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�  
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Tab. B. 15 Položkový rozpo�et výukového komplexu FEKT VUT v Brn�  
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1 Zemní práce 

1.1 Technologický postup práce 

Provedeny ve t�ech fázích, které budou na sebe plynule navazovat: 
• Skrývka ornice bude uložena na skládku, která bude umíst�na na vedlejší pozemek, 

který je ve vlastnictví investora v maximální výšce 1,5 m, aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení. Po uložení dojde k provedení post�iku eliminující výskyt náletového 
plevele. 

• Hlavní odkop na úrove� pilotovací roviny, uložení bude provedeno na vedlejším 
pozemku vedle deponie ornice s hlavní podmínkou vytvo�ení kaskádovitého svahování 
po výšce 1,5 m a stejné ší�ce lavice. Svahování bude v maximálním pom�ru 1:2 
s p�ihlédnutím na hydrogeologický pr�zkum. 

• Odkop na základovou spáru bude proveden po provedení pilot, vyt�žená zemina bude 
podle zne�išt�ní odvezena na skládku, anebo uložena na vedlejší deponii. 

1.2 Strojní vybavení 

Rypadlo, naklada�, nákladní automobil. 

1.3 Složení pracovní �ety 

• stavbyvedoucí
• stavební mistr 
• strojník rypadla 
• strojník smykem �ízeného naklada�e 
• strojník pásového minirypadla
• �idi� nákladního automobilu  
• strojník válce  
• 2x pomocný pracovník 

1.4 Výkaz vým�r 

Celkové množství výkopu zapažených i nezapažených jam je 5 133 m3 a hloubení rýh 
v množství 1190 m3. 

1.5 �asový plán 

Doby trvání prací jsou uvažovány s po�áte�ní rezervou. Odkop na základovou spáru bude 
proveden po zhotovení všech pilot v p�ípad� pot�eby je možno za�ít odkopávat tam, kde již 
budou piloty provedeny po celém p�dorysu objektu. 

• Skrývka ornice a hlavní odkop na úrove� pilotovací roviny 21 dn�. 
• Doba na odkop na úrove� základu jednotlivých objekt� je 5 dn�. 

2 Provedení pilot 

2.1 Technologický postup práce 

Vzhledem k nasazení dvou pilotovacích souprav, bude práce probíhat sou�asn� na dvou 
místech staveništ�. Práce bude zahájena založením pilotové st�ny, poté se provede založení 
objektu B a C. Další objekty budou následovat a práce bude ukon�ena provedením základu na 
objektu A. 



56

2.2 Strojní vybavení 

Pilotovací soupravy Bauer BH 18, rypadlo, naklada�, nákladná automobil, domícháva�, 
svá�e�ka. 

2.3 Složení pracovní �ety 

Z d�vodu nasazení dvou vrtných souprav sou�asn� bude na práci dohlížet stavbyvedoucí, 
následuje vý�et složení jedné pracovní skupiny. 

• stavební mistr 
• strojník vrtného za�ízení 
• strojník smykem �ízeného naklada�e 
• strojník rypadla
• �idi� nákladního automobilu 
• �idi� domícháva�e 
• 2x pomocný pracovník 

2.4 Výkaz vým�r 

Celková délka vrtaných pilot je 569 m a 172 m vrtaných op�rných st�n. 

2.5 �asový plán 

Doba �asovým plánem ur�ená na provedení vrtaných pilot je 21 pracovních dn� s tím, že 
víkendy budou brány jako rezerva. 

3 Základová deska 

3.1 Technologický postup práce 

Po zhotovení pilot na celém objektu a odkopu na základovou spáru budou provedeny 
zemní instalace a zemn�ní objektu, spl�ující platné p�edpisy a normy. Zásypy budou dostate�n�
zhutn�ny, to bude zkontrolováno m��ením únosnosti zeminy. Poté bude proveden podsyp a 
armatura desky. Vzhledem k navržené technologii „bílé vany“ se izolace asfaltovými pásy bude 
provád�t pouze v objektu E. 

3.2 Strojní vybavení 

Rypadlo, nákladní automobil, vibrátor ponorný, pila lištová a p�ímo�ará, hutnící válec, 
domícháva�, kompresor, je�áb stacionární. 

3.3 Složení pracovní �ety 

Stavbyvedoucí a stavební mistr budou dohlížet na dv� soub�žn� pracující �ety, které budou 
v tomto složení.

• 5 odborných pracovník� provád�jící instalace a zemn�ní 
• 8 x železá�  
• 4 x betoná�
• strojník �erpadla betonu 
• strojník rypadla
• �idi� nákladního automobilu 
• �idi� domícháva�e 
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• strojník válce  
• 5 x pomocný pracovník 

3.4 Výkaz vým�r 

Beton do základových pas� 1 061 m3, patek 451 m3 a desky 651 m3. Výztuž do 
základových pas� 65 t, patek 50 t a desky 72 t. 

3.5 �asový plán 

Zhotovení kompletní základové desky pro jednotlivé objekty v�etn� instalací je vypo�ítán 
na 18 pracovních dn�. 

4 Železobetonový skelet 

4.1 Technologický postup práce 

P�ed zahájením vrchní stavby bude provedena instalace v�žových je�áb� a smontování 
typizovaných dílc� na provedení sloup� a st�n a bednících stol�. Postup prací: 

• provedení bedn�ní, armování a betonáže sloup�, 
• osazení obvodových bednících stol�, 
• zabedn�ní vnit�ního prostoru pomocí padacích hlav s vynecháním hlavic, 
• odbedn�ní sloup�, 
• provedení hlavic sloup�, 
• armování desky, 
• betonáž, 
• �áste�né odbedn�ní s ponecháním podp�rných stojek, 
• odstran�ní stojek. 

4.2 Strojní vybavení 

Domícháva�, �erpadlo betonu, je�áb stacionární, nákladní automobil, vibrátory ponorné, 
p�íložné a lištové, bádie, pila lištová a p�ímo�ará, kompresor a základní ru�ní ná�adí. 

4.3 Složení pracovní �ety 

Na jeden objekt z d�vodu udržení proudu výstavby p�ipadá jedna pracovní �eta pod 
dohledem stavbyvedoucího a mistra složená z t�chto pracovník�: 

• 6 x tesa�
• 5 x železá�  
• 4 x betoná�
• strojník �erpadla betonu 
• je�ábník 
• �idi� nákladního automobilu 
• �idi� domícháva�e 
• 4 x pomocný pracovník 

4.4 Výkaz vým�r 

Beton na st�ny a sloupy 1 171 m3, vodorovné konstrukce a v�nce 1 130 m3. Výztuž 
svislých konstrukcí 147 t a vodorovných konstrukcí 140 t. 
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4.5 �asový plán 

Doba na zhotovení kompletního podlaží od po�áte�ního zhotovení bedn�ní, p�es armování, 
betonáž až po odbedn�ní je uvažována 40 pracovních dn� s tím, že nástup na další podlaží bude 
za�ínat 26 dn� p�ed plným odstojkováním konstrukce. 

5 Izolace stavby 

5.1 Technologický postup práce 

Po dokon�ení posledního podlaží budou provedeny parot�sné izolace, které po dobu další 
výstavby plní funkci hydroizola�ní. Osadí se do�asné vpusti podle skute�ného provedení 
monolitické konstrukce tak, aby nedošlo zadržování vody na konstrukci. Toto �ešení bude až do 
provedení kompletní skladby st�ešních pláš�� dostate�né k provád�ní dalších prací uvnit�
objekt�. 

5.2 Strojní vybavení 

Ho�ák, je�áb stacionární a základní ru�ní ná�adí. 

5.3 Složení pracovní �ety 

• 2 x izolatér 
• 3 x pomocník 
• je�ábník

5.4 Výkaz vým�r 

Celková plocha parot�sných izolací je 7 520 m2. 

5.5 �asový plán 

Doba ur�ená k provedení parot�sných izolací na jednom objektu je 5 pracovních dn�. 
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1 Úvod [1]

Název stavby VUT FEKT objekt T12  
 Technická 12, areál PPV Brno 

Místo stavby Brno, areál PPV

Kraj Jihomoravský

Druh stavby Novostavba výukového komplexu 

Dot�ené pozemky Pozemky, na nichž bude stavba realizována, leží v katastrálním 
území Královo Pole �. 611484, p. �. 4793/1, 4792/1, 4792/4, 
4791, 4790/2, 4970/1, 4788,4787/2, 4785, 4784/1, 4784/2, 
4783/1, 4782/2, 4782/1, 4781/1, 4780/1 a 4779/1

P�edpokládaná cena Celková cena stavebního díla �iní 1 247 548 096 K� v�etn�
DPH.

Termín zahájení stavby b�ezen 2012

Termín dokon�ení stavby �erven 2014

Výstavba Plánovaná doba výstavby je 28 m�síc�. P�esné termíny 
zahájení a dokon�ení stavby ur�í investor po výb�rovém �ízení 
na dodavatele stavby. P�edpokládané p�evzetí staveništ� a 
p�íprava stavby je 15 dní p�ed zahájením stavby. 

2 Popis stavby 

Je tvo�ena p�ti konstruk�ními �ástmi navrženými jako samostatné dilata�ní celky. Tyto 
jednotlivé konstruk�ní celky se liší p�dorysn� i výškov� dle ú�elu v rámci celku. Vstupní �ást je 
�ešena jako dvoupodlažní celek s návazností na vstupní halu, aulu a posluchárny. V centrální 
�ásti je v návaznosti na vstupní �ást �ešen šestipodlažní konstruk�ní blok s umíst�nými 
u�ebnami, kancelá�emi a laborato�emi.  Po obvodu jsou �ešeny sedmipodlažní a šestipodlažní 
bloky, které jsou výškov� posunuty o jedno podlaží vzhledem k centrální �ásti. Dilata�ní celky 
na sebe provozn� vzájemn� navazují bu	 p�ímo nebo schodišti už od 1. NP. Zakládání �ešeného 
objektu je uvažováno na velkopr�m�rových pilotách s obousm�rným základovým roštem. 

Vstupní �ást je �ešena jako dvoupodlažní nosný systém, který je tvo�en kombinací nosných 
st�n a systému nosných sloup� jako sou�ásti železobetonového skeletu. Stropní konstrukce bude 
navržena jako spojitá desková konstrukce na systému železobetonových rám� eventuáln� na 
systému prefabrikovaných pr�vlak� u v�tšího rozponu. Nosnou konstrukci auly je možno 
navrhnout jako tenkou železobetonovou sko�epinovou konstrukci, nebo jako ocelovou rámovou 
sendvi�ovou konstrukci respektující architektem požadovaný atypický tvar jak exteriéru, tak 
interiéru. 

Stupn� auly budou vytvo�eny z prefabrikovaných stup�ových prvk� osazených na 
rámovém systému podpor.   

Obvodové st�ny sm�rem do svahu budou �ešeny jako monolitické železobetonové 
konstrukce, které budou z d�vodu zemních tlak� rozep�ené do stropních konstrukcí. 

V centrální �ásti je �ešen šestipodlažní konstruk�ní blok p�dorysného tvaru písmene T a je 
navržen jako železobetonový patrový monolitický skelet se základní modulovou sítí 7,2 x 7,2 m 
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a 7,2 x 5,0 m. Konstruk�n� tvo�í samostatný dilata�ní celek s �áste�n� zapušt�ným1. PP. St�ny 
suterénu sm�rem do svahu budou železobetonové monolitické. 

Zav�trování tohoto systému je navrženo pomocí železobetonových st�n mezi sloupy 
umíst�nými p�dorysn� ve vzájemn� kolmých sm�rech. 

Vodorovná tuhost je zajišt�na samotnými železobetonovými rámy skeletu, obvodovými 
ztužidly a vlastním systémem ztužujících st�n. 

Obvodové šesti a sedmipodlažní bloky mimo výše popisovanou centrální �ást jsou 
navrženy v systému železobetonových patrových skelet� se základní modulovou sítí 7,2 x 6,5 m. 
Stropní konstrukce je navržena jako k�ížem armovaná deska nebo jako stropní tabule z prefa 
panel�. Obvodové st�ny spodních pater jsou navrženy jako železobetonové konstrukce rozep�ené 
stropními deskami proti zemním tlak�m  

Vzájemné provozní propojení dvou sousedních šestipodlažních obvodových blok� je 
zajišt�no v rozsahu 1. až 3. NP spojovací chodbou umíst�nou ve t�ípodlažním patrovém skeletu.   

Šachty vnit�ních výtah� jsou �ešeny jako tuhá železobetonová jádra se ztužující funkcí 
nosného systému jako celku. Vnit�ní schodišt� jsou navržena jako zalomené železobetonové 
desky uložené na schodiš�ových st�nách a s p�ímou konstruk�ní návazností na stropní 
konstrukce jednotlivých podlaží. 

Podzemní parkovišt� v rozsahu dvou podzemních podlaží je navrženo v systému 
železobetonového bezpr�vlakového monolitického skeletu s kruhovými sloupy a 
železobetonovými st�nami. 

Stropní železobetonové desky jsou uloženy na kruhových sloupech a železobetonových 
st�nách, které jsou po obvodu dimenzovány na zemní tlak. V návaznosti na sloupy jsou ve 
stropních deskách navrženy skryté stropní hlavice. 

3 Rozd�lení stavby na stavební objekty 

• SO 01  P�íprava území 
• SO 02 Zemní práce 
• SO 03 Objekt A, B, C 
• SO 04 Objekt D 
• SO 05 Objekt E 
• SO 06 Objekt F, G 
• SO 07 Objekt H 
• SO 08 P�ípojka VN 
• SO 09 P�ípojka plyn 
• SO 10 P�ípojka voda 
• SO 11 P�ípojka kanalizace 
• SO 12 Sadové úpravy 

4 Dodavatelské zabezpe�ení [1]

Investor VUT v Brn�
 Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
 I�:00216305 
 Statutární zástupce: 
 Ing.Vladimír Kotek, kvestor VUT v Brn�

Projektant Hexaplan International spol. s r.o. 
 Šámalova 72, 615 00 Brno 
 I�:60745665 
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 Statutární zástupce: Ing.Vladimír Kova�ík, jednatel spole�nosti 
autorizovaný inženýr - �KAIT �.1001304 

 Zodpov�dný projektant   
Ing.arch.Josef  Pálka, autorizovaný architekt �KA �. 02 127

 Dodavatel  bude zvolen výb�rovým �ízením 

5 Charakteristika staveništ� [8] [11]

Staveništ� se nachází v k. ú. Brno-Královo Pole. Jedná se o území p�ímo navazující na 
stávající areál PPV VUT v Brn�, na realizovaný objekt FEKT T10, který bude odd�len od 
projektované �ásti venkovním parkovišt�m. Západn� s �ešeným územím sousedí sportovní areál 
VUT v Brn�. Staveništ� je nezastav�né, jedná se o �ást bývalé zahrádká�ské kolonie, kde 
p�edcházela podrobná inventarizace a ocen�ní zelen�. Staveništ� je podélné ve sm�ru sever – jih, 
mírn� svažité, výškový rozdíl západ – východ je cca 6 m. Celé staveništ� vytvá�í jednotný celek 
ohrani�ený komunika�ním systémem, ulicí mezi VUT v Brn� a Technologickým parkem, ve 
východní �ásti areálem školních budov, který ukon�uje objekt FEKT T10 se svým parkovišt�m 
v jižní �ásti, západní hranici tvo�í sportovní areál, p�ímo d�lící obslužná komunikace a severní 
hranice je obslužná komunikace odd�lující stávající zahrádky. Pozemek vyhrazený pro výstavbu 
je v souladu s vymezením v platném územním plánu. Pozemky jsou v majetku investora. Celý 
prostor hlavního staveništ� je výrazn� vyzna�en v situaci. Oplocené hlavní a vedlejší staveništ�
všech objekt� bude mít hlavní p�ístupy na staveništ� z ulice Kolejní. P�ístupy na staveništ�
budou zabezpe�eny proti vstupu nepovolaných osob. Odvád�ní srážkových, odpadních a 
technologických vod ze staveništ� do stávající areálové kanaliza�ní sít� bude zabezpe�eno tak, 
aby se zabránilo rozmo�ení pozemku staveništ� v�etn� vnitrostaveniš�ních komunikací, 
nenarušovala a nezne�iš�ovala se odtoková za�ízení stávajících pozemních komunikací a jiných 
ploch p�iléhajících ke staveništi a nezp�sobilo se jejich podmá�ení. Pro odvodn�ní staveništ� by 
byla voda po dohod� se správcem sítí p�e�erpávána z do�asn� vytvo�ených �erpacích studní p�es 
sedimenta�ní šachtu s filtrací do nových nebo stávajících kanaliza�ních šachet a rozvod� v areálu 
VUT, které jsou napojeny na ve�ejnou kanaliza�ní sí�. M��ení od�erpané vody do ve�ejné 
kanalizace je možno provád�t pr�tokom�rem na výtlaku �erpadla nebo podle strojhodin �erpadla 
uvedených v deníku. 

6 Základní koncepce �ešení za�ízení staveništ� [1]

Skladovací plochy jsou umíst�ny hlavn� v obvodu hlavního staveništ� na volných 
plochách p�ed provedením sadových úprav. Jako hlavní skladovací plocha m�že sloužit po 
dohod� s investorem plocha nov� provedených parkoviš� a plocha hlavního staveništ�. Další 
skladovací plochy mohou být využity na pozemku ur�eném pro výstavbu objektu T14. Ostatní 
skladovací plochy pro realizaci inženýrských stavebních objekt� jsou umíst�ny na volných 
venkovních plochách vedle t�chto objekt�.  Skladovací plochy pro stavební práce je navrženo 
opat�it zpevn�nou plochou. 

Mezideponie ornice pro zp�tné zásypy bude uložena na vedlejším pozemku investora 
ur�eného pro rozvoj VUT. P�ebyte�ná ornice bude uložena na skládku ur�enou OŽP MMB p�íp. 
po dohod� s investorem použita na pozemcích investora VUT. 

Díl�í plocha pro skladování mezideponie zeminy pro zp�tné zásypy m�že být po dohod� s 
investorem umíst�na na vedlejším pozemku investora ur�eného pro rozvoj VUT. V rámci 
dokon�ovacích prací bude plocha uvedena do plánovaného stavu. 

Vyt�žená p�ebyte�ná a nevhodná zemina bude uložena na pozemku investora nebo bude 
odvezena se stavební sutí na certifikovanou skládku dle výb�ru dodavatele.   
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Pro skladovací pot�eby celé stavby budou také využívány vnit�ní prostory nových objektu 
p�ed dokon�ením. 

Je nutno p�i stavebních pracích omezit skladování stavebních materiál� na staveništi a pln�
využívat p�esun stavebních materiál� p�ímo na místo jejich trvalého uložení. Velikosti 
skladovacích ploch odpovídají pot�ebám dodavatele a jsou zakresleny na výkrese situace ZOV. 

Dodavatel si také vytvo�í nebo využije pot�ebné skladovací, dílenské a p�edmontážní 
plochy v jiných lokalitách. 

Trvale bude umíst�n a pravideln� vym��ován kontejner na stavební su�. 
Bude z�ízen prostor pro umíst�ní plastových velkoobjemových pytl� pro t�íd�ní 

komunálního odpadu. Vzniklé odpady budou t�íd�ny a soust�ed�ny k odvozu. 

7 Zajišt�ní zdroj� a energií 

P�ipojování na zdroje a média pro provoz stavby a za�ízení staveništ� je �ešeno zcela 
samostatn� a nezávisle na ostatní objekty v okolí.  

7.1 Voda [5]

Zdroj vody na staveništi bude zabezpe�en ze stávajících dvou odb�rných míst z d�vod�
rozlehlosti staveništ�. V p�edstihu bude provedena p�ípojka vody pro nové objekty a využívána 
jako zdroj vody pro staveništ�. Nápojná místa budou vybavena do�asnou vodom�rnou sestavou s 
m��ením spot�eby. Jeden do�asný nápojný bod vody s p�ípojkou bude sloužit pro p�ipojení t�í 
sociálních bun�k (WC, umyvárny) umíst�ných v nové sestav�. P�ed ukon�ením výstavby bude 
zárove� s demontáží bun�k p�ípojka zrušena.  

Druhý zdroj bude sloužit pro výstavbu a bude umíst�n ve st�ední �ásti staveništ� u 
navrženého míchacího centra. P�ed ukon�ením výstavby budou do�asné p�ípojky zaslepeny a 
zrušeny. Pro sociální za�ízení staveništ� je pot�eba cca 6,3 m3/den. Pro pot�ebu stavby se uvažuje 
s minimální spot�ebou 0,2 l/sec .    

Dle Sm�rnice �. 9/1973 je specifická pot�eba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým 
a prašným prost�edím) 90 l/os. den (�lánek VI., odstavec 4b) – p�edpoklad 60-80 osob. 

• pr�m�rná denní spot�eba vody:  Qp = 70 x 90 = 6 300 l/den 
• maximální denní spot�eba vody:  Qm = Qp x Kd = 6 300 x 1,5 =  9 450 l/den 
K uvedenému po�tu osob bude zbudováno sociální za�ízení s tímto vybavením: 
• 1 záchodová mísa na každých 20 muž�
• 1 záchodová mísa na každých 10 žen 
• 1 pisoárové stání na každých 20 muž�
• 1 sprcha na každých 20 osob 
• 1 výtok  na každých 10 osob 
Z uvedených za�izovacích p�edm�t� vychází profil p�ípojky splaškové kanalizace pro 

jednu sociální bu�ku min. ∅ 100 mm. 

7.2 Kanalizace splašková a deš�ová 

Pro p�ipojení bun�k sociálního za�ízení staveništ� a odvodn�ní stavební jámy bude v 
p�edstihu provedena p�ípojka kanalizace s revizními šachtami jako napojovacími body. 
Napojovací bod kanalizace bude sloužit pro p�ipojení kanaliza�ní p�ípojky ze t�í sociálních 
bun�k (WC, umyvárny) umíst�ných v nové sestav� v dolní �ásti staveništ�. Po zprovozn�ní 
nových rozvod� kanalizace budou bu�ky p�ipojeny provizorní p�ípojkou do nových rozvod�. 
P�ed ukon�ením výstavby bude zárove� s demontáží bun�k p�ípojka zaslepena, zrušena a 
zasypána. 
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7.3 Elektrické energie 

       
  Za�ízení     Výkon     

Typ Název Po�et Jedn.            Celkový v kW 
    ks v kW P1 P2 P3 
1 Mobilní objekty ZS 13 2,5 32,5     
1 Svá�e�ka elektrická 4 5,0 20,0     
1 Vertikální doprava 3 8,0 24,0     
1 V�žový je�áb 4 52 208,0   
1 Malá stavební mechanizace 24 2,0 48,0     
1 Kompresor elektrický  2 5,0 10,0     
2 Vnit�ní osv�tlení 20 0,5  10,0    
3 Osv�tlení staveništ� 8 2,0     16,0 
      P1 = 342,5     
Celkový výkon instalovaných za�ízení   P2 =   10,0   
      P3 =     16,0 

Tab. D. 1 Pot�eba elektrické energie p�i výstavb� [14]

Maximální elektrický p�íkon 
Pmax = (1,1×(0,5×P1+0,8P2+P3)exp2+(0,7×P1)exp2)exp1/2 = 315,3 kW
P�edpokládaná soudobost mezi jednotlivými odb�ry:  0,8  
Soudobý elektrický p�íkon      
Ps =     252,2 kW
P�edpokládaný p�íkon el. energie p�i zapojení všech stavebních mechanism� a stroj� je max. 
252,2 kW v�. p�ipojení �ty� stabilních je�áb� pro výstavbu nových objekt� M a X. 
252,2 : 400 :1,7 = 0,371 kA = 371 A 

P�edpokládaná pot�eba proudu p�i zapojení všech stavebních mechanizm� a stroj� je 278 
A. 

Celkový p�íkon lze rozd�lit p�i více napájecích místech dle skute�ného umíst�ní za�ízení. 
V p�ípad�, že nebude možné zajistit p�íkon v dostate�né výši, p�izp�sobí dodavatel 

pracovní postupy skute�ným možnostem napájení, nebo zvolí další zdroj elektrické energie z 
jiného zdroje.  

8 Údaje o dopravních trasách 

Dopravn� je areál napojen na stávající komunikaci a v rámci výstavby bude dobudována 
obslužná komunikace mezi FEKT a sportovním areálem. Dopravní systém vymezuje také reálný 
rozsah pozemku.   

Hlavní vjezd na staveništ� je z ulice Kolejní. Hlavní a jediná trasa pro zásobení stavby, 
odvoz zeminy, odpad� a p�íjezd na staveništ� je po stávajících a nov� budovaných obslužných 
komunikacích. Území je snadno dostupné a je p�ímo napojeno na m�stskou komunika�ní sí�. 
Odbo�ením z Hradecké ulice je p�ístup ke všem ve�ejným komunikacím Kolejní, Technická a 
odtud je napojena již z �ásti vybudovaná obslužná komunikace k víceú�elové sportovní hale a 
šatnovému objektu v západní �ásti staveništ�. Sou�ástí stavby je také dobudování uvedené 
obslužné komunikace v celém rozsahu. Stávající inženýrské sít� budou chrán�ny proti poškození 
ocelovými deskami. 

Pro dopravu a skladovací plochy v obvodu staveništ� je navrženo provést v p�edstihu 
plánované komunikace a parkovací plochy pro pot�ebu stavby. Komunikace a parkovací plochy 
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jsou navrženy v provedení bez pojezdové vrstvy, která bude v rámci dokon�ovacích prací 
provedena.   

P�i staveništní doprav� nesmí být ve v�tší mí�e omezen provoz na stávajících areálových 
komunikacích a provoz stávajících objekt� v areálu. 

V prostoru staveništ� bude instalováno za�ízení pro �išt�ní vozidel stavby vyjížd�jících ze 
staveništ�, zejména p�i odvozu vyt�žené zeminy. P�ípadné zne�išt�ní stávajících komunikací 
bude neprodlen� odstran�no. P�i vjezdu na staveništ� bude umíst�na zna�ka "Pozor-výjezd ze 
stavby" s omezením rychlosti.    

Podmínkou pro výstavbu na všech staveništích je dbát p�i provád�ní stavebních prací na 
ochranu okolí stavby proti hluku a prachu. 

B�žný vybouraný materiál, zemina a stavební su� bude odvezena dodavatelem na deponii, 
nebo certifikovanou skládku podle druhu materiálu. Materiály vyžadující zvláštní likvidaci 
(izolace tepelné, hydroizolace atd.) musí být odváženy na skládku certifikovanou pro tyto 
materiály. Výb�r skládky a trasa dopravy bude ur�ena dodavatelem stavby a provád�na 
odbornou firmou s oprávn�ním. 

9 Koncepce vertikální dopravy 

Hlavní vertikální doprava v pr�b�hu výstavby hrubé stavby, bude zajiš�ována �ty�mi 
stacionárními v�žovými je�áby a jedním pojízdným je�ábem. Jejich nasazení bude up�esn�no 
v harmonogramu postupu prací. �erpání betonové sm�si bude provád�no pomocí �erpadla 
betonu s možností užití napojovacího nástavce neseného je�ábem. Menší betonáže, jako 
nap�íklad atiky, budou betonovány badií. Pro pokládku prefabrikovaných panel� bude použit 
autoje�áb. Po dokon�ení monolitických konstrukcí budou umíst�ny t�i stavební výtahy, kterými 
bude obsloužena pot�eba vertikální p�epravy materiál�. 

10 Zabezpe�ení sociálního za�ízení staveništ�

Sociální a provozní za�ízení staveništ� (WC, umyvárny, šatny, kancelá�e a sklady) bude 
�ešeno mobilními bu�kami a plechovými sklady. Za�ízení staveništ� pro výstavbu objekt� bude 
umíst�no po obvodu staveništ� na ploše budoucího parkovišt� pro objekt T12. Na staveništi 
budou umíst�na biologická WC. Jako sociální a provozní za�ízení celého staveništ� je navržena 
sestava 20 bun�k umíst�ných u hlavního vjezdu na staveništ� a sestavených do dvou podlaží. 
Tato sestava bude sloužit p�edevším generálnímu dodavateli stavby (management stavby, dozor 
investora, koordináto�i BOZP atd.). Celé sociální a provozní za�ízení staveništ� bude 
dobudováno po skon�ení p�ípravných prací p�ed za�átkem výstavby hlavního objektu u hlavního 
vjezdu na staveništ�.  

P�edpoklad po�tu zam�stnanc� pro výstavbu:  
• 8 pracovník� THP     
• 80-100 d�lník� pr�m�rn� po dobu provád�ní hrubé stavby 
Bu�kovišt� pro subdodavatele a ostatní pracovníky je také navrženo umístit v mobilních a 

typových stavebních bu�kách. Kryté sklady a dílny budou v typových plechových skladech, 
bu�kách nebo kontejnerech ve dvou podlažích.  Po�et je navrhován na stav výstavby hrubé 
stavby. V p�ípad� pot�eby skladovacích prostor budou skladovací kontejnery dopln�ny do sestav, 
nebo umíst�ny uvnit� staveništ� na p�edem vyhrazených plochách využitelných po dohod�
s GDS. 

• hygienické bu�ky – 4 ks 
• šatnové bu�ky s denní místností – 10 ks 
• kancelá�ské bu�ky – 11 ks 
• bu�ka pro ostrahu – 1 ks 
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Navrženy jsou ocelové kontejnerové kompletizované bu�ky velikosti 2,5 x 6 m a výšky 2,5 
m. Bu�ky budou sestaveny jako jedno, nebo dvoupodlažní dle výb�ru dodavatele a jejich po�et a 
typ bude up�esn�n dodavatelem. 

Plochy pro sociální a provozní za�ízení staveništ� jsou znázorn�ny na výkrese situace ZS. 

11 Typy bun�k za�ízení na staveništi [15]

11.1 Objekty pro administrativu 

Za�ízení pro administrativu stavby je tvo�eno ze sestavy bu�kových ocelových kontejner�
typu TP6 – kancelá�ské kontejnery. Sestava o dvou patrech je tvo�ena celkem 24 kontejnery (10 
v každém pat�e). Kontejnery jsou umíst�ny vždy dve�mi proti sob� a tvo�í tak jednotný celek 
s centrální chodbou a jedním vstupem. Sou�ástí sestavy je jednoramenné ocelové schodišt�
umíst�né uprost�ed soustavy. Vstupní dve�e do objektu budou ovládány dálkovým odemykáním 
z kancelá�í, což eliminuje vstup nepovolaných osob. 

Rozm�r jednoho kontejneru je 6058 x 2438 x 2800 mm. Kontejnery jsou p�ipojeny na 
staveništní rozvod el. energie. Odv�trání je �ešeno p�irozen� okny, topení zav�šenými p�ímotopy. 
Požární odolnost dle výrobce – 15 min. V rámci soustavy bude možné tvo�it spole�né kancelá�e 
�i zasedací místnosti. 

Obr. D. 1 Typová obytná bu�ka skládaná do sestav [15]

11.2 Objet hygienického za�ízení staveništ�

Staveništ� je vybaveno hygienickými kontejnery SAN 3/A umíst�nými v blízkosti 
bu�kových sestav ZS. Kontejnery jsou p�ipojeny na staveništní rozvod el. energie, vody a 
staveništní kanalizace. Požární odolnost podle výrobce – 15 min.  

Venkovní rozm�ry kontejneru 6058 x 2438 x 2800 mm, jehož sou�ástí je toto základní 
vybavení:  

• 1 x venkovní dve�e  
• 5 x vnit�ní dve�e  
• 3 x sanitární okno  
• 4 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnit�ní dve�e  
• 2 x keramické umyvadlo  
• 3 x pisoár 
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Obr. D. 2 Hygienická bu�ka pro za�ízení staveništ�[15]

11.3 Skladovací kontejnery 

Na staveništi jsou rozmíst�ny skladové uzamykatelné kontejnery typu SK 20 a to 
samostatn� i zabudované do bavišt�. Jsou ur�eny pro skladování drobného materiálu, ná�adí 
podobn�. 

Venkovní rozm�ry:  6058 x 2438 x 2591 mm 

Základní vybavení:   
• 8 x rohy ve sva�ovaném provedení  
• kapsy pro vysokozdvižný vozík  
• 1 ks dvouk�ídlá vrata v �ele se 2 ks ty�ových uzáv�r�  
• podlaha plechová 

Obr. D. 3 Skladovací kontejner [15]



69

11.4 Plán zhotovení bu�kovišt�

Práce na provedení za�ízení staveništ� zapo�nou p�i p�evzetí staveništ� od investora 
p�ípravou podkladu, který je proveden z hutn�ného št�rkopískového podsypu a do�asné p�ípojky 
kanalizace, vody a elekt�iny. Následuje osazení a spojení p�ízemního podlaží realizovaného 
objektu s tím, že proti sob� uložené bu�ky budou spojeny podlahovými a stropními dílci. Druhé 
podlaží bude provedeno stejným zp�sobem. Po dokon�ení montáže bun�k bude provedeno 
dopojení p�ípojek energií a datové rozvody. Na záv�r se dokon�í detaily, nap�íklad osazení 
prah�, klimatizací atd. Po dokon�ení prací je nutno provést kolaudaci do�asného objektu, aby 
objekt mohl být užíván. Demontáž bude probíhat v opa�ném sledu. Po celkovém odstran�ní 
všech bun�k se zpevn�ná plocha využije jako podklad pro pozd�ji realizované parkovišt�. Doba 
nutná k realizaci bunkovišt� je 7 dní a pro demontáž objekt� ZS 3 dny. 

11.5 Ekonomické vyhodnocení bun�k ZS 

Denní nájem bun�k se podle vybavení pohybuje od 70 do 250K�. Mnou navržené bu�ky 
jsou v této cenové relaci: 

• administrativní bu�ka 120 K�/den x 36 ks 
• sanitární bu�ka 160 K�/den x 5 ks 
• skladovací kontejner 70 K�/den x 20 ks 

Doba výstavby je 28 m�síc� s dobou nutnou pro realizaci a demontáž zv�tšena o 1 m�síc. 
(29x30) x (120x36+160x5+70x20) = 5 672 400K�
Což je cca polovina po�izovacích náklad� bun�k. 

12 Podmínky a návrhy na provád�ní stavby [5]

V rámci za�ízení staveništ� je navrženo oplocení výšky 2,0 m. V obvod� staveništ� je 
navrženo pr�hledné oplocení s pevným ukotvením sloupk� do zem� nebo do podstavc�. 
Pr�hledné oplocení pevn� osazené na kovových sloupcích bude provedeno z lesnického pletiva 
nebo z plotového pletiva natažením mezi ocelové sloupky. Do oplocení staveništ� budou z�ízeny 
�ty�i uzamykatelné brány ší�ky 6,0 m pro vjezd i výjezd vozidel stavby. Brány budou provedeny 
v míst� p�ipojení nových komunikací na stávající komunikace. Na brány budou navazovat 
staveništní zpevn�né komunikace vedoucí až k novým objekt�m. Po obvodu staveništního 
oplocení budou na jeho vn�jším obvodu sm�rem k vnitroareálovým komunikacím p�ipevn�ny 
tabulky velikosti 50 x 50 cm s upozorn�ním – STAVENIŠT
 – ZÁKAZ VSTUPU 
NEPOVOLANÝM OSOBÁM. Provedení plotu musí spl�ovat statické podmínky p�i p�sobení 
v�tru. P�ed zapo�etím výkopových prací si zhotovitel zajistí vyty�ení inženýrských sítí jejich 
správci p�ímo na staveništi.  U vchod� a vjezd� v oplocení do prostoru staveništ� budou 
dodány a p�ipevn�ny tabule BOZP vel. 1,5 x 2 m v po�tu 4 ks. Je navrženo provád�t ostrahu u 
vjezdu na hlavní staveništ� z komunikace ul. Kolejní celých 24 hodin, 7 dní v týdnu. Tuto 
ostrahu bude zajiš�ovat bu�ka umíst�ná za plotem na hlavním staveništi. Bu�ku s napojením na 
el. energii zajistí dodavatel p�ed zahájením výstavby. Po celou dobu výstavby bude staveništ�
nepr�chodn� zabezpe�eno proti vniku nepovolaných osob oplocením s vjezdovými branami. 
Realizace technologických etap bude provád�na v souladu s projektovou dokumentací a 
technologickými p�edpisy. Odpov�dní pracovníci dohlédnou na pr�b�h výstavby v kvalitativních 
požadavcích investora a dodržování plán� pro bezpe�nost a ochranu pracovník� na stavb�.  

Provoz na staveništi se bude �ídit následujícími zákony, na�ízeními a vyhláškami: 
• zákonem �. 309/2006 Sb., zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci, 
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• na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích, 

• na�ízením vlády �. 362/2005 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
nebezpe�í pádu, 

• na�ízením vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 
prost�edí. 

Dodržování t�chto právních p�edpis� bude vyžadováno také od subdodavatel�, jejich 
pohybu po staveništi a provád�ní stavebních prací. Obsluha stroj� bude �ádn� proškolena z práce 
se strojními za�ízeními a bezpe�nosti p�i práci. Prostor vjezdu na staveništ� bude ozna�en dle 
zákona o pozemních komunikacích. U kontejneru kancelá�e stavby bude umíst�na tabulka 
s telefonními �ísly na zdravotní službu, hasi�ský záchranný sbor, policii �R, plynárny, vodárny, 
dodavatele elektrických energií. 

13 Vliv provád�ní stavby na životní prost�edí [9]

Konstrukce a užité materiály musejí spl�ovat požadavky zákona �. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�. Realizace 
technologických etap se bude dále �ídit dle zákona �. 166/1999 Sb., o životním prost�edí, zákona 
�. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlášky �. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve 
zn�ní �. 503/2004 Sb., zákona �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší, zákona �. 114/1992 Sb., o 
ochran� p�írody a krajiny a na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými 
ú�inky hluku a vibrací. Technický stav navržených stavebních stroj� užívaných dodavatelem �i 
subdodavateli bude spl�ovat podmínky výrobce na provoz strojního za�ízení. V p�ípad�
pochybností o dobrém technickém stavu strojního za�ízení bude stroj odstaven a zajišt�n proti 
úniku nebezpe�ných látek jako je olej �i pohonné hmoty. Pohotovostní souprava bude 
k dispozici pro každý stroj užívaný na staveništi i v jeho okolí. Hygienické a sociální bu�ky 
za�ízení staveništ� budou napojeny na splaškovou kanalizaci, která bude po jejich demontáži 
zaslepena. Kropením zamezíme zvýšené prašnosti v okolí staveništ�. Stavba bude provád�na se 
snahou o co nejmenší zatížení na okolí. 

Kód Název odpadu Kategorie Nakládání 
08 01 02 Barva bez halogenovaných rozpoušt�del N LOF 
20 02 01 Kompostovatelný odpad (zele�) O KOMP 
17 01 04 Sádrová stavební hmota O RECYKL 
17  02 01 Odpadní d�evo O SPAL 
17 02 02 Odpadní sklo O RECYKL 
17 02 03 Odpadní plast O RECYKL 
17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu N LOF(REC) 
17 04 05 Odpadní železo, ocel O RECYKL 
17 04 08 Odpadní kabely  O RECYKL 
17 05 01 Zemina a kameny  O SKLADKA 

Tab. D. 2 Odpady vznikající p�i výstavb� [10]

Odvoz a likvidace odpad� bude smluvn� zajišt�na. Na pr�b�h dohlédne pov��ená osoba, 
která zajistí archivaci všech doklad� o svozu a likvidaci odpad�. Potvrzení o �ádné likvidaci 
bude požadováno i po všech p�ípadných subdodavatelích. 
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14 Stavební právní p�edpisy 

14.1 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

• Zákon �. 309/2006 Sb., zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci, 

• zákon �. 378/2001 Sb., požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, 
• na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní 

prost�edí, 
• na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích, 
• na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

nebezpe�í pádu. 

14.2 Environment 

• Zákon �. 166/1999 Sb., o životním prost�edí, 
• zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech, 
• zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší, 
• zákon �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, 
• na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací, 
• vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

14.3 Ostatní právní p�edpisy 

• Zákon �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon), 
• zákon �. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
• vyhláška �. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
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1 Vrtná souprava 

Hlubinné základy a st�ny budou provedeny vrtnou soupravou Bauer BH 18. 

Obr. E. 1 Vrtná souprava Bauer BH18 [16]

1.1 Technické parametry [14]

Váha stroje   45 000 kg 
Výška soupravy   15,60 – 16,80 m 
P�evozní ší�ka soupravy 3,00 m 
Pracovní ší�ka soupravy 4,00 m 
Délka soupravy   6,55 m 
Max. hl. vrtu    do 24 m 
Vrtné nástroje   od 620 mm do 1520 mm rota�ní náb�rové vrtání 
Pažnicové kolony  620 mm, 880 mm, 1220 mm 

2 Rypadlo 

Pro výkopové práce bude využito rypadlo s kolovým i pásovým podvozkem, nap�íklad 
CAT-M320 kolové rypadlo s hydraulickým pohonem. 
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Obr. E. 2 Kolové rypadlo CAT M320 [17]

2.1 Technické parametry [14]

Výkon motoru     123 kW 
Max. hloubkový dosah / max. dosah  6,68 / 10,32 m 
Objem lopaty    0,44 - 1,57 m3

Provozní hmotnost    20,5 - 22,5 t 

3 Kolový naklada�

Pro nakládku a vykládku sypkých materiál� bude využit kolový naklada� CAT 924 H. 

Obr. E. 3 Kolový naklada� CAT 924 H [18]

3.1 Technické parametry [14]

Výkon motoru   141 kW 
Objemy lopat    1,7 až 2,8 m3

Nato�ení v kloubu   40° 
Provozní hmotnost   11 734 kg 
Dosah    992 mm 
Výsypná výška    2828 mm 
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4 Pásový dozer 

Vhodným strojem pro rozpojování zemin t�žce rozpojitelných a pro ú�ely odstran�ní 
ornice p�ed odvozem na skládku je CAT DM XL. 

Obr. E. 4 Pásový dozer CAT DM XL [19]

4.1 Technické parametry [14]

Provozní hmotnost   20 319 kg 
P�epravní hmotnost   16 771 g 
Celkový výkon     159 kW 
Max. sv�tlá výška p�i zvednutí  511 mm 
Objem radlice    35,62 mm 
Ší�ka radlice    3556 mm 
Výška radlice    1412 mm 
Hloubkový dosah   459 mm 
Sv�tlá výška    1195 mm 
Maximální naklopení   743 mm 

5 Smykem �ízený naklada�

Bude využíván s dopl�ky umož�ujícími nakládku a vykládku materiálu a �istící kartá�ový 
nástavec pro udržování zpevn�ných ploch podle podmínek p�edepsaných zhotovitelem stavby. 

Obr. E. 5 Smykem �ízený naklada� [20]
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5.1 Technické parametry [14]

Výkon motoru   76 kW 
Jmenovitá nosnost  1474 kg 
Statický klopný moment 2948 kg  
Provozní hmotnost   3761 kg 
Objem lopaty   0,4 m3

6 Nákladní automobil 

B�žn� užívaný typ TATRA T815-231R84/268 bude pro p�ipravované zemní práce 
vhodným dopravním prost�edkem. 

Obr. E. 6 Nákladní automobil TATRA 815 8x8 [21]

6.1 Technické parametry [14]

Motor      EURO 5, 325 kW, 2 100 Nm/1 100 ot/min 
P�evodovka     TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina      2dve�ová, sedadla 2 
Rozvor     1 650 + 2 600 + 1 450 mm 
Max. technicky p�ípustná hmotnost 41 000 kg 
Stoupavost p�i 41 000 kg  52,0 % 
Užite�né zatížení   27 900 kg (podvozek) 
Max. rychlost    85 km/hod (s omezova�em rychlosti) 
Nástavby     T�ístrann� sklopná korba 

7 Je�áby stacionární 

Na stavb� budou použity je�áby LIEBHERR v parametrech pot�ebných k výstavb�. 
Nejt�žším b�emenem p�i provád�ní monolitických konstrukcí je sestava pro ztužující výtahové 
šachty a schodišt�. Nejv�tšímu vyložení p�i posunu bednících stol� spl�ují únosnost všechny 
dále uvedené typy. 
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7.1 Výška a dosah 

Obr. E. 7 Typová �ada je�áb� LIEBHERR HC [22]
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7.2 Vyložení a nosnost 

Tab. E. 1 Nosnost a vyložení typové �ady LIEBHERR HC [22]

7.3 Výška zdvihu 

Tab. E. 2 Výška zdvihu typové �ady LIEBHERR HC [22]
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8 �erpadlo na beton Cifa K41 XRZ 

Pro transport betonu z autodomícháva�� na místo ur�ení bude využito �erpadlo na beton 
Cifa K41 XRZ s �erpací jednotkou HPG 1808/1113 IF8 – IF9 a ramenem B5Z 41/36. 

Obr. E. 8 �erpadlo betonu cifa [23] 

8.1 Technické parametry �erpací jednotky [14]

Maximální teoretický výkon   120 m3/h 
Maximální tlak na beton   53 bar 
Maximální po�et zdvih� za minutu  24 1/min 
Rozm�r válce (pr�m�r x zdvih)  230 x 2 000 mm 
Kapacita násypky    550 l 
Hydraulický okruh    uzav�ený 

8.2 Technické parametry ramene [14]

Pr�m�r potrubí     125 mm 
Max. vertikální dosah    40,1 m 
Max. horizontální dosah   35,8 m 
Min. rozkládací výška    8,15 m 
Otevírací úhel 1. sekce    90º + 2º 
Otevírací úhel 2. sekce    180° 
Otevírací úhel 3. sekce    180º 
Otevírací úhel 4. sekce    240º 
Otevírací úhel 5. sekce    250° 
Úhel otá�ení     370° 
Délka koncové hadice    4 m 
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Obr. E. 9 Pracovní polohy �erpadla betonu [23] 

9 Autodomícháva� MAN 32.363 

Pro p�epravu betonové sm�si na staveništ� z certifikované betonárny je navržen 
autodomícháva� MAN 32.363 8x8 o objemu 7,5 m3. Objem i výkon je dostate�ný. Je nutno 
použít více stroj� k zachování souvislosti betonáže. 

  
Obr. E. 10 Autodomichava� MAN [24] 

9.1 Technické parametry [14]

Užite�né zatížení   18,75 t 
Max. celková hmotnost vozidla 32,0 t 
Pohon     8 x 4 
Výkon motoru    267 kW 
Objem     7,5 m3 

10 Ponorný vibrátor  

Vibrátor MP5AFP je vhodný k nasazení na vibrování betonové sm�si v požadované 
tlouš�ce provád�né konstrukce. Je vhodné nasazení minimáln� dvou vibrátor�. 
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Obr. E. 11 Ponorný vibrátor [25] 

10.1 Technické parametry [14]

Hmotnost  8 kg  
Pr�m�r    50 mm 
Délka    380 mm  
Frekvence/Nap�tí  200 / 42 Hz / V  
Odb�r proudu   12 A  
Vibrace 1/min   12.000  
Výkonnost   30 m3/hod 

11 Plovoucí lišta Huracan H 

Lišta bude použita na konstrukce do tlouš�ky do 140 mm, které by nebylo možno zhutnit 
ponorným vibrátorem. Výhon tohoto stroje je dostate�ný. 

Obr. E. 12 Plovoucí lišta [26] 
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11.1 Technické parametry [14]

Hmotnost  14.5 kg 
Objem nádrže  0.7 l Palivo bezolovnatý benzín  
Odst�edivá síla  200 kN  
Motor   HONDA GX-35 4-taktní  
Zdvihový objem 35,8 cm3 

Výkon HP/ot.  1,6 / 7000  
Otá�ky motoru  max 9 000 

12 Nákladní automobil SCANIA 124L HR Palfinger PK14000

Obr. E. 13 Nákladní automobil s hydraulickou rukou [27] 

  
12.1 Technické parametry [14]

Výkon  400 k 
Pohon  6 x 2 
Typ hydraulické ruky �elisti + hák 
Vyložení   11 m - 1100 kg 
 5 m - 3500 kg 
Ložná délka 6,5 m 
Ší�ka 2,5 m 
Užitná nosnost 16 t 

13 Ná�adí

13.1 Kladivo tesa�ské  

Obr. E. 14 Kladivo tesa�ské [28] 
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13.2 Krumpá�

Obr. E. 15 Krumpá� [29] 

13.3 Pá�idlo  

Obr. E. 16 Pá�idlo [30] 

13.4 Kladivo zednické 

Obr. E. 17 Kladivo zednické [31]

13.5 Lopata   

Obr. E. 18 Lopata [32] 
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13.6 Zednická lžíce 

Obr. E. 19 Zednická lžíce [33] 

13.7 Zednická nab�ra�ka 

Obr. E. 20 Zednická nab�ra�ka [34] 

14 Stavební nivela�ní sada PENTAX 20 

Obr. E. 21 Nivela�ní sada [35] 
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15 Ochranné pom�cky 

15.1 Reflexní vesta     

Obr. E. 22 Vesta [36] 

    

15.2 Pracovní obuv 

Obr. E. 23 Obuv [37]  

15.3 Pracovní rukavice  

Obr. E. 24 Rukavice [38]  

15.4 P�ilba  

Obr. E. 25 P�ilba [39]  
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1 Skladové zásoby 

Stavba samotná a související �innosti probíhající b�hem výstavby jsou koncipována tak, 
aby nebyla závislá na velkém prostoru skladovacích ploch. Zásoby musejí být pod dohledem a 
plán objednávek bude probíhat podle pružnosti dodavatel� materiál�. Drobný stavební materiál 
bude skladován v zamykatelných skladech v prostoru hlavního staveništ�, nebo sestavách 
bu�koviš�.  

2 Zemní práce 

Vhledem k povaze �innosti, není v této etap� výstavby zapot�ebí velké množství hmotných 
zdroj�. Jedinou komoditou dováženou na stavbu bude nafta pro stroje na zemní práce. Toto 
zásobování bude podle pot�eby 1 x až 2 x týdn�.  

3 Provedení pilot 

Vzhledem k dob� provád�ní pilot 21 dn�, celkové množství betonu je 3 846 m3 a výztuže 
356 t. Denní pot�eba betonové sm�si je 183 m3 a 17 t výztuže. Denní odb�r betonu bude 
zp�es�ován v rámci rezervovaného odb�ru betonové sm�si. Armovací koše budou p�ipravovány 
p�ímo na stavb�. 

4 Základová deska 

Zde je pot�eba materiálu rozd�lena na t�i �ásti u betonu pro patky 452 m3, pasy 591 m3 a 
652 m3 a výztuže pro patky 50 t, pasy 65 t a desky 72 t. Podle aktuálního vývoje postupu prací 
bude beton pro v�tší rozsah betonáží objednáván s dvoudenním p�edstihem, vzhledem k odb�ru 
výztuže z vlastního meziskladu a p�ípravny výztuže. 

5 Železobetonový skelet 

Celková pot�eba betonu na monolitické konstrukce je 8 816 m3 a výztuže 290 t. Stejn� jako 
u základových desek bude beton objednáván p�edem a výztuž operativn� dovážena z p�ípravny, 
kde budou všechny prvky p�edp�ipraveny. Bedn�ní bude pronajímáno na dobu nezbytn� nutnou 
s tím, že základní dodávka bedn�ní na 7 500 m2 bude postupn� dopl�ována na 18 650 m2. V tom 
je rozloženo p�íložné bedn�ní st�n a sloup� 2250 m2 seskládané a opakovan� používané, 5200 
m2 p�edp�ipravených bednících stol�, 6400 m2 bedn�ní s padajícími hlavami a 4700 m2 bedn�ní 
z p�ekližek a lepených vazník�. 

6 Rekapitulace množství materiál�

Vychází z rozpo�tu v programu BUILDpower od spole�nosti RTS, množství je dopln�no o 
zvláš� rozpo�tované položky hrubé stavby. 

Z technických d�vod� jsou listy do textu p�idány jako obrázky, originální výstup 
z programu je vložen jako p�íloha. 
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Tab. F. 1 Limitka materiálu Výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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Tab. F. 2 Limitka materiálu Výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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Tab. F. 3 Limitka materiálu Výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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Tab. F. 4 Limitka materiálu Výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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Tab. F. 5 Limitka materiálu Výukového komplexu FEKT VUT v Brn�
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1 Obecné informace o stavb�

1.1 Popis objektu 

Celá stavba se skládá z osmi dilata�ních celk� (A-H), toto konstruk�ní uspo�ádání 
umož�uje postup provád�ní t�chto dilata�ních celk� navzájem etapovit� nezávisle.  

Objekt má 2 až 8 NP, to je r�zné pro jednotlivé celky. Celkové rozm�ry objektu jsou cca 
133 m x 84 m. Dilata�ní celky A až G jsou navrženy jako betonové konstrukce s dopl�kovými 
ocelovými konstrukcemi. Nosnou konstrukcí celku H je ocelová kopule, základové konstrukce 
celku H nejsou oddilatovány – jsou spole�né s celkem G. Objekt je založen ve dvou hlavních 
výškových úrovních – „základní“ úrove� pro dilata�ní celky C až H a �ást dilata�ního celku B a 
„vyšší“ úrove� pro dilata�ní celek A a �ást dilata�ního celku B. Toto p�evýšení je p�ekonáno ŽB 
op�rnou st�nou. Spodní stavba je v �ásti objektu provedena v systému vodostavebné „bílé vany“ 
a je založena na vrtaných pilotách. Nosný konstruk�ní systém horní stavby jsou ŽB monolitické 
desky podep�ené na osam�lých podporách (sloupy), dopln�né ztužujícími jádry a st�nami. Desky 
jsou v míst� lokálního podep�ení zesíleny. 

1.2 Spodní stavba [1]

Spodní stavba objektu je v hlavní �ásti p�dorysu provedena v technologii „bílá vana“. 
Obvodové st�ny jsou tvo�eny st�nami tl. 300 mm a 500 mm. Základová deska je provedena v tl. 
300mm podep�ena soustavou vrtaných ŽB pilot. Horní hrana pilot respektuje r�zné výškové 
úrovn� základové spáry. Všechny detaily suterénní konstrukce jsou provedeny systémov�
v detailu pro „bílou vanu“, tj. s ošet�ením pracovních a dilata�ních spár, se systémem �ízených 
pracovních spár, s distan�ními prvky pro tyto konstrukce apod. 

V základové desce jsou kanaliza�ní jímky, dojezdy výtah� a technologické kanály, které 
mají st�ny a základovou desku tl. 300 mm a jsou navrženy v systému „bílá vana“. Kolem st�n 
t�chto dojezd� výtahových šachet je osazen polystyren Perimetr tl. 80 mm z d�vodu zamezení 
aktivace pasivních tlak� zeminy a umožn�ní p�etvo�ení beton�. Prostupy všech potrubí 
základovou deskou a st�nami z vodostavebního betonu budou �ešeny nap�. pomocí trubních 
prostup� Frank Permu, vložených do bedn�ní p�ed betonáží, nebo ošet�ením trubních rozvod�
pomocí bobtnavých pásk� Leschuplast Bentoband QV a obetonováním bobtnavou maltou Dis-
Tech M-bed. �ešení návazností hydroizolací s konstrukcemi „bílé vany“. Do základové ŽB 
desky se budou dodate�n� kotvit ocelové konstrukce. 

Pod základovou deskou je proveden hutn�ný št�rkopískový polštá� tl. 250 mm. St�ny, 
které jsou sou�ástí bílé vany je možno odbednit nejd�íve 3 dny po betonáži.  

1.3 Vrchní stavba 

Konstrukce horní stavby objektu jsou navrženy jako ŽB monolitické se ztužujícími prvky 
z monolitického betonu. Uspo�ádání svislých nosných konstrukcí spodní a horní stavby je 
v základní modulové osnov� p�evážn� 7,2 x 6,5 m. Dilatace jsou provedeny zdvojením nosných 
konstrukcí. 

1.4 Stropní desky  

Jsou navrženy jako bezpr�vlakové, podporované lokáln� sloupy a liniov� st�nami, po 
obvodu každého dilata�ního celku s pr�b�žným pr�vlakem. Stropní desky jsou navrženy 
p�evážn� tl. 200 mm, zesílené nad sloupy a st�nami instala�ních jader hlavicemi na tl. 300 mm. 
Smykové namáhání v oblasti podpor je vyztuženo pomocí smykových lišt Schock Bole, p�ípadn�
vázané smykové výztuže. 
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Ve výkresech tvaru ŽB konstrukcí jsou zakresleny prostupy. Dodate�n� provád�né 
prostupy v�tší než 150/150 mm musí být konzultovány se zpracovatelem stavebn� konstruk�ního 
�ešení. Do hlavic stropních desek, pr�vlak� a v míst� speciálních prvk� nesmí být provád�ny 
žádné nezakreslené prostupy. Do stropních desek, v místech kde je osazeny smyková výztuž, 
nesmí být provád�ny žádné nezakreslené prostupy.  

1.5 Sloupy 

Jsou navrženy jako ŽB monolitické v profilech 400/400 až 500/500 mm, p�ípadn� také 
kruhové o pr�m�ru 400 mm. V dilata�ním celku G jsou navrženy sloupy ocelové. V n�kterých 
obvodových sloupech budou provedeny prostupy pro rozvody instalací, ty vzniknou osazením 
ocelového sva�eného boxu do bedn�ní sloupu. 

V každém dilata�ním celku se dále nacházejí ztužující jádra (schodišt�, výtahy, instala�ní 
šachty) a nosné ŽB monolitické st�ny. Tato uvedená ztužující jádra zajiš�ují celkovou 
prostorovou tuhost jednotlivých dilata�ních celk�. St�ny ztužujících jader, schodiš�ových jader 
výtahových šachet jsou navrženy tl. 200 až 280 mm. 

1.6 Schodišt�

Jsou ve ztužujících jádrech provedena jako prefabrikovaná, uložená p�es ozuby na 
monolitické podesty a mezipodesty. P�i celcích C a D budou stát schodiš�ové konstrukce, které 
budou monolitické železobetonové. P�i celcích A a E budou stát venkovní schodiš�ové ocelové 
konstrukce, které budou kotveny k objektu pomocí prvk� pro p�erušení tepelných most� Schock 
Isokorb typu KS. 

1.7 Krytí výztuže 

U základové desky je navrženo 35 mm, základové pasy 50 mm, vnit�ní st�ny a sloupy 30 
mm, stropní desky 20 mm. 

Distan�ní prvky pro dolní výztuž u konstrukcí „bílé vany“ z vodostavebního betonu jsou 
provedeny z vláknobetonu, jinak budou použity vláknobetonové nebo plastové. Distan�ní prvky 
pro horní výztuž budou použity plastové pásky.  

Viditelné hrany u konstrukcí z betonu budou koseny 10/10 mm. 

1.8 Tribuna auly 

Je provedena z prefabrikát� uložených na p�edem zhotovenou monolitickou konstrukci. 

2 Materiály 

2.1 Beton pilot 

Beton pilot je C20/25 XC2, konzistence S4 a jeho výrobcem bude certifikovaná spole�nost 
CEMEX.  

2.2 Výztuž pilot 

Ocel pilot je 10 505 R. 

2.3 Materiály použité pro nosné konstrukce   

Beton C20/25 – C30/37, ocel R (10505) a sva�ované KARI sít�. 



100

2.4 Speciální prvky 

Vylamovací výztuž Dis-Tech, Dumbo-Stahl, t�mínková smyková výztuž Schock Bole, 
dilata�ní trny Schock Dorn, speciální profily a systémové detaily Leschuplast pro „bílou vanu“, 
prvky pro p�erušení tepelných most� Schock Isokorb, distan�ní prvky pro stropní desky pro 
horní výztuž. 

2.5 Specifikace materiál� pro jednotlivé konstruk�ní celky [1]

Základová deska a st�ny bílé vany – beton C30/37 XC2 max. pr�sak 50 mm. P�ípadn� je 
možno použít jinou recepturu betonové sm�si, vždy musí dodavatel garantovat max. pr�sak 50 
mm. Na požadavek objednatele je p�idáván do betonu „bílé vany“ XYPEX.  

Vnit�ní st�ny – beton C30/37 XC1 
Stropní desky – beton C25/30 XC1 
Výztuž ŽB konstrukcí – ocel R (10505), KARI sít�

3 P�evzetí staveništ� a pracovišt�

3.1 Provád�ní pilot 

Pro provád�ní vrtných prací bude proveden odkop na pilotovací rovinu tak, že pracovní 
plocha bude zpevn�ná pro pojezd pilotovací soupravy BAUER BG-18H o hmotnosti cca. 70 t a o 
rozm�rech cca 12 m x 6 m a výšky 19,2 m, zp�sob úpravy a postup vrtných prací sd�lí 
stavbyvedoucí objednateli v dostate�ném �asovém p�edstihu.  

Dodavatel p�edá zhotoviteli pilot odvodn�nou a upravenou pracovní plošinu. Ta bude 
p�ipravena pro pojezd vrtné soupravy a bude zpevn�na na min. únosnost 45 MPa. 

3.2 P�edání a p�evzetí prací 

Po ukon�ení prací speciálního zakládání nebo jejich ucelené �ásti bude p�i p�edání prací 
p�edána dokumentace zpracována zhotovitelem pilotového založení. 

Doložení následujících doklad�: 
•••• dokumentace skute�ného provedení se zakreslenými zm�nami, 
•••• geodetické zam��ení s vyhodnocením odchylek v��i PD, 
•••• protokoly o zkouškách betonu, 
•••• doklady o shod� dle 163/2002 resp. 312/ 2205 Sb. na všechny použité materiály, 
•••• certifikáty (výrobkové, systému jakosti ISO 9000), 
•••• protokol o pilot�, 
•••• kopie stavebního deníku. 
O p�edání a p�evzetí prací mezi objednatelem a zhotovitelem speciálního zakládání bude 

sepsán zápis. 

3.3 P�ejímka staveništ� pro provád�ní monolitických konstrukcí 

P�i p�ejímce staveništ� objednatel protokolárn� p�edá stavbyvedoucímu výchozí pracovní 
úrovn�. Stavbyvedoucí prov��í, že jsou pevn� stanoveny vyty�ovací výškové i sm�rové body, na 
které bude železobetonová konstrukce orientována. Dále prov��í p�ístupové a p�íjezdové cesty, 
zábradlí okolo stavební jámy, místa napojení vody a elektrické energie. Na stavb� bude k 
dispozici kolový a v�žový je�áb. 
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4 Obecné pracovní podmínky 

Odpov�dnost za provád�ní vrtaných pilot musí být sv��ena zkušenému a kvalifikovanému 
pracovníkovi, který odpovídá: 

• za soulad provád�ní s ustanovením �SN EN 1536, s technickými a kvalitativními 
podmínkami smlouvy o dílo a se schváleným technologickým postupem, 

• za správné informování zástupce objednatele a projektanta o zm�nách nebo odchylkách 
od o�ekávaných podmínek na staveništi. 

Na provád�ní pilot se musí dohlížet a musí se zaznamenávat veškeré údaje do protokolu o 
vrtané pilot�. O výrob� železobetonových vrtaných pilot je pravideln� po celou dobu provád�ní 
vedena tato evidence: 

• protokol o každé pilot�
• stavební deník 
• protokol o zkouškách beton�
P�ed p�edáním díla se provede odpov�dným geodetem stavby zam��ení skute�ného 

provedení pilot a stanoví se sm�rové odchylky od RDS a základního vyty�ovacího schématu. 

5 Personální obsazení 

Odvedená práce je vždy zkontrolována stavbyvedoucím, který je zodpov�dný za etapu, 
nebo p�edem ur�enou �ást (obvykle rozd�leno po jednotlivých objektech). 

5.1 Složení pracovní osádky pilotovací soupravy 

Na stavb� se nacházejí 2 soub�žn� pracující �ety: 
• 2x vrtmistr  
• 3x pracovník betonáže  
• 2x vaza�i výstroje pilot  
• 1x strojník naklada�e  

5.2 Monolitické konstrukce 

Na stavb� se nacházejí 3 soub�žn� pracující �ety: 
• 1x vedoucí skupiny tesa��  
• 6x tesa�  
• 1x vedoucí skupiny železá��  
• 4x železá�  
• 1x vedoucí skupiny betoná��  
• 3x betoná�  
• 5x pomocný d�lník  
• 1x obsluha je�ábu  
• 1x obsluha �erpadla  

6 Stroje a pracovní podmínky 

6.1 Vrtná souprava 

• BAUER BH 18 
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6.2 Vrtné ná�adí 

• ocelová kolona pažnic pr. 620, 880 a 1180 mm 
• �ezná korunka pr. 630, 900 a 1200 mm. 
• spirálový vrták  
• pažící hrnec  
• sypákové roury s násypkou 

6.3 Naklada�     

• Volvo L25 

6.4 Další mechanizace 

• elektrocentrála 
• svá�e�ka 
• halogenové osv�tlení 

6.5 Vrchní monolitická stavba 

• v�žový je�áb 
• nákladní vozidla 
• staveništní rozvad��e 
• auto - domícháva�e 
• mobilní �erpadla betonu (budou zajišt�na a obsluhována dodavatelem �erstvého betonu) 

6.6 Pracovní prost�edky pro bednící práce 

• elektrické ru�ní pily 
• vrta�ky 
• klí�e (utahováky) šroub� a matic, 
• ru�ní ná�adí: pily, sekyry, kladiva, pali�ky, pá�idla, zvedáky 
• vodní váhy, olovnice 
• speciální ná�adí dle doporu�ení výrobc� systémových bedn�ní 
• nivela�ní p�ístroj 
• rámové lešení 
• nast�elovací pistole 

6.7 Pracovní prost�edky pro železá�ské práce 

• vázací klešt�, vázací drát 
• distan�ní vložky 
• podp�rné stojky 
• brusky, n�žky 
• pásmo, metry, k�ídy 
• rámové lešení  

6.8 Pracovní prost�edky pro betoná�ské práce 

• ponorné jehlové vibrátory, vibra�ní hladicí lišty 
• zednické lžíce, hladítka, lopaty, vodní váhy 
• metry, pásma, nivela�ní p�ístroje, laser rota�ní 
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• prost�edky k ošet�ování �erstvého betonu – post�ikova�e 
• rámové lešení 

7 Pracovní postup [40]

7.1 Vytý�ení pilot a jejich umíst�ní 

Veškeré vrty pro piloty na objektu budou vyty�eny ocelovými kolíky na st�edy budoucích 
pilot geodetem zhotovitele.  

7.2 Vrtné práce 

Hloubky jednotlivých vrt� pilot a p�edvrt� jsou ur�eny v PD, za jejich dodržení odpovídá 
vrtmistr. Hloubka je m��ena p�i vrtání hloubkom�rem vrtné soupravy. Pr�m�r vrtu pro pilotu je 
dán RDS a vzdálenost od vnit�ního plášt� pažnice ke st�n� vrtu je 5 cm. Vrty budou hloubeny 
metodou rota�n� náb�rového vrtání, kdy hornina bude rozrušována vrtným nástrojem na 
spodním konci opat�eným �ezacími desti�kami nebo zuby. Vrtné práce budou provád�ny pomocí 
hrncového vrtáku pro nesoudržné materiály a p�ípadn� spirálového vrtáku pro vrstvy soudržné. 
Pažení bude provád�no pomocí pažící hlavy vrtné soupravy. Ocelová výpažnice musí v místech 
nesoudržného prost�edí postupovat v p�edstihu p�ed hloubením vrtu, tak aby byla vždy 
p�edsunuta p�ed vlastní vrtný nástroj. P�i t�žení materiálu v pažnici pod úrovní hladiny vody je 
t�eba dbát, aby nedocházelo k sacímu efektu. P�i hloubení vrtu je t�eba stále kontrolovat svislost 
vrtu – pažnic. Svislost vrtu je dodržována pomocí digitálního sklonom�ru vrtné soupravy a 
vodováhou, která je p�ikládána p�ímo na pažnici p�i vrtných pracích a za její p�esnost odpovídá 
vrtmistr.  

Po�adí vrtání pilot je libovolné, avšak musí být vrtány tak, aby nebyly poškozeny sousední 
piloty. 

Vyt�žená zemina z pilot bude ukládána na mezideponii. Její p�esnou polohu dohodnou 
objednatel pilotového založení a stavbyvedoucí zhotovitele p�ed zapo�etím prací p�i p�edání 
staveništ�.  

V p�ípad� nenadálé p�ekážky ve vrtu nebo neshody s geotechnickými a hydrogeologickými 
p�edpoklady, [2] se postupuje dle p�íslušných ustanovení �SN EN 1536. V p�ípad� výskytu 
veškerých mimo�ádných postup�, které nejsou v souladu s RDS, budou tyto postupy 
p�edkládány k odsouhlasení projektantovi, hlavnímu geotechnikovi stavby a následn�
k vyjád�ení TDI. 

7.3 Výstroj vrtu pilot 

Výstroj vrtu tvo�í armovací koše z betoná�ské oceli t�. 10 505 R dle p�íslušné projektové 
dokumentace. P�i provád�ní pažených pilot bude krytí nosné výztuže dle RDS (70 mm) zajišt�no 
plastovými centrátory o polom�ru 40 mm osazovanými na stani�ní kruhy tak, že bude mezi 
nosnou výztuží a vnit�ním plášt�m výpažnice zaru�eno minimální krytí 20 mm, ke kterému po 
odpažení p�ibude 50 mm od vnit�ního plášt� pažnice po st�nu vrtu. V p�ípad�, že bude pilota 
provád�na do soudržného vrtu, budou použity plastové centrátory zajiš�ující minimální krytí 
armovacích koš� 70 mm. Armovací koš bude k vrtu p�emís�ován pomocí naklada�� a osazován 
do vrtu pomocí vrátku vrtné soupravy. Osazení bude dle možností vrtné soupravy (vcelku), p�i 
zvedání armovacích koš� je t�eba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich deformaci, tomu 
je t�eba p�izp�sobit jejich úvazy. Armovací koš je t�eba do vrtu osadit co nejd�íve, svisle a 
centricky. Armovací koš se umístí do vrtu tak, aby byla dodržena stanovená výška armovacího 
koše nad hlavou piloty dle RDS.  Na armovacím koši bude p�i odpažování m��ena niveleta p�i 
každém odpažování pažnice a v p�ípad� poklesu bude koš povytažen zvedacím za�ízením vrtné 
soupravy na požadovanou toleranci dle RDS. Osazení armovacího koše v pr�b�hu betonáže 
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kontroluje vrtmistr (vaza�). Polohu armovacího koše je nutno pravideln� kontrolovat v pr�b�hu 
betonáže, stejn� tak i jeho výškovou stabilizaci.  

7.4 Betonáž piloty 

Piloty je t�eba betonovat co nejd�íve po vyhloubení vrtu, vrt a betonáž musí být provedeny 
v jedné sm�n�, vlastní betonáž najednou bez p�erušení. Betonová sm�s bude do vrtu usm�rn�na 
tak, aby nedošlo rozt�i	ování betonové sm�si o armovací koš �i st�ny vrtu. Za nep�ítomnosti 
stavbyvedoucího odpovídá za pr�b�h vrtání a betonáže vrtmistr. 

Hlavy pilot budou dle možností bezprost�edn� po betonáži za�išt�ny na výšku hlavy dle 
PD. P�i hluchém vrtání a hrozící možnosti napadání materiálu do �isté hlavy piloty bude pilota 
p�ebetonována tak, aby byla zajišt�na kvalita betonu v její hlav�. 

7.5 P�edvrty a kotevní prvky 

U n�kterých pilot budou na uvedené stavb� dle RDS provedeny p�edvrty o pr. 1200 mm 
hloubky 1,3 nebo 1,7 m. Uvedené p�edvrty budou opat�eny p�íslušnou výztuží a betonovány 
betonem shodným s pilotami. Postup prací bude takový, že nejd�íve bude proveden p�edvrt, 
následn� bude vyvrtána a zabetonována pilota pr. 630 mm. Podkladní beton bude proveden 
zárove� p�i vrtání pilot. Poté bude do p�edvrtu osazena jeho výztuž dle RDS a provedena 
betonáž. 

U pilot ur�ených v RDS (pr. 630 mm) bude p�ímo z pilot vytažena kotevní výztuž do 
sloup�. U t�chto pilot bude v p�ípad� nutnosti taktéž proveden p�edvrt pr. 1200 mm a po 
ukon�ení betonáže piloty bude do �erstvého betonu za pomocí geodeticky vytý�ených bod�
svisle osazena kotevní výztuž tak, aby byla spln�na tolerance p�esnosti RDS, tj. +/- 20 mm.  

7.6 Geodetické vym��ení monolitických konstrukcí 

Základní polohové a výškové geodetické vym��ování konstrukcí bude provád�t externí 
dodavatel, navazující vym��ování konstrukcí (délkových a výškových rozm�r� bedn�ní, 
rozmíst�ní prut� betoná�ské výztuže, úrovní betonáží, umíst�ní prostup�) bude provád�t ur�ený 
pracovník stavby. Vym��ování bude pr�b�žn� provád�no v pot�ebných úrovních: základová 
deska, svislé konstrukce, jednotlivé stropy. 

7.7 Výroba a doprava �erstvého betonu 

�erstvý beton všech t�íd se bude vyráb�t na betonárn� CEMEX.  V p�ípad� odb�ru betonu 
ze dvou betonárek sou�asn�, musí být zajišt�na stejná šarže cementu, stejná konzistence 
betonové sm�si, tzn. stejné vlastnosti odebíraných t�íd betonu. Na stavbu bude dopravován auto-
domícháva�i dodavatele, dopravní vzdálenost je cca 2,5 km. Za kontrolu doby dopravy �erstvého 
betonu, provedení zkoušky konzistence a jeho p�evzetí je odpov�dný mistr. K betonáži budou 
využita mobilní �erpadla betonových sm�sí, které zajistí dodavatel betonové sm�si. N�které 
konstrukce malého objemu budou betonovány p�epravníkem betonové sm�si badií. 

7.8 Montáž a demontáž bedn�ní konstrukcí [3]

Pro bedn�ní konstrukcí st�n, sloup�, pr�vlak�, strop� a schodiš� bude použito systémové 
bedn�ní firmy PERI spol. s r.o. Postup bude probíhat podle �asového harmonogramu. 

Bedn�ní strop� bude provád�no z podp�rných konstrukcí, roznášecích rošt� dodavatele, 
systémového bedn�ní a p�ekližkových dílc�. Nát�r dílc� odbed�ovacím olejem se bude provád�t 
pr�b�žn� p�ed osazením jednotlivých dílc�. P�emis�ování bednících dílc� a celk� bude zajišt�no 
v�žovým je�ábem. Bedn�ní dilata�ních spár, pracovních spár a prostup� bude provád�no z 
p�ekližkových dílc� a �eziva.  
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Demontáž bedn�ní stropních konstrukcí bude provád�na po dosažení dostate�né pevnosti 
betonu, dosažená pevnost bude kontrolována nedestruktivní zkouškou kladívkem Schmidt. 

7.9 Betoná�ská ocel 

Bude použita ocelová výztuž R 10505 a KARI sít�, prostorová tuhost bude zajišt�na 
vázacím drátem a distan�ními podložkami, vázání bude probíhat p�ímo v prostoru konstrukcí 
bedn�ní. Zvláštní pozornost je t�eba v�novat poloze ohyb� tak, aby byly p�esn� v ur�ených 
místech. Požadovaná krycí vrstva výztuže bude zajišt�na pomocí dostate�ného množství 
distan�ních vložek nasunutých na pruty výztuže. U stropních konstrukcí v takovém množství, 
aby nedošlo k drcení distan�ních podložek vahou betoná�ské výztuže.  

7.10 Uložení �erstvého betonu do bedn�ní jednotlivých konstrukcí a jeho zhutn�ní 

P�ed betonáží provede mistr kontrolu:  
• úpravy stykové spáry d�íve provedeného betonu, 
• provedení dilata�ních a pracovních spár, 
• rozm�r�, tvaru, provedení a �istoty bedn�ní, 
• uložení a provedení všech dalších prvk� a prací již t�žko kontrolovatelných po betonáži. 
Beton bude do konstrukcí a bedn�ní ukládán pomocí �erpadla, ojedin�le z bádií. P�i 

betonáži st�n budou jednotlivé vrstvy ukládány ve vrstvách do výšky 1 m. Zhutn�ní bude 
provedeno ponornými vibrátory. Zarovnání horní úrovn� betonu v konstrukcích bude provedeno 
hliníkovou stahovací latí a ru�ním ná�adím.  

7.11 Tvrdnutí a ošet�ování betonu konstrukcí 

Ošet�ování betonu bude provád�no po dobu 7 dn� kropením a jako ochrana proti 
mechanickému a chemickému poškození zakrytí geotextilií.  

Proti p�ed�asnému vysoušení povrchu betonu p�i vysokých teplotách m�žou být použity 
tyto metody: 

• aplikace uzavíracími nást�iky, která zamezí odpa�ování vody, 
• zakrytím konstrukce materiálem nepropoušt�jící vlhkost (fólie) nebo vlhkou tkaninou,   
• p�ípadn� je možno provád�t vlh�ení konstrukce vodou podle klimatických podmínek, 
• ponechání betonu delší dobu v bedn�ní, 
• opat�ení p�i výrob� betonové sm�si (dle výrobce dodávaného betonu – nap�. 

zpomalova�e hydratace, t�ída cement), 
• kombinace více metod. 
Pro betonáž v zimním období je pot�eba dodržet tyto opat�ení: 
• beton se musí chránit p�ed mrazem až do dosažení zmrazovací pevnosti Rz (cca 7 Mpa) 

– p�ikrytí vybetonovaných ploch polystyrenovými deskami, textiliemi, zah�ívání 
topením pod konstrukcemi pomocí horkovzdušných raket, 

• betonovat pouze do nezmrzlé konstrukce, která svou teplotou nepodchladí pr�b�h 
hydratace, 

• místo pro uložení betonu musí být vy�išt�né od námrazy, sn�hu a ledu, 
• opat�ení p�i výrob� betonové sm�si (dle výrobce – nap�. použít CEM I 42,5 R, oh�ev 

vody, oh�ev kameniva, p�ísady urychlující tuhnutí). 
Pokud teploty dlouhodob� trvají a nestoupají nad -5°C betonáž bude odložena. Do -5 °C je 

betonáž možná za výše uvedených podmínek.  
P�ípadná betonáž p�i teplotách pod -5°C bude dohodnuta s TDI v závislosti na typu 

betonové konstrukce. 
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7.12 Sanace betonových povrch�

Hrubé nerovnosti se srovnají broušením p�ípadn� odsekáním, následn� se provede o�išt�ní 
tlakovou vodou. Na takto o�išt�ný a navlh�ený podklad se nanese hrubá reprofilace (nap�. 
Mapegrout tropico od fy. MAPEI ) o tl. 5 - 40 mm. V p�ípad� požadavku pohledových beton� se 
provede následná finální reprofilace (nap�. Mapefinisch od fy. MAPEI) o tl. 1 - 4 mm. 
                             
8 Jakost a kontrola kvality [41]

8.1 Kontrola p�i provád�ní vrtaných pilot  

• Kontrola geologického profilu vrtu, 
• dodržení technologického postupu vrtných prací, 
• dodržení parametr� výroby armovacích koš� dle RDS, 
• dodržení technologického postupu betonáže piloty, 
• dodržení úpravy hlav pilot, 
• dodržení p�ípustných odchylek, 
• provád�ní kontrolních zkoušek a m��ení – viz KZP, 
• vyhotovování p�íslušné dokumentace o provád�ní pilot - zejména vedení stavebního 

deníku a jednotlivých protokol� od zhotovovaných pilot. 
V p�ípad� výskytu jakýchkoliv nep�edvídaných okolností objednatel uv�domí vedoucího 

závodu speciálního zakládání zhotovitele a zástupce dozoru investora. Spole�n� navrhnou �ešení, 
které po odsouhlasení projektantem bude postoupeno k realizaci. 

8.2 P�ípustné odchylky zhotovitele 

• Mezní odchylka osy piloty v úrovni hlavy pilot je dána �SN EN 1536, 
• mezní odchylka usazení kotevního prvku na hlavu z hlediska p�dorysného je +/- 20 

mm, 
• mezní odchylka hloubky - délky vrtu je +/- 100 mm, 
• mezní odchylka výšky hlavy piloty po o�išt�ní +/- 20 mm, 
• mezní odchylka ve sklonu u svislého vrtu >/= 86 st. i= 0,015 mm. 

Mezní odchylky armovacích koš�: 
• umíst�ní nosných prut� +/- 30 mm, 
• délka nosné výztuže +/- D výztuže, 
• výšková odchylka umíst�ní armovacího koše v úrovni hlavy piloty +/- 50 mm.

9 Bezpe�nost práce p�i provád�ní bednících a betoná�ských prací [6] [11]

Jedná se o technologicky náro�nou stavbu a veškeré práce se musí provád�t pod vedením 
zkušených odborník�. Kvalita materiál� a p�edepsané postupy prací musí být p�esn� dodržovány. 
P�i všech pracích je t�eba dbát na dodržování p�íslušných bezpe�nostních p�edpis�, zvlášt� pak: 

• zákoník práce �. 262/2006 Sb.,  
• zákon �. 309/2006 Sb., zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci, 
• na�ízení vlády �. 591/2006 Sb.,  

P�íloha 1 – požadavky na zajišt�ní staveništ�
P�íloha 2 – bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a 
používání stroj� a ná�adí na staveništi 
P�íloha 3 – požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
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• na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz 
a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí, 

• na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, 

• na�ízení vlády �. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví p�i práci, 
pokyny pro obsluhu a údržbu technických za�ízení na stavb�, 

• na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních 
zna�ek a zavedení signál�, 

• zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, 
• vyhláška MV �. 21/1996 Sb., ve zn�ní zákona �. 17/1992 Sb. o životním prost�edí a 

zákona �. 244/1992 Sb., 
• zákonem �. 138/1973 Sb., o vodách, 
• zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�, 
• �SN EN 791 – vrtné soupravy – bezpe�nost, 
• �SN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 – stroje pro zemní práci, 
• �SN EN 474-11 – stroje pro zemní práci – bezpe�nost, 
• �SN EN 996 – souprava pro pilotovací práce. 

9.1 Osobní ochranné pracovní prost�edky [11]

• ochrana hlavy 
− ochranná p�ilba, platí pro všechny pracovníky 

• ochrana nohou 
− obuv s ocelovou tužinkou a stélkou, všichni pracovníci p�i �innostech jiných než p�i 

sva�ování a p�i práci se živicí 
− ochranná obuv, kterou lze snadno vyzout - svá�e�i a práce s živicí 

• ochrana zraku nebo obli�eje 
− ochranné brýle, obli�ejové štíty 
− tvá�ení, broušení, rozrušování 
− svá�e�ské práce (svá�e�ská kukla) 
− nebezpe�í osln�ní - slune�ní brýle (je�ábník, �idi�, strojník) 

• ochrana sluchu 
− chráni�e sluchu 
− obsluha zemních a stavebních stroj�
− obsluha motorové �et�zové pily 

• ochrana t�la, paží a rukou 
− ochranné od�vy na veškeré stavební práce pro všechny zam�stnance 
− svá�e�ské práce - kožené zást�ry 
− rukavice – všichni pracovníci, veškeré stavební práce 
− antivibra�ní rukavice p�i práci s motorovou �et�zovou pilou a svá�e�ské práce 
− reflexní vesta p�i �ízení dopravy v blízkosti ve�ejné komunikace �i p�ímo na ní 
− vyztužená vesta – ochrana b�išních partií - u okružní pily použije obsluha 

10 Ekologie [9]

Provád�jící se zavazuje k dodržování všech platných p�edpis� zejména: 
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• dbát na dodržení omezujících podmínek stanovených pro stavbu a nep�ekra�ovat limity 
stanovené pro zachování pohody v okolí stavby. To se týká hlu�nosti, prašnosti, 
dodržování �asových omezení pro rušení prací apod., 

• na pracovišti a na vykázaném úseku za�ízení staveništ� udržovat po�ádek a �istotu, 
• p�i nakládání s odpady bude postupováno v souladu se zák. �. 185/2001 Sb., o 

odpadech, s vyhláškou �. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpad� na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu. U výkopové zeminy p�edávané oprávn�né osob�
budou provedeny laboratorní rozbory zeminy dle p�ílohy �. 10, vyhlášky �. 294/2005 
Sb. nebo dle p�ílohy �. 9 k zákonu �. 9/2009 Sb., p�íp. dle požadavk� uvedených ve 
stavební dokumentaci., 

• vzniklý odpad bude t�íd�n, evidován a p�edán oprávn�né osob� v souladu s platnou 
legislativou, p�edevším vyhláškou �. 381/2001 Sb., která stanoví seznam nebezpe�ných 
odpad� a Katalog odpad� a vyhláškou �. 383/2001 Sb., která stanoví podrobnosti 
nakládání s odpady a zp�sob vedení jejich evidence, 

• dodavatel prací speciálního zakládání p�edloží po skon�ení stavby zhotoviteli veškeré 
doklady prokazující, že s odpady vzniklými b�hem stavby bylo nakládáno zp�sobem, 
který je v souladu s platnou legislativou, 

• udržovat �istotu a po�ádek i na ur�ených dopravních trasách. Vozidla vyjížd�jící ze 
stavby budou �išt�na od bláta a marastu, jehož vzniku se na stavb� nedá zabránit., 

• všechny �innosti na stavb� budou provád�ny tak, aby nedocházelo k únik�m do vodních 
tok�, ani do podzemních vod, budou provád�ny v souladu se zák. �. 254/2001 Sb., 
vodní zákon, 

• emise výfukových plyn� budou omezeny vypínáním motor�, pokud stroj není pracovn�
nasazen, 

• s nebezpe�nými chemickými látkami a p�ípravky bude nakládáno v souladu se zákonem 
�. 356/2003 Sb., o chemických látkách a se zákonem �. 258/2000 Sb., o ochran�
ve�ejného zdraví. S t�mito látkami i s jejich obaly bude nakládáno v souladu s platnými 
Bezpe�nostními listy, 

• prázdné obaly od nebezpe�ných chemických látek a p�ípravk� a zbytky t�chto látek 
ihned ukládat do ur�ených nádob. Tekuté chemické látky (nap�. PHM) v ozna�ených 
obalech ukládat na záchytných vanách, nad nimiž se budou i p�elévat.  

P�i �ešení mimo�ádných událostí se postupuje podle „Havarijního plánu pracovišt�“. Pro 
specifické p�ípady jednotlivých staveb a technologií lze doplnit vý�et uvedených bod�, p�ípadn�
uvést p�ímo limitní hodnoty a zp�soby jejich m��ení a dokladování. 

Stavba bude vybavena havarijním plánem v�etn� p�edepsaných havarijních prost�edk� a 
odpovídajícími �ádn� ozna�enými nádobami na uložení odpad� v�etn� identifika�ních list� u 
nebezpe�ných odpad�. Jedná se hlavn� o komunální sm�sný odpad (s kódem 200301), t�íd�ný 
odpad – plasty (150102), nebezpe�ný odpad – absorp�ní �inidla (150202) a obaly zne�išt�né 
nebezpe�nými látkami (150110). Odpady budou následn� p�edány oprávn�né osob�, kterou je 
stavbyvedoucí povinen zajistit 
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Pol. 
�íslo 

Kontroly a zkoušky P�edpis 

kontroluje 
Výsledky kontroly, 

odkaz na 
doklad(SD, 
protokol) 

Podpis, 
datum 

Z
hot.

D
odav.

T
D

O
A

D
1 2 3 4 5 6 

1 
Úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování p�ipomínek do 
projektové dokumentace  

 x x x x SD  

2 

Ov��ení kót a tvaru stávají- 
cích nosných konstrukcí  
v míst� provád�ných zásah� 1)  
Zp�sob kontroly: Kontrolní 
m��ení 
�etnost kontroly: Ucelená �ást 
konstrukce 

�SN 730415 
�SN 730405 
�SN 730420-
1,2 
PD 

x
x
1

x x protokol  

3 

Kontrola úpravy napojení 
na stávající nosné kce. 1) 
Zp�sob kontroly: Vizuální 
kontrola, kontrolní m��ení 
�etnost kontroly: každá ucelená 
�ást 

�SN 730202 
�SN 730205 
�SN 
730212-1, 
PD 

x  x  SD  

4 

Kontroly dilata�ních spar    13) 
Zp�sob kontroly: Vizuální 
kontrola 
�etnost kontroly: Každá ucelená 
�ást

�SN 731201 
PD 

x x x x SD  

5 

P�evzetí vyty�ených bod�  
základ� (výškové a sm�rové), 
spodní stavby  
Zp�sob kontroly: Kontrolní 
m��ení 
�etnost kontroly: Ucelená �ást 
konstrukce        

PD 
SOD 

x
x
1

x  protokol  

6 

Prov�rka p�esnosti a tuhosti 
bedn�ní, (dodržení tolerancí) 
Geodetická kontrola 2) 
Zp�sob kontroly: Kontrolní 
m��ení 
�etnost kontroly: Ucelená �ást 
bedn�ní monolitických 
železobetonových konstrukcí 

PD, �SN 
730210-2 
�SN P ENV 
13670-1 

x
x
1

x x SD  

7 

Vstupní kontrola doklad� o 
jakosti použitých materiál�
(beton�, výztuže) 8) 
Zp�sob kontroly: Vizuální 
kontrola doklad� a dodacích 
list�
�etnost kontroly: Každá 
dodávka 

PD, SOD 
z. 183/2006 Sb. 
z. 22/97 Sb. 
�SN P ENV 
13670-1 
�SN EN 
   206-1 

x
x
4

x  SD  
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8 

Prov�rka výztuže každého 
prvku systému, p�ejímka 
výztuže, atesty o výztuži 3) 9) 
Zp�sob kontroly: Hutní atest, 
kontrolní m��ení, vizuální 
kontrola (zkorodování povrchu) 
�etnost kontroly: Každá 
dodávka dle druhu, ucelená �ást 
konstrukce 

PD, SOD 
�SN P ENV 
13670-1 

x
3

x
x
6

 SD  

9 

Vstupní kontrola betonové 
sm�si p�i transportbetonu 
(konzistence, odb�r vzork� pro 
kontrolní zkoušky 
- krychelné pevnosti, 
- vodot�snosti 
- mrazuvzdornosti apod. 4) 5) 6) 
7) 
Zp�sob kontroly: viz 
vysv�tlivky 
�etnost kontroly: viz 
vysv�tlivky 

PD, SOD 
�SN P ENV 
13670-1 
�SN EN 
    206-1 

�SN EN 
12350-1,2 

x
3

x
4

  
SD 

protokol 

10 

Sanace betonových konstrukcí 
1) 5)  13) 

Zp�sob kontroly: viz 
vysv�tlivky 
�etnost kontroly: Každá ucelená 
�ást konstrukce 

PD,ZTP 
�SN P ENV 
13670-1 
�SN  EN 
   206-1 

x
3

x x x SD  

11 

Zápisy a prov�rky o ošet�o- 
vání �erstv� zabetonované 
konstrukce 4) 5) 
Zp�sob kontroly: Vizuální 
kontrola 
�etnost kontroly: Každá 
konstrukce 

�SN EN 
   206-1 
�SN P ENV 
13670-1 x x   SD  

12 

Kone�né zam��ení monoli- 
tické železobetonové kce, 
dodržení PD a povolené 
tolerance 11)  12)  14) 
Zp�sob kontroly: kontrolní 
m��ení, kone�né geodetické 
zam��ení 
�etnost kontroly: Ucelená �ást 
konstrukce 

�SN 
730210-2 
PD 
SOD 

x
x
1

x x protokol  

Tab. H. 1 Kontrolní a zkušební plán 
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Vysv�tlivky k tabulkové �ásti PKZ: 
Použité zkratky:   SD – stavební deník, MD – montážní deník, Zhot. – zhotovitel, Dodav – 
Subzhotovitel, TDO – Technický dozor objednatele, DK – deník kontrol (zápis o TK), TK – 
technická kontrola jakosti a kvality, AD – autorský dozor projektanta, PD – projektová 
dokumentace, SOD – smlouva o dílo. 

Sloupec 2 
Doporu�ený rozsah dokladování zkoušek a kontrol:
1) zápis v SD, Protokol o p�evzetí pracovišt� spodní stavby pro zhotovení ŽB konstrukce 

zhotovitelem, 
2) zápisy v SD o pr�b�žné kontrole bedn�ní.(tuhost, rozm�ry, osazení apod.), 
3) zápisy v SD o pr�b�žné prov�rce výztuže zástupcem TDO p�ed zakrytím bedn�ní nebo 

betonáží, 
4) zápisy v SD o ošet�ování �erstvého betonu, 
5) zápisy v SD o teplotách prost�edí provedení konstrukcí, 
6) zápisy v SD o pr�b�žné kontrole konzistence betonové sm�si, 
7) protokoly o kontrolních zkouškách beton� od subzhotovitele, 
8) protokoly o kontrolních zkouškách beton� zhotovených dodavateli betonové sm�si, 
9) doklady o jakosti �erstvého betonu a oceli použité pro výztuže ve smyslu zákona �. 

183/2006 Sb. a zákona �. 22/97 Sb.,   
10) zápisy v SD o pr�b�žné kontrole ochrany p�ed bludnými proudy, 
11) geodetické zam��ení dokon�ené konstrukce, 
12) PD se zakreslením odchylek, 
13) zápisy SD subzhotovitele, 
14) zápis v SD (protokol) o p�edání a p�evzetí železobetonové konstrukce. 

Sloupec 4 
Kontrola si p�izve:     
1) geodeta            
2) geologa 
3) technickou kontrolu 
4) akreditovanou zkušebnu 
5) uživatele 
6) statika 
x – ú�astníci kontrol 

Sloupec 3 

1 Úplnost, rozsah, kontrola a zapracování p�ipomínek        

Do projektové dokumentace se provede p�ezkoumáním a uvoln�ním projektové 
dokumentace k realizaci. Tato kontrola probíhá trvale po celou dobu výstavby. 

2 Ov��ení kót a tvaru stávajících nosných konstrukcí   

Bude provedeno geodetem, který potvrdí správnost realizovaných d�l a o ov��ení vytvo�í 
protokol vyjad�ující souhlas prací s pracemi probíhajícími v míst� provád�ných zásah�. 
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3 Kontrola úpravy napojení na stávající nosné konstrukce         

Je t�eba d�sledn� dodržovat použití kotevních systém�, pro kotvení výztuže do betonových 
konstrukcí. Základem je vyvrtání otvoru správného pr�m�ru a hloubky. Po o�išt�ní vrtaného 
prostoru kartá�i se provede vyfoukání prachu z otvoru pumpi�kou. 

P�i t�chto �innostech je t�eba d�sledn� dodržovat technologický postup práce v tomto 
sledu:  

• vyvrtání otvoru p�íslušné hloubky a pr�m�ru dle použité výztuže, 
• vy�išt�ní vyvrtaného otvoru kartá�i, 
• vyfoukání prachu z otvoru pumpi�kou, 
• vytla�ení dvousložkové hmoty do míchacího nástavce, prvních cca 5 - 7 cm hmoty dát 

stranou a od dna díry za�ít vypl�ovat otvor, 
• bezprost�edn� po vtla�ení p�íslušného množství hmoty do otvoru, šroubovým pohybem 

vtla�it výztuž, 
• kotevní prvek lze p�i teplot� 20 ºC pln� zatížit po 50 min, 
• na�atou foliovou kartuši s lepící hmotou lze v zásobníku výtla�ného p�ístroje ponechat 

s našroubovaným sm�šova�em. Po delším p�erušení práce je nutno sm�šova� vym�nit. 
Vysekání nebo vy�ezání kapes do betonové konstrukce podle požadavk� projektové 

dokumentace: 
• kapsy pro hmoždinky nutno dodržet dle projektové dokumentace, zmenšené by 

znamenaly zmenšení zatížitelnosti nové konstrukce, zv�tšení oslabuje zbyte�n� starou 
konstrukci a musí se zabetonovat pomocí plastbetonu, 

• nutno dodržet p�esnost provedení tvaru, 
• nutno dodržet max. úhly úbo�í apod. (úhel op�rné plochy hmoždinky je max. 45°), 
• nutno dodržet polohu v��i spodní hran� konstrukce, 
• nutno dodržet zp�sob provedení hrany – za�išt�ní rozbrušova�kou apod. 
P�ed zahájením betonování se musí ukon�it, kontrolovat a dokladovat všechny p�ípravné 

práce podle požadavku PD (SOD). Pracovní spáry mají být �isté, bez vylou�eného cementového 
mléka a navlh�ené. Nosné prvky se mají izolovat od zeminy vrstvou podkladního betonu 
tlouš�ky nejmén� 50 mm, pokud není zv�tšena krycí vrstva výztuže. 

4 Kontroly dilata�ních spar 

Zp�sob a provedení konstruk�ních dilata�ních spar stanoví PD v souladu s požadavky �SN 
731201 – Navrhování betonových konstrukcí. Je zapot�ebí zajistit pr�b�žnost konstruk�ních 
dilata�ních spar v monolitických betonových konstrukcích.     

5 P�evzetí vytý�ených bod� základ�  

Jedná se o potvrzení souladu s PD jak výškové, tak i sm�rové, p�ípadn� spodní stavby. 

6 Prov�rka p�esnosti a tuhosti bedn�ní, dodržení tolerancí [40]

6.1 Rovinnost a t�snost bedn�ní  

Musí být taková, aby p�i vkládání a hutn�ní jím jemné sou�ásti betonové sm�si nepronikly. 
Navlh�ením p�ed vlastním betonováním nebo p�i n�m se nesmí bedn�ní bortit ani jinak 
deformovat. 
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6.2 Tuhost bedn�ní  

Bedn�ní musí být dostate�n� únosné, tuhé, nepoddajné, zabezpe�ené proti uvoln�ní, 
posunutí a konstruk�n� provedené tak, aby se dalo snadno a bezpe�n� odstranit bez poškození 
vybetonovaných konstrukcí. Bedn�ní musí udržet beton v požadovaném tvaru až do jeho 
zatvrdnutí. 

Konstrukce bedn�ní musí umožnit postupné odbed�ování tak, aby jako poslední mohly být 
odstran�ny svislé podp�ry, zejména nosných konstruk�ních prvk� (žeber, trám�, pr�vlak�). Na 
staticky náro�ná bedn�ní nutno vypracovat projekt podle p�íslušných norem a p�edpis�, aby 
ú�inkem celkového zatížení nevzniklo jeho p�etvo�ení a v�tší odchylky v p�esnosti parametr�
betonové konstrukce. Tvar, funkce, vzhled a trvanlivost trvalé betonové konstrukce nesm�jí bát 
narušeny nebo poškozeny vinou nesprávn� provedeného bedn�ní nebo p�i jeho odstra�ování. Pro 
systémové bedn�ní, jeho skládání, podep�ení, postup odbed�ování a podmínky použití musí být 
zpracován návrh podle zásad a doporu�ení uvád�ných výrobcem. Posuvné bedn�ní musí být 
provedeno podle p�edem vypracované realiza�ní dokumentace a používáno podle závazného 
technologického p�edpisu prov��eného pro danou betonovou sm�s p�i pr�kazních zkouškách. 

6.3 Podp�rné konstrukce bedn�ní  

Podp�rné konstrukce bedn�ní (skruže) kleneb, konstrukcí s rozp�tím v�tším než 10 m, 
jakož i podp�rné konstrukce více zatížené, se provád�jí zpravidla kovové. Použije-li se 
výjime�n� konstrukce d�ev�ná (ty�ovina), musí být spojena �ádnými tesa�skými vazbami, 
ocelovými hmoždíky nebo jinými spolehlivými spoji a zabezpe�ena proti p�etvo�ením 
vznikajícím zatla�ováním jejich jednotlivých �ástí. 

Podp�rné konstrukce bedn�ní musí vyhovovat p�íslušným normám a p�edpis�m. Bedn�ní 
betonových konstrukcí o rozp�tí p�es 6,0 m pro zajišt�ní dotvarování musí být provedeno 
s náležitým stavebním nadvýšením (vzep�tím), které kompenzuje p�etvo�ení bedn�ní a dotla�ení 
jeho podpor p�sobením tíhy �erstvého betonu a bedn�ní, pop�. i celkové p�etvo�ení hotové 
konstrukce od její vlastní tíhy. Není-li toto nadvýšení p�edepsáno v projektové dokumentaci, 
provede se v hodnot� 1/300 rozp�tí. (6 m = 20 mm). 

6.4 O�išt�ní a vlh�ení bedn�ní p�ed betonáží  

P�ed zahájením betonáže se musí bedn�ní dokonale o�istit a d�kladn� navlh�it. V bedn�ní 
nemají být úlomky, led, sníh a stojatá voda. Sloupy nebo jiné hlubší obedn�né prostory musí mít 
v nejnižším míst� kontrolní otvory k odvedení vody a odstran�ní ne�istot a otvory umíst�né 
v pot�ebné výšce, které budou sloužit k zavedení vibra�ních prost�edk� do bedn�ní a kontrole 
betonáže. Odbed�ovací nát�ry nesm�jí narušit jakost povrchu betonu, pevnost betonu, p�ídržnost 
povrchové úpravy k betonu a nesmí jimi být zne�išt�na výztuž. O kontrole tvaru, rozm�r�, 
tuhosti, t�snosti a p�ipravenosti k betonování a jejím výsledku se provede záznam ve stavebním 
deníku. 

6.5 Odbed�ování a demontáž podp�r 

Podp�ry a bedn�ní se nesmí odstra�ovat, dokud beton nedosáhne dostate�né pevnosti, aby: 
• nedošlo k poškození povrch� p�i odbed�ování, 
• betonový prvek p�enesl zatížení v tomto stádiu, 
• nevznikly odchylky od stanovené tolerance, zp�sobené dotvarováním betonu. 
Pokud je bedn�ní �ástí systému ošet�ování, doba odstran�ní se musí brát v úvahu dle 

klimatických podmínek apod. 
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7 Vstupní kontrola doklad�

Jakosti použitých beton� od dodavatele �erstvého betonu a jakosti použité výztuže. 
Vlastnosti a parametry použitého materiálu p�edepsaného v PD (pop�. smlouv�, objednávce) 
musí být zákonným zp�sobem prokázány posouzením shody podle zákona �. 22/1997 Sb., 
v platném zn�ní a jeho provád�cích na�ízení vlády (prohlášení o shod�, ES certifikát shody).         

Dokladem o provedeném posouzením shody  je tzv. „Prohlášení o shod�“ (výrobky mohou 
být ozna�eny ozna�ením CCZ) podle § 13 zákona �. 22/1997 Sb. a § 11 na�ízení vlády �. 
163/2002 Sb., v platném zn�ní u stanovených výrobk� a materiál� (viz. nap�. beton pevnostních 
t�íd C 12/15 (B 15) a vyšší, betoná�ská a p�edpínací výztuž) nebo ES prohlášení o shod�
(výrobky ozna�ované ozna�ením CE) dle na�ízení vlády �. 190/2002 Sb. u výrobk� a materiál�
v harmonizované sfé�e (viz. nap�. komponenty betonu – kamenivo, cement, p�ísady do betonu 
nebo kovové kotvy do betonu dle ETAG 001 a systémy nenosného ztraceného bedn�ní z dutých 
tvárnic nebo panel� pop�. betonu dle ETAG 009).   

7.1 P�i kontrole dodávky �erstvého betonu musí dodací list prokázat dodání 

• požadovaného druhu betonu (pevnost, vodot�snost, p�edepsanou recepturu), 
• dobu zhotovení sm�si a dobu její zpracovatelnosti, 
• množství cementu, vodní sou�initel a množství plastifikátoru pro speciální sm�si. 

7.2 Výrobce �erstvého betonu  

Výrobce je povinen p�edložit odb�rateli dodací list pro každou dodávku, na kterém jsou 
uvedeny následující informace: 

• identifikace výrobce �erstvého betonu (název betonárny), 
• po�adové �íslo dokladu, 
• ozna�ení odb�ratele, jméno pracovníka pro p�ejímku �erstvého betonu, místo p�ejímky 

betonové sm�si (stavba, pop�ípad� objekt), 

• množství betonové sm�si v m
3,

• datum a �as zamíchání betonové sm�si, �as nejpozd�jšího zpracování betonové sm�si v 
minutách od zamíchání, 

• použitý dopravní prost�edek, SPZ, jméno �idi�e, 
• �as p�íjezdu na místo p�ejímky a �as ukon�ení p�ejímky, 
• osv�d�ení o jakosti – prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na EN 206-1. 

7.3 Pro typový beton 

• pevnostní t�ídu betonu v tlaku (nap�. C25/30), 
• stupn� vlivu prost�edí (nap�. XF2) + v závorce zkratka názvu zem� (CZ), 
• kategorie obsahu chlorid� (nap�. Cl 0,20), 
• stupe� konzistence (nap�. S1), 
• mezní hodnoty složení betonu, pokud jsou specifikovány, 
• druh a t�ída cementu, pokud jsou specifikovány, 
• druh p�ísady a p�ím�si, pokud jsou specifikovány, 
• maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva (nap�. Dmax. 22), 
• v p�ípad� lehkého nebo t�žkého betonu: t�ída objemové hmotnosti (nap�. D 1,8). 

P�íklad ozna�ení typového betonu dle �SN EN 206-1: 
C 25/30 – XF2(CZ) – Cl 0,20 - Dmax 22 – S1 
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P�íklad ozna�ení typového betonu s dopl�ujícím požadavkem proti pr�saku vody: 
BETON �SN EN 206-1 
C 25/30 – XF2(CZ) – Cl 0,20 - Dmax 22 – S1 
max. pr�sak 50 mm podle �SN EN 12390-8      

8 Prov�rka výztuže každého prvku systému a p�ejímka výztuže  

8.1 Kvalita dodané výztuže, rovnost a �istota skladování  

Do konstrukcí je možné zabudovávat betoná�ské oceli, jejíž jakost je potvrzena hutním 
atestem. Oceli bez zaru�ených vlastností lze použít jen, pokud je to v projektu výslovn� uvedeno 
(další požadavky na materiál stanovuje �SN P ENV 13670-1). Je nutné kontrolovat, zda 
dopravou a manipulací nedošlo ke zk�ivení a deformaci výztužných vložek, která by m�la vliv na 
jakost výztuže. P�ed ukládáním výztuž zbavit ne�istot (bláta), mastnoty a volné rzi (okartá�ovat 
apod.). Na skládkách ukládat ocel pro výztuž na podložky, odd�len� podle druh� a pr�m�r�
s výrazným ozna�ením. Sít� ve svitcích ukládat nastojato.  

8.2 Správnost uložení výztuže, sva�ování výztuží [41]

Mezní úchylky v uložení výztuže od polohy p�edepsané projektem nesmí p�ekro�it + 20 % 
hodnoty vyzna�ené v projektu, max. však +- 30 mm (mezní odchylky v uložení výztuže jsou 
uvedeny také v �SN P ENV 13670-1). 

Úchylka polohy os prut� v �elech sva�ovaných koster, stykovaných na míst�, je pro Ø do 
40 mm +- 5 mm a pro Ø nad 40 mm +- 10 mm. 

U speciálních konstrukcí (vystavených agresivnímu prost�edí, dynamickým ú�ink�m 
apod.) musí projekt vždy mezní úchylky p�edepisovat. Zakazuje se vyrovnávat a p�ehýbat 
nesprávn� provedené ohyby a háky, rovnání prut� nesmí mít vliv na zhoršení mechanických 
vlastností. Nastavování výztužných vložek se musí provád�t v místech stanovených projektem, 
zp�sobem p�edepsaným v projektu. Ovlivn�ní mechanických vlastností výztužných prut� p�i 
sva�ování, a� jde o svary nosné (NS) nebo spínací, nesmí být v�tší, než je max. dovolené snížení 
dané p�íslušnými p�edpisy, technickými podmínkami a uvažované v projektu. Svary ozna�ené 
NS (nosné svary) musí svými rozm�ry, polohou a jakostí odpovídat údaj�m stanoveným 
projektem a technickým podmínkám. U ocelí se sva�itelností obtížnou (ozn. 10338 apod.) lze 
nenosné, spínací (spojovací) svary provád�t jen odporovým bodovým sva�ováním p�i dodržení 
zvláštních podmínek sva�ovacího postupu. P�i sva�ování nesmí dojít k zakalení svar� ani 
sva�ovaných prut� (p�i dešti, styku s mokrou zeminou apod.) 

8.3 Krytí výztuže [40]

Krytí výztuže musí být od líce betonu “tb“ min.: 
Podélná nosná výztuž jmenovitého pr�m�ru ds : 
• desky, st�ny   ds, nebo min 20 mm   
• trámy   ds, nebo min 20 mm   
• sloupy   ds, nebo min 20 mm 
T�mínky a rozd�lovací výztuž jmenovitého pr�m�ru ds: ds, nebo min 20 mm, výztuž 

monolitických základ�: min 35mm, kde “ds “ je pr�m�r výztuže. 
Vodorovné a svislé mezery mezi rovnob�žnými vložkami musí být v�tší jak “ds“ (pr�m�r 

výztuže), nejmén� však 20 mm, k�ižují-li se vložky, mohou ležet p�ímo na sob�. Zásadn� je t�eba 
upravit mezery mezi vložkami tak, aby se �erstvý beton dal �ádn� uložit a zhutnit. Povolené 
odchylky od p�edepsaného (požadovaného) minimálního krytí výztuže uvádí �SN P ENV 
13670-1 a to dle výšky betonového pr��ezu. Záporné odchylky krytí výztuže pro všechny výšky 
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pr��ez� -10 mm. Kladné odchylky pro h � 150 mm …+10 mm, pro h = 400 mm …+15 mm a pro 
h � 2500 mm +20 mm.    

8.4 Tuhost výztužné kostry 

Kontrolovat tuhost výztužných koster proti posunutí, poškození a vibraci.  

9 Vstupní kontrola betonové sm�si po transportu betonu [40]

Základními kontrolami je zjišt�ní konzistence, kontrolní zkoušky – krychelné, 
mrazuvzdorné, vodot�sné. V pr�b�hu výstavby budou použity s p�edepsanou �etností tyto 
zp�soby kontroly:            

Složení betonové sm�si pr�kazní zkoušky 
Pevnost betonu – kontrolní zkoušky zkouška krychelné pevnosti 
Konzistence betonové sm�si vizuální inspekce, zkouška sednutí kužele 
Doprava, ukládání a zhutn�ní vizuální inspekce 
Dilata�ní a pracovní spáry, kosení roh� vizuální inspekce 
Dodací list vizuální kontrola 

9.1 Odb�r vzork� pro zjišt�ní pevnosti betonu 

Složení betonové sm�si je pr�kazní zkouška, která se provádí p�ed použitím nové sm�si, 
pokud nejsou k dispozici dlouhodobé zkušenosti a výsledky. 

Pro každý hodnocený celek se musí zajistit nejmén� 6 vzork� odebraných z r�zných 
zám�sí.

V p�ípad�, že se má hodnotit t�ída betonu C 20/25 nebo nižší (t�ídy betonu jsou dle nového 
ozna�ení zna�eny písmenem C a hodnota válcové pevnosti a za lomící �arou hodnotou krychelné 
pevnosti. V tomto p�ípad� 20 - válcová pevnost betonu, 25 -  krychelná pevnost betonu. Pro 
menší hodnocené celky betonu až do 150 m³, posta�í 3 vzorky odebrané z r�zných zám�sí (3 
kostky z každé zám�si). 

Velikost hodnoceného celku musí být pro beton dodaný na jedno podlaží budovy nebo pro 
skupinu trám�, desek, sloup� nebo st�ny budovy jednoho podlaží nebo srovnatelná �ást jiné 
konstrukce v žádném p�ípad� však ne více než 450 m³ nebo výroba za 1 týden, pokud je menší. 
Kontrolní zkoušky pevnosti betonu v tlaku na t�lesech vyrobených na stavb� za�íná odb�rem 
vzork� do forem, což se provádí vždy na staveništi. T�lesa i s formou se umístí v prost�edí o 
teplot� 20 ˚C a po zatvrdnutí se chrání proti odpa�ování vody nap�. folií. T�lesa je nutno �ádn�
ozna�it druhem betonu, datem výroby, �ástí konstrukce a stavbou, trvanlivou barvou (ne rytím). 
Zkušební t�lesa musí z�stat ve form� nejmén� 16 hod., ale ne déle jak 3 dny. Musí být chrán�na 
p�ed nárazem, vibrací nebo vysoušením. T�lesa se p�i odformování nesmí poškodit. Po 
odformování se t�lesa uloží do klimatizovaného vlhkého prost�edí. Do doby zkoušení (28 dní) 
musí být t�lesa dopravena do akreditované zkušebny se zápisem o jejich zhotovení. Po provedení 
kontrolních krychelných zkoušek pevnosti akreditovanou zkušebnou je tato povinna p�edat 
zhotoviteli betonové konstrukce protokoly s výsledky zkoušek (protokoly o krychelných 
zkouškách pevnosti betonu). 

P�i kontrole jakosti (pevnosti) �erstvého betonu posta�í prohlášení o shod� dle zákona �. 
22/1997 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� vydané výrobcem v t�chto p�ípadech: 

• provádí se kontrola výroby v souladu se zákonem �. 22/1997 Sb., v platném zn�ní a 
souvisejícího na�ízení vlády, 

• p�edkládané zkoušky mají vyhovující výsledky, 
• požadovaná t�ída betonu nebude vyšší jak C20/25, 
• hodnocené celky jsou menší než 150 m3, nebo konstrukce je menší d�ležitosti.                                                   
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Veškeré doklady o zkouškách a dodací listy �erstvého betonu zakládá stavbyvedoucí! 

V p�ípad�, že nevyhov�ly kontrolní zkoušky betonu (krychelné zkoušky pevnosti betonu), 
p�ípadn� prokáže-li se, že beton nebyl v konstrukci zpracováván a ošet�ován podle ustanovení 
�SN P ENV 13670-1 a je ohrožena jeho jakost, pop�. jsou-li jiné d�vodné pochybnosti o jeho 
jakosti, je nutno provést kontrolu pevnosti betonu v konstrukci. Stanovení pevnosti betonu 
v konstrukci je možno provád�t bu	 na t�lesech vyjmutých z konstrukce (nap�. jádrové vývrty) 
zkouškou podle �SN 731317, nebo nedestruktivní metodou podle �SN 731370 a �SN 732011. 

9.2 Konzistence betonové sm�si  

Vizuální inspekce se provádí z každé dodávky dopravené na stavbu. 
Zkouška konzistence podle �SN EN 12350-2,3,4: 
a) p�i výrob� zkušebních t�les pro zkoušky ztvrdlého betonu, 
b) v p�ípad� pochybností po vizuální inspekci. 
Pokud nemá beton p�i dodávání požadovanou konzistenci, musí být odmítnut. Pokud je 

konzistence hustší a beton je ješt� v autodomícháva�i, m�že se konzistence upravit bu	 vodou, 
nebo p�ísadou, pokud to však p�ipouští specifikace betonu. 

K zajišt�ní náležitého zhutn�ní betonu na staveništi se doporu�uje, aby konzistence betonu 
v dob� ukládání m�la stupe� sednutí kužele S3 (100 - 150 mm), pokud PD nebo jiný p�edpis 
neur�uje jinak. Konzistence �erstvého betonu musí být taková, aby �erstvý beton byl 
zpracovatelný bez rozm�šování a mohl být dokonale zhutn�n za daných podmínek. 

9.3 Doprava, ukládání a zhutn�ní 

Jedná se o pr�b�žnou kontrolu. Beton se musí ukládat a zhut�ovat tak, aby veškerá 
výztuž a zabetonované prvky byly �ádn� uloženy ve zhutn�ném betonu v mezích dovolených 
odchylek krytí a aby beton dosáhl stanovenou pevnost a trvanlivost. Ukládání a zhut�ování musí 
být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo 
nadm�rnému sedání nebo p�et�žování bedn�ní. P�i ukládání a zhut�ování betonu se musí beton 
vibrovat nep�etržit� b�hem ukládání každé zám�si betonu až p�estanou z betonu unikat 
vzduchové bubliny, p�i�emž nesmí dojít k rozm�šování. Požaduje se zvláštní pé�e pro zajišt�ní 
správného zhut�ování v místech zm�n pr��ez�, v úzkých místech, u truhlík� pro vytvo�ení 
otvor�, v místech zhušt�né výztuže a u pracovních spár. 

9.4 Dilata�ní a pracovní spáry, kosení roh�

Jsou pr�b�žn� kontrolovány s d�razem na soulad s PD a p�edepsaných pracovních 
p�edpis�. 

10 Sanace betonových konstrukcí [40]

Zhotovitel musí zaznamenávat do stavebního deníku základní informace a skute�nosti 
nastalé b�hem provád�ní stavební �innosti: 

• po�átek a konec jednotlivých technologických operací, 
• klimatické pom�ry, teplotu a vlhkost vzduchu, teplotu zpracovávaných látek, eventuáln�

k jakým klimatickým odchylkám došlo v pr�b�hu jednotlivých technologických 
operací, 

• p�esnou specifikaci používaných správkových (sana�ních) hmot, 
• funk�nost, resp. nefunk�nost jednotlivých technických za�ízení stavby, 
• seznam vyráb�ných zkušebních t�les, resp. provád�ných vlastních kontrolních prací. 
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10.1 Obecné požadavky na opravy betonových konstrukcí 

Prioritním cílem oprav železobetonových konstrukcí je zastavit korozní procesy probíhající 
na povrchu ocelové výztuže nebo vzniku t�chto proces� p�edem zabránit. Tohoto cíle lze 
dosáhnout: 

• p�ímou antikorozní ochranou výztužných prut�, 
• realkalizací okolí výztužných prut�, nebo jejich katodickou ochranou, 
• vytvo�ením dostate�n� ú�inné bariéry mezi výztužným prutem a povrchem konstrukce, 

která by zabránila pr�niku vody, kyslíku a oxidu uhli�itého k výztuži (tzv. karbonataci 
betonu). 

10.2 Návrh technologie sanace 

Popis (projekt) technologie sanace p�edložený p�ed zahájením prací ke schválení 
objednateli musí obsahovat: 

• soupis a popis jednotlivých technologických operací, v�etn� pot�ebné výkresové 
dokumentace, 

• soupis použitých sana�ních hmot, 
• p�edpokládaný rozsah vým�r pro jednotlivé typy technologických operací. Orienta�ní 

harmonogram prací zejména s ohledem na klimatické podmínky ve vazb� na použité 
sana�ní hmoty, 

• požadavky na kvalitu jednotlivých technologických operací a použitých sana�ních 
hmot, 

• popis a rozsah kontrolních �inností provád�ných zhotovitelem, 
• popis a rozsah kontrolních �inností provád�ných investorem nebo jím pov��enou 

organizací, 
• doporu�ení na druh a rozsah referen�ních ploch. 

10.3 Požadavky na zhotovitele 

Provád�ní sanací žb. konstrukcí vyžaduje, aby rozhodující technologické operace provád�li 
pracovníci, kte�í s tímto typem prací mají nejmén� dvouleté zkušenosti, nebo byli odpovídajícím 
zp�sobem zaškoleni. 

10.4 P�edúprava povrch�

Smyslem p�edúpravy povrchu je odstran�ní narušených, zkarbonatovaných nebo 
agresivními médii kontaminovaných povrchových vrstev betonu a vytvo�ení hutného únosného 
betonového podkladu pro nanášení správkových hmot. Sou�ástí této technologické operace musí 
být o�išt�ní výztuže od korozních zplodin (odstran�ní povrchových vrstev betonu nap�. 
vysokotlakým vodním paprskem, ru�ním odsekáváním, odsekávání pomocí elektrických 
sbíjecích kladiv, pískováním, frézováním, broušením apod.). 

Odkrytá výztuž se pokud možno dokonale o�istí od korozních zplodin a ihned ošet�í 
vhodným antikorozním nát�rem. V žádném p�ípad� nesmí být na povrchu výztuže ponechány 
nesoudržné korozní zplodiny. Antikorozní nát�r musí být hutný a zcela souvislý. 

10.5 Správkové hmoty 

Úkolem správkových (sana�ních) hmot je reprofilovat žb. konstruk�ní prvky do p�vodního 
tvaru, resp. obnovit nebo zv�tšit tlouš�ku krycí vrstvy nad výztuží, p�ípadn� staticky zesílit 
konstrukci. Správková hmota slouží p�edevším k obnovení trvanlivosti žb. prvk� a k jejich 
vzhledovému uvedení do p�vodního stavu. 
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10.6 Provád�ní prací 

Zpracování, nanášení a ošet�ování správkových (sana�ních) hmot se provádí p�esn� podle 
pokyn� výrobce uvedených v p�íslušných závazných technologických p�edpisech. S tímto 
technologickým p�edpisem musí být seznámeni všichni zodpov�dní pracovníci zhotovitele a 
p�im��eným zp�sobem i staveništní personál provád�jící sana�ní práce. Není dovoleno nanášet 
jakékoliv správkové hmoty bez existence písemného technologického p�edpisu, se kterým je 
v p�edstihu seznámen objednatel prací. V technologickém p�edpisu musí být p�esn� vymezeno, 
za jakých klimatických podmínek nelze se správkovou hmotou pracovat, tj. zejména jaká je 
nejnižší p�ípustná teplota vzduchu a podkladního betonu. V obvyklých p�ípadech se nep�ipouští, 
aby teplota vzduchu a podkladu klesla pod + 5 °C. 

11 Zápisy a prov�rky o ošet�ování �erstv� zabetonované konstrukce  

K dosažení p�edpokládaných vlastností betonu, zvlášt� v povrchové zón�, je nutné 
ošet�ování a ochrana betonu po ur�itou dobu po zabetonování. Ošet�ování a ochrana má za�ít co 
nejd�íve po dokon�ení hutn�ní betonu.  K hlavním metodám ošet�ování pat�í: 

• ponechání betonu v bedn�ní, 
• p�ikrytí plastickou fólií, 
• p�ikrytí vlhkými tkaninami, 
• kropení (vlh�ení) vodou, 
• použití speciálních nást�ikových hmot k vytvo�ení ochranných povlak� apod.  

12 Kontrola p�esnosti provedených  žb. monolitických konstrukcí 

Kontrola souladu a dodržení technologických postup� a zm��ení povolených tolerancí, 
kone�né zam��ení monolitických železobetonových konstrukcí, které bude sloužit pro zhotovení 
dalších �inností a prací. Tvary a rozm�ry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat 
výkres�m tvaru v projektové dokumentaci (PD). Nejsou-li v PD p�edepsány mezní odchylky 
geometrických parametr�,musí se stanovit p�esnost dle požadavk� �SN 730210-2 P�esnost 
monolitických betonových konstrukcí. pop�. �SN P ENV 13670 -1- Provád�ní betonových 
konstrukcí. Mezní odchylky a tolerance dle �SN 73 0210-2 jsou uvedeny v tabulkách TP - 
Monolitické betonové konstrukce. �SN P ENV 13670-1 p�edepisuje mezní geometrické 
tolerance pro tyto �ásti monolitické betonové konstrukce: 

• dovolené svislé odchylky pro sloupy a st�ny, 
• dovolené odchylky pro nosníky a desky, 
• dovolené odchylky p�í�ných pr��ez�, 
• dovolené odchylky pro polohu základ�, 
• dovolené odchylky pro povrchy a hrany, 
• dovolené odchylky pro otvory a vložené prvky. 

13 Seznam závazných p�edpis�

�SN P ENV 13670-1 Provád�ní betonových konstrukcí- �ást 1: Spole�ná ustanovení. 
�SN EN 206-1  Beton. Vlastnosti, výroba ukládání a kritéria hodnocení. 
�SN EN 12350-2  Zkoušení �erstvého betonu. Zkouška sedání. 
�SN EN 12350-4 Zkoušení �erstvého betonu. Stupe� zhutnitelnosti. 
�SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu. Pevnosti v tlaku zkušebních t�les. 
�SN EN 12 350 Zkoušení �erstvého betonu (souhrn norem) 
�SN EN 12 390 Zkoušení ztvrdlého betonu (souhrn norem) 
�SN EN 12 504 Zkoušení betonu v konstrukcích (souhrn norem)     
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�SN 73 1317 Stanovení pevnosti betonu v tlaku 
�SN 731370 Nedestruktivní zkoušení betonu. Spole�ná ustanovení. 
�SN 73 0210-2 Geometrická p�esnost ve výstavb�. P�esnost betonových konstrukcí 
�SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
�SN 42 01 39 Ty�e pro výztuž betonu. Technické dodací p�edpisy 
�SN 73 2480 Provád�ní a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

  Technické podmínky pro dodávky výrobc�
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1 Úvod 

1.1 Plán BOZP 

Plán BOZP (dle vyhlášky �. 499/2006 Sb.), je dokument, který ur�uje pravidla, která 
budou p�im��en� zajiš�ovat bezpe�nost pracovník� p�i pracích na staveništi a ur�uje pravidla 
platná pro rozsah, typ a velikost stavby, tak aby vyhovoval pot�ebám k zajišt�ní bezpe�né a 
zdraví neohrožující práce a aby žádnou další úpravou nemohlo dojít ke vzniku dalších možných 
rizik.

Provád�cím p�edpisem pro bezpe�né provedení stavebních prací je na�ízení vlády �. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
staveništích. Toto na�ízení vlády p�edstavuje provád�cí p�edpis k zákonu �. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních 
vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci). Dalším provád�cím p�edpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpe�ím 
pádu z výšky nebo do hloubky, je na�ízení vlády �. 362/2005 Sb.

Zákon i na�ízení vlády zapracovávají p�íslušné p�edpisy Evropských spole�enství a 
upravují požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a také 
pro �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy. 

1.2 Platnost [13]

Na všechna pracovišt� a prostory stavby, v�etn� pronajatých �i jinak užívaných prostor 
souvisejících s provád�ním díla. Na všechny zam�stnance, v�etn� externích, kte�í jsou ve vztahu 
ke generálnímu dodavateli stavby, a dále osoby, které se s v�domím generálního dodavatele nebo 
investora zdržují v prostorách staveništ�. 

1.3 Hlavní zásady 

Na staveništ� mají právo vstupovat a pohybovat se v jeho areálu pouze pracovníci 
zhotovitele a jeho subdodavatel�, a to v pracovním a ochranném od�vu. Všichni pracovníci musí 
být p�ed vstupem na staveništ� pou�eni o BOZP, být vybaveni OOPP a dodržovat pokyny 
odpov�dných pracovník�. 

2 Charakteristika stavby 

2.1 Stru�ný popis 

Staveništ� se nachází v k.ú. Bmo-Královo Pole. Západn� s �ešeným územím sousedí 
sportovní areál VUT v Brn�. Staveništ� je nezastav�né, jedná se o �ást bývalé zahrádká�ské 
kolonie. Staveništ� je podélné ve sm�ru sever - jih, mírn� svažité, výškový rozdíl západ - východ 
je cca 6 - 7 m. Cílem projektu je vytvo�it objekty sloužící provozu fakulty elektrotechniky a 
komunika�ních technologií. Navrhovaná výstavba bude sloužit pro vysokoškolskou výuku. 
Jedná se p�evážn� o prostory vlastní výuky a výzkumu. Dopl�ující provozy umož�ují plnou 
funk�nost budov ur�ených pro hlavní ú�el, knihovna, stravování student�, pedagog� i 
zam�stnanc�. VUT FEKT T12 se skládá z n�kolika konstruk�ních �ástí. Pracovn� jsou ozna�eny 
A, B, C, D, E, F, G a H. Všechny �ásti jsou v horní stavb� odd�leny dilatacemi, spodní stavba 
základ� je na dilatacích spole�ná - spole�né patky s pilotami. Jednotlivé �ásti objektu se od sebe 
liší p�dorysn�, výškov� i hloubkou osazení do p�vodního terénu. 

Osazení objektu z jednotlivých �ástí využívá svažitost terénu. Podélná osa (cca sever - jih) 
sleduje vrstevnice, v p�í�ném sm�ruje p�evýšení terénu v max. hloubce objektu cca 7 m. 
Jednotlivé �ásti objektu jsou do terénu osazovány tak, aby zahloubení bylo max. na konstruk�ní 
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výšku podlaží. Všechny, mimo A a B, mají nejnižší podlahu l.NP na úrovni +-0,00 = 284,00 
m.n.m. U �ástí A a B je podlahou na terénu úrove� 2. NP s kótou + 4,7 m (288,7 m.n.m.). Proti 
svahu jsou situovány �ásti obj. A, B a C, nejníže jsou pak E, F a H. 

�ást A je šestipodlažní (2. NP - 7. NP), �ást C a E je sedmipodlažní (l. NP - 7. NP), �ást 
p�dorysu �ásti objektu D je šestipodlažní (l. NP - 6. NP), �ást dvoupodlažní (l. NP - 2. NP) a �ást 
jednopodlažní p�ízemní (l. NP). �ásti F a G jsou dvoupodlažní, H je aula se stup�ovitou 
podlahou a st�echou tvaru koule. 

Všechny �ásti objektu na sebe provozn� navazují. Konstruk�ní výšky jsou u l. NP 4,7 m, u 
2. NP 4,2 m, u 3. až 7. NP pak 3,6 m. 

Založení všech objekt� je hlubinné, na železobetonových vrtaných pilotách. 
Základní nosný konstruk�ní systém všech �ástí objektu tvo�í monolitický železobetonový 

skelet, dopln�ný podzemními, suterénními a zav�trovacími st�nami. Výjimkou je ocelová nosná 
konstrukce objektu H s plášt�m tvaru koule. 

Obvodový pláš� objekt� je z �ásti vyzdívaný se zav�šeným fasádním systémem, a�
keramickým, �i kovovým a sklen�ným s vloženou tepelnou izolací. Okna i prosklené st�ny jsou 
opat�eny izola�ními trojskly, proti slunci jsou chrán�ny venkovními žaluziemi a venkovními 
roletami. Vnit�ní d�lící p�í�ky jsou p�evážn� sádrokartonové. Všechna podlaží propojují výtahy 
bez strojoven. Podlahy budou navrhovány dle ú�elu místností, keramické, lité, PVC, linosom 
apod. Obklady jsou keramické, v interiéru d�ev�né. V aule a posluchárnách se po�ítá s 
akustickým obkladem, st�n i stropu. St�echy nižších podlaží (nad 2. NP) jsou „zelené“ s 
vegeta�ní vrstvou extenzivního ozelen�ní. St�echy vyšších �ástí budovy jsou s povrchovou 
vrstvou z ka�írku. Koule plášt� auly je z velkoformátových keramických desek. Hydroizola�ní 
krytina je u všech uvedených st�ech fóliová plastová. 

2.2 �len�ní stavby na stavební objekty 

• SO 01 P�íprava území 
• SO 02 Zemní práce 
• SO 03 Objekt A, B, C 
• SO 04 Objekt D 
• SO 05 Objekt E 
• SO 06 Objekt F, G 
• SO 07 Objekt H 
• SO 08 P�ípojka VN 
• SO 09 P�ípojka plyn 
• SO 10 P�ípojka voda 
• SO 11 P�ípojka kanalizace 
• SO 12 Sadové úpravy 

2.3 Termíny zahájení a dokon�ení stavby, postup prací: 

P�esné termíny zahájení a dokon�ení stavby ur�í investor po výb�rovém �ízení na 
dodavatele stavby. P�edpokládané p�evzetí staveništ� a p�íprava stavby je 15 dní p�ed zahájením 
stavby.

Zahájení výstavby:   03/2012
Ukon�ení výstavby:   06/2014
Lh�ta výstavby:   28 m�síc�
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3 Orienta�ní �asový postup stavebních prací 

3.1 P�íprava území 

V rámci p�ípravy území je nutné provést odstran�ní d�evin, sejmutí ornice a provedení 
p�ípadných demolic stávajících objekt� v�etn� základ� a zpevn�ných ploch s odpojením a 
zaslepením nepot�ebných inženýrských sítí. P�eložky se na území staveništ� nevyskytují.  

Oplocení obvodu hlavního staveništ� s vjezdy vyty�ení stávajících inženýrských sítí a 
p�íprava jejich zabezpe�ení, identifikace zvláštních rizik v areálu staveništ�. Vyzna�ení 
skladových ploch a úložiš� materiálu, osv�tlení staveništ� v�etn� osv�tlení p�ístupových cest ke 
zdvihacím za�ízením p�ípojka kanalizace. P�ípojka VN s do�asnou provizorní trafostanicí, bude 
využita pro stavbu. 

3.2 Hlavní stavební práce 

Pro snadn�jší zakládání budou provedeny hrubé terénní úpravy na úrove� pilotovacích 
rovin. Celková bilance zemin - mírn� budou p�evažovat výkopy nad násypy.

HTU a pilotáže, spodní stavby v�etn� p�ípojek, vrchní stavby objekt� - práce HSV a PSV a 
provedení dokon�ovacích prací na všech objektech. �asový postup prací bude up�esn�n 
harmonogramem v samostatné p�íloze. 

3.3 Dopravn� provozní p�edpisy stavby [1]

Dopravn�-provozní p�edpisy na staveništi se �ídí obecn� platnými p�edpisy, zejména pak 
na�ízením vlády �. 168/2002 Sb. a na�ízením vlády �. 378/2001 Sb.

Stavba p�i své realizaci vyvolává pot�ebu p�echodných lokálních úprav stávajícího 
ve�ejného dopravního režimu v dot�ené oblasti viz. koordina�ní situace stavby. Dopravní 
zna�ení bude pronajato na celou dobu výstavby, tj cca 03/2012 - 06/2012.

Doprava stavebních materiál�, konstrukcí a hmot bude provád�na b�žnými nákladními 
automobily typu AVIA, LIAZ nebo TATRA, jejichž celková hmotnost a rozm�ry nep�ekra�ují 
hodnoty povolené vyhláškou �. 341/2002 Sb., o technických podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích. Z tohoto d�vodu nebudou nutná žádná zvláštní opat�ení nebo úpravy 
na dopravních trasách. P�ed výjezdem na ve�ejné komunikace budou vozidla v p�ípad� pot�eby 
o�išt�na tak, aby spl�ovala podmínky zákona �. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. V pr�b�hu provád�ných stavebních prací nebude docházet ke zne�iš�ování a 
poškozování ve�ejných komunikací. V prostoru styk� ve�ejných komunikací se staveništ�m 
zajistí dodavatel �ádné ozna�ení staveništ�, v�. dopravních zna�ek upozor�ujících na probíhající 
výstavbu s vyzna�ením p�ípadných zm�n v doprav�. Ve�ejné komunikace musí z�stat v pr�b�hu 
výstavby trvale pr�jezdné. P�i p�íjezdu na staveništ� je nutno v míst� p�ejezdu chránit stávající 
inženýrské sít� v zemi proti poškození ocelovými deskami nebo betonovými panely.

Veškeré stavební práce budou dopravn� napojeny na ve�ejný dopravní systém do ulic 
Kolejní a Podnikatelská a dále Hradecká.

3.4 Hlavní vjezd a výjezd z areálu VUT pro stavbu 

Dopravn� je areál napojen na stávající komunikaci a v rámci výstavby bude dobudována 
obslužná komunikace mezi FEKT a sportovním areálem.  

Hlavní vjezd na staveništ� je z ulice Kolejní. Hlavní a jediná trasa pro zásobení stavby, 
odvoz zeminy, odpad� a p�íjezd na staveništ� je po stávajících a obslužných komunikacích. 
Území je snadno dostupné, je p�ímo napojeno na m�stskou komunika�ní sí�. Odbo�ením z 
Hradecké ulice je p�ístup ke všem ve�ejným komunikacím Kolejní, Technická a odtud je 
napojena již z �ásti vybudovaná obslužná komunikace k víceú�elové sportovní hale a šatnovému 
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objektu v západní �ásti staveništ�. Sou�ástí stavby je také dobudování uvedené obslužné 
komunikace v celém rozsahu.

Uvnit� areálu je navržena doprava po stávajících areálových komunikacích a p�ípadn� po 
provizorních staveništních komunikacích pat�i�né únosnosti.  Pro dopravu a skladovací plochy v 
obvodu staveništ� je navrženo provést v p�edstihu plánované komunikace a parkovací plochy pro 
pot�ebu stavby. Komunikace a parkovací plochy budou provedeny bez pojezdové vrstvy, která 
bude po p�ípadných opravách v rámci dokon�ujících prací provedena

V prostoru staveništ� bude instalováno za�ízení pro �išt�ní vozidel stavby vyjížd�jících ze 
staveništ�. Podmínkou pro výstavbu na všech staveništích je dbát p�i provád�ní stavební prací na 
ochranu okolí stavby proti hluku a prachu. B�žný vybouraný materiál, zemina a stavební su�
bude odvezena dodavatelem na certifikovanou skládku dle druhu materiálu. Materiály vyžadující 
zvláštní likvidaci (izolace tepelné, hydroizolace, atd.) musí být odváženy na skládku 
certifikovanou pro tyto materiály. Výb�r skládky a trasa dopravy bude provád�na odbornou 
firmou s oprávn�ním. 

3.5 Vnitrostaveništní komunikace 

Je zakázána jízda vozidla pod podjezdem nebo jinou pevnou p�ekážkou, pokud výška 
vozidla v�etn� nákladu není nižší podjezdu nebo p�ekážky nejmén� o 0,3 m. Podjezdy, které 
mají sv�tlou výšku nižší než 4,3 m, musí být ozna�eny jako na ve�ejných komunikacích. 

Minimální ší�ka komunikace pro p�ší na staveništi musí být 0,75 m, p�i obousm�rném 
provozu 1,5 m. Komunikace s v�tším sklonem než 1:3 musí mít alespo� na jedné stran�
jednoty�ové zábradlí o výšce 1,1 m. 

Podchodné výšky musí být minimáln� 2,1 m, ve výjime�ném p�ípad� lze tuto výšku snížit 
na 1,8 m, p�i�emž je nutno provést pot�ebná bezpe�nostní opat�ení nap�. vyzna�ení nát�rem. 
P�ekážky na komunikacích ovliv�ující bezpe�ný pr�jezd, jakož i zákaz vjezdu a konec cesty, 
musí být ozna�eny p�íslušnými bezpe�nostními zna�kami a tabulkami. 

Všechny p�ekážky na komunikacích vyšší než 0,1 m, kudy p�echázejí osoby nebo slouží 
doprav�, musí být opat�eny p�echody a p�ejezdy o odpovídající únosnosti. 

Na komunikacích, kde hrozí zvýšené nebezpe�í pádu osob, vyjetí nebo sjetí vozidel nebo 
mechaniza�ních prost�edk�, musí být provedeno bezpe�nostní opat�ení (ohrazení, svodidla 
apod.). Obdobn� se musí postupovat u konc� cest a zakázaných vjezd�. 

3.6 Zajišt�ní inženýrských sítí pro pot�ebu stavby 

Zdroje elektrické energie a vody pro pot�ebu stavby a ZS lze v dostate�ném množství a 
kapacit� zajistit p�ímo v areálu staveništ� ze stávajících nebo nových rozvod�. Správcem t�chto 
inženýrských sítí a rozvod� je investor VUT. Pro p�ipojení stavby na elektrickou energii bude 
provedena v p�edstihu nová p�ípojka VN, na kterou bude p�ipojena staveništní provizorní 
trafostanice. Nápojné místo elektrické energie pro pot�ebu stavby je umíst�no v prostoru 
hlavního staveništ�, odkud budou p�es m��ení vedeny jednotlivé rozvody NN do staveništního 
rozvad��e. 

Zdroj vody na staveništ� bude z d�vodu rozlehlosti staveništ� zabezpe�en ze dvou 
odb�rných míst vybudovaných v p�edstihu jako odbo�ky z p�ípojky pro nové objekty. 

Nápojná místa budou vybavena do�asnou vodom�mou sestavou s m��ením spot�eby. Jeden 
do�asný nápojný bod vody s p�ípojkou bude sloužit pro p�ipojení sociálních bun�k WC a 
umyvárny. P�ed ukon�ením výstavby bude zárove� s demontáží bun�k p�ípojka zrušena. 

Druhý zdroj bude sloužit pro výstavbu a bude umíst�n ve st�ední �ásti staveništ� u 
navrženého míchacího centra. P�ed ukon�ením výstavby budou do�asné p�ípojky zaslepeny a 
zrušeny. 
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Nápojný bod kanalizace pro p�ipojení bun�k sociálního za�ízení staveništ� a odvodn�ní 
stavební jámy bude v p�edstihu provedena p�ípojka kanalizace s revizními šachtami jako 
nápojnými body.

Po zprovozn�ní nových rozvod� kanalizace budou bu�ky p�ipojeny provizorní p�ípojkou 
do nových rozvod�. P�ed ukon�ením výstavby bude zárove� s demontáží bun�k p�ípojka 
zaslepena, zrušena a zasypána. 

P�ipojování na zdroje a média pro provoz stavby a za�ízení staveništ� bude probíhat zcela 
samostatn� a nezávisle na ostatních objektech v okolí. 

Odb�rová místa elektrické energie, vody a p�ipojení na kanalizaci situovaná v prostoru 
areálu p�edá investor p�ed zahájením p�ípravných prací dodavateli. Plyn pro sva�ování bude 
zajišt�n v ocelových lahvích. 

4 P�edpokládané dopravní a bourací mechanismy 

Pro odvoz vyt�žené zeminy budou použity nákladní automobily povolené tonáže pro jízdu 
na místních komunikacích. Doporu�ený dopravní prost�edek pro staveništní odpad je 
kontejnerový systém dopravy. Pro díl�í montáž jednotlivých stavebních prvk� objektu T12 je 
navrženo použít autoje�áby typu dle váhy jednotlivých prvk� a zp�sobu montáže. Nosné 
konstrukce nových objekt� bude tvo�ena železobetonovými a ocelovými konstrukcemi. 

Pro dopravu betonové sm�si od autodomícháva�� budou použity automobilové �erpadla na 
beton. Na dopravu malty budou také použity mobilní �erpadla na maltu. 

Pro hlavní svislou dopravu stavebního materiálu je navrženo použít v�žové je�áby. Pro 
výškovou montáž budou také používány pojízdné a posuvné montážní plošiny. 

5 Skladování materiál�, manipulace s nimi a skladovací plochy [5]

P�i manipulaci a skladování stavebních materiál� nutno dodržovat pokyny výrobce a �ídit 
se p�ílohou �. 3 k na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. Skladovací plochy jsou umíst�ny hlavn� v 
obvodu hlavního staveništ� na volných plochách. Jako hlavní skladovací plochy budou využity 
parkovišt� a hlavní staveništ�. Další skladovací plochy mohou být využity na pozemku ur�eném 
pro výstavbu objektu T14. Ostatní skladovací plochy pro realizaci inženýrských stavebních 
objekt� jsou umíst�ny na volných venkovních plochách vedle t�chto objekt�. 

Mezideponie ornice pro zp�tné zásypy bude uložena na vedlejším pozemku investora 
ur�eného pro rozvoj VUT. P�ebyte�ná ornice bude po dohod� s investorem použita na 
pozemcích investora VUT. Vyt�žená p�ebyte�ná a nevhodná zemina bude uložena na pozemku 
investora, nebo bude odvezena se stavební sutí na certifikovanou skládku. 

Pro skladovací pot�eby celé stavby budou pro skladování také využívány vnit�ní prostory 
nových objekt� p�ed dokon�ením. 

Ho�lavé látky budou skladovány zvláš� v uzav�ené, ale �ádn� v�trané bu�ce, ozna�ené 
výstražnými tabulkami: „Zákaz manipulace s otev�eným ohn�m, Nebezpe�í výbuchu, 
Nepovolaným osobám vstup zakázán“ (dle na�ízení vlády �. 11/2002 Sb.). 

Je nutno p�i stavebních pracích omezit skladování stavebních materiál� na staveništi a pln�
využívat p�esun stavebních materiál� p�ímo na místo jejich trvalého uložení. 

Velikosti skladovacích ploch odpovídají pot�ebám dodavatele a jsou zakresleny na výkrese 
za�ízení staveništ�. Na stavb� bude trvale umíst�n a pravideln� vym��ován kontejner na stavební 
su�. Bude z�ízen prostor pro umíst�ní plastových velkoobjemových pytl� pro t�íd�ní 
komunálního odpadu. Vzniklé odpady budou t�íd�ny a soust�ed�ny k odvozu. 

Hospoda�ení s odpadními látkami bude podléhat stávajícím p�edpis�m uplat�ovaným v 
areálu VUT a bude provád�no v souladu s platnými p�edpisy, tj. p�edevším se zákonem �. 
185/2001 Sb., o odpadech a navazujícími provád�cími vyhláškami Ministerstva životního 
prost�edí, vyhláškou �. 381/2002 Sb., Katalog odpad�, vyhláškou �. 383/2001 Sb., o 
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podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou �. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe�ných 
vlastností odpad� nebo p�ípadn� podle p�edpis� souvisejících a navazujících. 

6 Bourací práce [11]

Bourací práce, p�i nichž jsou dot�eny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provád�t 
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. P�i bouracích 
pracích, pro n�ž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního p�edpisu 
nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základ� provedeného 
pr�zkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjišt�ní vedení, 
pop�ípad� staveb a za�ízení technického vybavení a stavu dot�ených sousedních staveb. K 
pr�zkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavb� samé a o stavbách sousedních, 
vyjád�ení vlastník� pop�ípad� správc� technické infrastruktury a vlastní ohledání staveništ�. Na 
základ� statického posouzení se zajiš�uje, aby v pr�b�hu prací nedošlo k nekontrolovanému 
porušení stability stavby nebo její �ásti. O provedeném pr�zkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

Pr�zkumem zjišt�né podzemní prostory, nap�íklad dutiny, studn� nebo jiné podzemní 
objekty, musí být p�ed zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným zp�sobem zajišt�ny. 

Bourání staveb vyšších než p�ízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od 
výšky 3 m, bourání schodiš� a vysunutých �ástí, rekonstrukce a bourání, p�i kterých dochází ke 
zm�n� konstruk�ní bezpe�nosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je 
�ezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., sm�jí být provád�ny pouze fyzickými osobami 
k tomu ur�enými zhotovitelem, pokud je zajišt�n stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k 
tomu zhotovitelem pov��enou; fyzická osoba pov��ená stálým dozorem po celou dobu výkonu 
stálého dozoru sleduje ur�ené pracovišt�, provád�ní prací a pohyb fyzických osob na n�m, z 
tohoto pracovišt� se nevzdaluje a nevykonává jinou �innost než dozor. 

Stálý dozor podle p�edchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají 
na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby sou�asn�. 

Jsou-li v pr�b�hu bouracích prací zjišt�ny skute�nosti, které nebyly pr�zkumem podle 
bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbyte�ného odkladu p�izp�sobení technologického 
postupu t�mto skute�nostem tak, aby vždy byla zajišt�na bezpe�nost provád�ných prací. 

P�ed zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpe�n� zajistit vstupy do bourané stavby jakož i 
na jednotlivá pracovišt� a p�ijmout nezbytná opat�ení k ochran� ve�ejného zájmu, jenž by mohl 
být t�mito pracemi ohrožen. 

Ohrožený prostor musí být v zastav�ném území vymezen oplocením o výšce nejmén� 1,8 
m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být 
zajišt�n jiným vhodným zp�sobem, nap�íklad st�ežením nebo vylou�ením provozu. 

Vnit�ní rozvody a instalace zabudované v bourané stavb� musí být p�ed zahájením prací 
odpojeny a zajišt�ny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického 
vybavení, do nichž je stavba prost�ednictvím p�ípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby 
nelze z provozních d�vod� vnit�ní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opat�ení k 
zajišt�ní jejího bezpe�ného provozu b�hem provád�ní bouracích prací. 

K zajišt�ní dodávky elektrické energie pro provád�ní bouracích prací je nutno z�ídit 
do�asné elektrické za�ízení spl�ující normové požadavky. Toto za�ízení, stejn� jako do�asný 
p�ívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v pr�b�hu bouracích prací zabezpe�it 
proti poškození. 

Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou ur�enou zhotovitelem 
vydán písemný p�íkaz a pokud nebylo pracovišt� vybaveno pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pom�ckami stanovenými v technologickém postupu. 
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P�ed zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém p�ípad�
bezprost�edního ohrožení dá osoba ur�ená zhotovitelem k �ízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opušt�ní pracovišt�. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na 
tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazateln� seznámeny. 

Zhotovitel zajistí, aby p�i provád�ní bouracích prací bylo provedeno statické zajišt�ní 
sousedních staveb zp�sobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací pop�ípad� v 
technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

Do�asné stavební konstrukce z�ízené uvnit� bourané stavby nebo na jejích vn�jších 
stranách nesm�jí být zat�žovány vybouraným materiálem ani nesmí být p�es n� strháván materiál 
z bourané stavby, pokud nejsou k tomu ú�elu navrženy. 

Materiál zbourané �ásti stavby je nutno pr�b�žn� odstra�ovat, aby nedošlo k p�etížení 
podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromad�ní. 

Bourací práce nesmí být p�erušeny, pokud není zajišt�na stabilita t�ch �ástí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v p�ípad� neplánovaného 
p�erušení bouracích prací nap�íklad z d�vodu náhlého zhoršení pov�trnostní situace. 

Jestliže v pr�b�hu bouracích nebo rekonstruk�ních prací je �ást stavby nadále užívána, 
musí být v technologických postupech stanoveno bezpe�nostní zajišt�ní a kontroly pracoviš� se 
z�etelem na zajišt�ní ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají. 

Bourání st�ešní konstrukce nebo krov� strháváním pomocí lan a tažných stroj� smí být 
provád�ny pouze tehdy, jestliže byla u�in�na opat�ení k zajišt�ní stability zbývajících konstrukcí 
a �ástí stavby. 

Není-li zajišt�na dostate�ná únosnost konstrukcí bourané stavby, provád�jí se bourací 
práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

P�i ru�ním bourání sm�jí být konstruk�ní prvky odstran�ny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 

P�i bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, nap�íklad balkony nebo arký�e, je 
nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrát� jejich stability. 

P�i ru�ním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadn� vertikálním sm�rem 
shora dol�. 

Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provád�t až po 
rozpojení jednotlivých panel� a po p�edchozím zajišt�ní jejich stability. 

Ru�ní bourání strop� s d�ev�nou nosnou konstrukcí se smí provád�t tehdy, jsou-li zdi nad 
ní odstran�ny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropuje odklizen vybouraný materiál. 

Stropní prvky je nutno p�ed uvázáním na zdvihací za�ízení uvolnit od ostatních konstrukcí. 
Bourání klenby uvoln�ním �ásti konstrukce, která ji zajiš�uje, lze provád�t pouze strojním 
zp�sobem a je-li zajišt�no, že z�ícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob. 

Bourací práce na pracovištích uspo�ádaných tak, že fyzické osoby provád�jící tyto práce 
mohou být ohroženy padajícími p�edm�ty nebo materiálem z pracovišt� nad nimi, se smí 
provád�t pouze tehdy, jsou-li provedena opat�ení stanovená v technologickém postupu k 
zajišt�ní bezpe�nosti fyzických osob p�i takovém zp�sobu práce. 

7 Pr�zkum staveništ� [2]

P�ed zahájením zemních prací musí dodavatel stavebních prací ov��it na staveništi 
(pracovišti) inženýrské sít�, podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek a ve 
spolupráci s projektantem stanovit opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti práce. 

7.1 Vyzna�ení inženýrských sítí 

P�i projektování zemních prací je povinností investora, aby zjistil všechny inženýrské sít� a 
jiné p�ekážky (stará nebo opušt�ná d�lní díla, podzemní prostory apod.) z hlediska sm�rového a 
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hloubkového uložení. Projekt stavby musí obsahovat vyzna�ení všech inženýrských sítí a jiných 
p�ekážek pod zemí, na povrchu a nad zemí. Vyzna�ení všech inženýrských sítí v projektu stavby 
musí být ov��eno a potvrzeno jejich provozovateli z hlediska sm�rového i hloubkového uložení. 

P�ed odevzdáním staveništ� investor písemn� odevzdá a dodavatel stavebních prací 
p�evezme vyzna�ení inženýrských sítí a jiných p�ekážek. V p�ípad�, že nebyly zjišt�ny žádné 
inženýrské sít� nebo jiné p�ekážky, potvrdí toto investor dodavateli stavebních prací. P�ed 
zapo�etím zemních prací musí být odpov�dným pracovníkem zajišt�no na terénu vyzna�ení tras 
podzemních vedení inženýrských sítí a jiných p�ekážek. S druhem inženýrských sítí, jejich 
trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kte�í 
budou zemní práce provád�t. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveništ�, které 
by mohly být stavební �inností narušeny. 

7.2 Zajišt�ní výkopových prací [11]

Výkopy v obydleném území, na ve�ejných prostranstvích a v uzav�ených objektech, kde se 
sou�asn� provád�jí i jiné práce, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpe�í pádu do 
výkopu, musí být zajišt�ny. Je-li zajišt�ní ve v�tší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, 
považuje se za vyhovující zábranu jednoty�ové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná p�ekážka 
nejmén� 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejmén� 0,9 m. 
Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být z�ízen bezpe�ný sestup (výstup). Ve výkopech 
hlubších než 1,5 m musí být z�ízeny sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m. Okraje 
výkopu nesmí být zat�žovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Hranice smykového klínu 
stanoví projekt. Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zat�žovat 
stavebním provozem, objekty za�ízení staveništ�, stroji, materiálem apod. krom� p�ípad�, kdy 
zp�sob zabezpe�ení stability st�ny výkopu je �ešen projektem na základ� výpo�tu. P�i p�erušení 
zemních prací nesmí být ohrožena bezpe�nost práce. Odpov�dný pracovník musí zajistit 
pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, lávek, p�echod�, p�ejezd�, apod. 

7.3 Výkopové práce [11]

P�ed prvním vstupem pracovník� do výkopu nebo po p�erušení práce delším než 24 hodin, 
musí odpov�dný pracovník provést prohlídku stavu st�n výkopu, pažení a p�ístup�. Výkopové 
práce na odlehlých pracovištích (§ 8 odst. 5) nesmí od hloubky 1,3 m provád�t pracovník 
osamocen�. Provád�t zemní práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných 
nebezpe�ných vedení, je možné pouze za p�edpokladu, že budou u�in�na opat�ení zabra�ující 
nebezpe�nému p�iblížení pracovník� nebo stroj� k t�mto vedením. Opat�ení se projedná s jejich 
provozovatelem. 

P�i soub�žném strojním a ru�ním provád�ní zemních prací je zakázáno se zdržovat v 
nebezpe�ném dosahu stroje. Nemá-li obsluha stroje dostate�ný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nesmí pokra�ovat v soub�žném strojním a ru�ním t�žení na jednom 
pracovním záb�ru. P�i ru�ním provád�ní výkopových prací musí být pracovníci p�i práci 
rozmíst�ni tak, aby se vzájemn� neohrožovali. P�i doprav� materiálu do výkopu nebo z výkopu 
se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru. P�i zjišt�ní nebezpe�ných p�edm�t�, munice 
nebo výbušniny, musí být práce zastaveny až do doby odstran�ní t�chto p�edm�t�. 

7.4 Zajišt�ní stability st�n výkop� [11]

St�ny výkop� musí být zajišt�ny proti sesutí. Zajišt�ní st�n se navrhuje a provádí podle 
zvláštních p�edpis� a zp�sob zajišt�ní musí být uveden v projektu stavby. 

Svislé st�ny (boky) ru�ních výkop� musí být zajišt�ny pažením od hloubky v�tší než 1,3 m 
v zastav�ném území a 1,5 m v nezastav�ném území. 
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Vstupují-li do t�chto výkop� pracovníci, musí mít výkopy sv�tlou ší�ku nejmén� 0,8 m, 
pokud nestanoví zvláštní p�edpisy jinak. V zeminách nesoudržných, podmá�ených nebo jinak 
náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno po�ítat s opakovanými ot�esy, musí být st�ny 
zabezpe�eny i p�i menších výškách st�n. 

Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkop� po konstrukci pažení, vstupovat do 
strojem vyhloubených výkop�, které nejsou zajišt�ny, bez vhodné ochrany pracovník� (ochranný 
rám, bezpe�nostní klec, rozp�rné konstrukce apod.). 

Zjistí-li se ve st�nách výkop� v�tší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných 
nesoudržných materiál�, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti 
uvoln�ní nebo odstranit. Obnažené potrubní vedení ve st�n� výkopu musí být ihned zajišt�no 
proti pr�hybu, vybo�ení a rozpojení. 

P�i ru�ním odstra�ování pažení se musí postupovat zespodu za sou�asného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajišt�na bezpe�nost práce. Hrozí-li nebezpe�í sesutí st�n 
výkopu nebo poškození blízko stojících konstrukcí p�i p�epažování a odstra�ování pažení, 
ponechá se pažení v pot�ebné výšce ve výkopu. 

7.5 Svahování výkop� [2]

P�i zm�n� geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen 
pracovník odpov�dný za provád�ní zemních prací po konzultaci s projektantem up�esnit ur�ený 
sklon svahu. Podkopávání svah� je zakázáno. Vzniknou-li pochybnosti o stabilit� svahu, musí 
pracovník odpov�dný za provád�ní zemních prací ur�it a zajistit opat�ení k zamezení sesutí 
svahu a vzniku úrazu. P�i nep�íznivých pov�trnostních podmínkách, p�i kterých m�že dojít k 
ohrožení stability svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod svahem. 

P�i práci na svazích se sklonem nad 1 : 1 a  výšce v�tší než 3 m musí být provedena 
opat�ení proti sklouznutí pracovník� nebo sesunutí materiálu. 

7.6 Zajišt�ní otvor� a jam [11]

Všechny otvory a jámy na staveništích (pracovištích) nebo komunikacích, kde hrozí 
nebezpe�í pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny. 

Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možno p�i b�žném 
provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající p�edpokládanému 
provozu. 

Nezakrývají se pouze ty otvory a jámy, v nichž se pracuje. Zdržují-li se v bezprost�ední 
blízkosti další pracovníci, musí být otvory a jámy ohrazeny nebo st�eženy. 

Práce vystavující zam�stnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvoln�né 
zeminy ve výkopu o hloubce v�tší než 5 m. P�i výkopových pracích je nutné dodržet následující 
opat�ení:

a) P�ed zahájením výkopových prací zajistit u všech správc� vedení soub�žných a 
k�ižujících vytý�ení jejich za�ízení v terénu. 

b) Na zahájení prací pozvat správce p�ekládaného (chrán�ného, demontovaného) za�ízení, 
aby ov��il vytý�ení svého za�ízení, potvrdil jeho totožnost a dal souhlas s manipulací na 
tomto za�ízení. Dále, aby pop�. zajistil vypnutí kabel�, na kterých budou provád�ny 
montážní práce. 

c) V p�ípad�, že dojde k obnažení stávajících inženýrských sítí nebo je nutno tyto sít�
vyv�sit, musí být zajišt�ny nejen proti poškození pracovníky stavební organizace, ale i 
další osobou nebo p�sobením vn�jších vliv�. 

d) Výkopy mimo uzav�ené staveništ� musí zhotovitel �ádn� ohradit. V noci je nutno 
výkopy, resp. komunikace u nich �ádn� osv�tlovat. P�ípadné nouzové elektrické 
osv�tlení lze napájet jen bezpe�ným nap�tím (24V). 
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Provád�ní výkopu nebo zá�ezu je podmín�no n�kolika hledisky: 
• druhem t�žené zeminy a objemem výkop�, 
• podélným a p�í�ným sklonem, 
• povrchem terénu, 
• sklonem st�ny svahu výkopu - navrhuje se vzhledem k bezpe�nosti provád�ní podle 

mechanických vlastností hornin a p�edepisuje jej projektant. 

Nej�ast�jší p�í�iny porušení svah� jsou: 
• zm�na sklonu svahu (podlomení, podkopání), 
• p�etížení svah� násypy a stroji, 
• ot�esy vibrace, výbuchy, 
• zm�na obsahu vody v zemin� (vysychání jíl�, atmosférické srážky), 
• vliv rozmrzání zeminy, 
• rychlá zm�na hladiny vody. 

7.7 Ochranná opat�ení [9]

a) Povrchové odvodn�ní zamok�ených míst v p�edstihu p�ed výkopem. 
b) Dodržovat bezpe�nou vzdálenost p�i pojezdu mechanizm� a umís�ování výkopku v 

dostate�né vzdálenosti od hrany výkopu. 
c) Zamezit p�ítoku povrchových vod do pracovního pruhu provedením hrázek nebo 

odvod�ovacích p�íkop�. 
d) P�izp�sobit termíny provád�ní výkop� v zamok�ených oblastech klimatickým 

podmínkám. 
e) Zajistit st�ny proti sesuvu zeminy vhodným svahováním, atd. kvalifikovanou firmou. 
f) Dodržovat bezpe�nou vzdálenost osob od stroj�. 
g) Všechny osoby pracující ve výkopech budou nosit OOPP - ochrannou p�ilbu, 

výstražnou vestu apod. 
h) Do strojem vyhloubených nezapažených výkop� se nesmí vstupovat, pokud jejich st�ny 

nejsou zajišt�ny proti sesutí ochranným rámem, bezpe�nostní klecí, rozp�rnou 
konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí od 1,5 m hloubky v extravilánu, pop�. 1,3 
m v intravilánu. 

i) Prokazatelné seznámení obsluh stroj� a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy 
technické infrastruktury. 

j) Pro fyzické osoby pracující ve výkopech, budou výkopy vybaveny dostate�ným po�tem 
bezpe�ných výstup� a výlez�, nejmén� však po každých 15 m délky výkopu. 

k) Všechny výkopy od 1,5 m hloubky musí být zajišt�ny zábradlím. Ve vzdálenosti v�tší 
než 1,5 m od hrany výkopu lze zajišt�ní provést vhodnou zábranou zamezující p�ístupu 
osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky dle p�ílohy �. 3, �ást III, bod 2 k  
na�ízení vlády � .  591/2006 Sb. 

1) Vylou�eny budou rovn�ž jakékoli práce v prostoru smykových klín� výkop�, které by 
zat�žovali smykový klín (nap�. pojezd mechanizace, manipulace s materiálem apod.). 
Smykové klíny sahají do vzdálenosti od kraje výkopu, rovnající se hloubce výkopu, 
nebude-li v projektu up�esn�no jinak. 

8 Betoná�ské práce 

Bedn�ní musí být t�sné, únosné a prostorov� tuhé. Montáž bedn�ní provád�t dle projektu a 
technologického postupu. P�ed zapo�etím betoná�ských prací musí být celé bedn�ní a jeho �ásti, 
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zejména podp�ry, �ádn� prohlédnuty závady odstran�ny. P�evzetí a kontrola bedn�ní musí být 
zapsány do stavebního deníku odpov�dným pracovníkem. 

Pro pohyb zam�stnanc� po bedn�ní a na místo ur�ení musí být vybudovány bezpe�né 
komunikace. Zam�stnanci se nesmí pohybovat ani po sou�ástech bedn�ní, ani po armatu�e. V 
nutných p�ípadech používat prost�edky osobního jišt�ní. 

Odbed�ovací práce nosných prvk�, konstrukcí nebo jejich �ástí, u nichž po p�ed�asném 
odbedn�ní hrozí nebezpe�í z�ícení nebo poškození konstrukce, mohou být zahájeny jen na p�íkaz 
odpov�dného zam�stnance. P�i odbed�ování konstrukcí ve výškách se musí používat bezpe�ná 
technická za�ízení a pom�cky. Žeb�íky lze použít jen p�i odbed�ovacích pracích do výšky 3 
metry odbed�ované konstrukce nad pracovní podlahou, kdy se neuvol�ují nebo neodstra�ují 
nosné �ásti bedn�ní. Stabilita žeb�ík� nesmí být závislá na demontovaných �ástech bedn�ní a 
podp�r. Prostor odbed�ovacích prací musí být zajišt�n proti vstupu nepovolaných osob. Bednící 
dílce a odbed�ovaný materiál bezprost�edn� odklízet, h�ebíky vytahovat nebo ohnout tak, aby 
nemohly zp�sobit zran�ní. 

9 Montážní práce [6]

Zhotovitel montážních prací musí mít zpracován technologický postup jím montovaných 
konstrukcí, ve kterém bude obsažen �asový sled montážních záb�r�, pohyb mechaniza�ních 
prost�edk�, �ešení p�ístupu pracovník� ke stykovým uzl�m, v�etn� jejich zajišt�ní proti pádu. 

Montážní pracovišt� musí být odevzdáno tak, aby montážní práce probíhaly v souladu s 
p�edpisy o bezpe�nosti práce a bez ohrožení pracovník� a montovaných konstrukcí. 

Práce spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních stavebních díl� kovových, 
betonových a d�ev�ných ur�ených pro trvalé zabudování do staveb. 

Ochranná opat�ení:
a) Pro je�áby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací za�ízení musí být zpracovány 

systémy bezpe�né práce podle �SN ISO 12480-1. 
b) Na stavb� budou probíhat práce spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních 

stavebních díl�. Protože u této �innosti existuju vysoké riziko vzniku t�žkého 
smrtelného úrazu, je pot�eba dbát v maximální mí�e všech p�edpis� bezpe�nosti práce. 

c) Tato �innost p�ímo postihuje n�kolik oblastí týkajících se bezpe�nosti práce - odborné 
znalosti a zp�sobilosti pracovník� p�i vázání b�emen a obsluze pracovních stroj�, 
technický stav pracovních stroj� dokládající revizní zprávy, vyhovující zrevidovaný 
stav vázacích prost�edk�, vymezení bezpe�ného pracovního prostoru a další. 

Zásady p�i manipulaci s t�žkým b�emenem, konstruk�ním dílem:
a) Musí být zpracován technologický postup, podle kterého budou práce probíhat. 
b) Pracovník, který b�emeno zav�šuje, musí být odborn� zp�sobilý k této �innosti. 
c) Vázací prost�edky musí mít platné revize a p�ed použitím musí být ješt� zkontrolovány, 

zda nejsou poškozeny. 
d) Pracovník obsluhující pracovní stroj, který s b�emenem manipuluje, musí být pro tuto 
�innost odborn� zp�sobilý. 

e) Pracovní stroj musí mít platné revize. 
f) Musí být vymezen nebezpe�ný pracovní prostor, do kterého nebude mít nikdo p�ístup. 
g) Musí být zajišt�n dostate�ný po�et osob, které budou provád�t další �innosti spojené s 

manipulací s t�žkým b�emenem. 
Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP, podle druhu konkrétní �innosti. 
Musí být dodržovány všechny p�edpisy týkající se bezpe�nosti práce. 
Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, pop�ípad� za�ízení 

technického vybavení 
P�i provád�ní výstavby je nutné respektovat ochranná pásma nadzemních i podzemních 
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vedení t�chto inženýrských sítí. Soub�h a k�ížení nov� budovaných p�ípojek sítí technické 
infrastruktury s ostatními podzemními sít�mi technické infrastruktury bude �ešen v souladu s 
�SN 736005. P�ed zahájením prací v dot�eném prostoru, zejména realizací nových sítí technické 
infrastruktury p�ípojek, budou vyty�eny stávající sít� technické infrastruktury. Jejich vedení 
bude ov��eno kopanými sondami. Práce v ochranných pásmech stávajících i nových rozvod� a 
inženýrských sítí budou provád�ny ru�n� a se souhlasem p�íslušných správc�, ve vzdálenosti 
menší než 0,5 m bez použití pneumatických nebo elektrických nástroj�. Rovn�ž zához veškerých 
odhalených rozvod� a sítí bude nahlášen dot�eným správc�m p�ed provedením prací. P�i 
soub�hu nebo k�ížení inženýrských sítí budou dodrženy platné normy a technické p�edpisy, a to 
zejména �SN 736005, do ochranných pásem inženýrských sítí nebudou bez souhlasu 
p�íslušného správce umis�ovány žádné objekty za�ízení staveništ�. 

10 Stroje a strojní za�ízení [7]

Stroje a strojní za�ízení užívané pro stavební práce musí svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídat p�edpis�m k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení. 

Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržb�, který musí být v �eském 
jazyce.  

10.1 Povinnosti obsluhy p�ed zahájením provozu a p�i provozu 

• Zp�sob zajišt�ní stroje p�i p�emís�ování, odstavování z provozu, opravách a proti 
nežádoucímu uvedení do provozu, 

• umíst�ní a zajišt�ní stroje po ukon�ení provozu, 
• rozsah, lh�ty a zp�sob provád�ní údržby v�etn� revizí, 
• zakázané úkony a �innosti. 

Zakázané �innosti: 
• uvád�t stroj do chodu, jsou-li v jeho nebezpe�ném dosahu další pracovníci, 
• uvád�t stroj do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno n�které 

ochranné za�ízení. 
• pracovat se strojem v noci nebo za snížené viditelnosti, není-li pracovní prostor stroje a 

pracovišt� dostate�n� osv�tlen, 
• pohybovat pracovním za�ízením nad pracovníky nebo obsazenou kabinou �idi�e 

dopravních prost�edk�, 
• pracovat se strojem a pracovním nástrojem v míst�, na které není z místa obsluhy vid�t 

a kde by mohlo nastat ohrožení pracovník� nebo jiného za�ízení, 
• vy�azovat z �innosti bezpe�nostní, ochranné, pojistné za�ízení a m�nit jejich p�edepsané 

parametry. 
Kontrola bezpe�nosti provozu za�ízení p�ed uvedením do provozu je provád�na podle 

pr�vodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li pr�vodní dokumentace k 
dispozici, stanoví rozsah kontroly zam�stnavatel místním provozním bezpe�nostním p�edpisem. 
Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu za�ízení. 

P�ed použitím stroje musí zhotovitel seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami mající vliv na bezpe�nost práce, jimiž jsou zejména únosnost p�dy, p�ejezd� a 
most�, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, pop�. jiných 
podzemních p�ekážek, umíst�ní nadzemních vedení a p�ekážek. Obsluha musí dále zkontrolovat 
funk�nost všech ovládacích, sd�lovacích a bezpe�nostních za�ízení. Zjistí-li závadu, nesmí být 
stroj uveden do provozu d�íve, než je závada odstran�na. 
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11 Pracovišt� s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky [6]

Zam�stnavatel p�ijímá technická a organiza�ní opat�ení k zabrán�ní pádu zam�stnanc� z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpe�nému zachycení. 
Zajišt�ní pracovníka musí být provedeno na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo 
jinými nebezpe�nými látkami, a to nezávisle na výšce. Od výšky 1,5 m musí být zajišt�na proti 
pádu osob všechna pracovišt� a komunikace. Ochrana pracovník� pod stanovenou hranicí 1,5 m 
je zam�stnavatelem �ešena dle charakteru a rizika dané práce. 

P�i práci na souvislých plochách ve výšce, není nutno zajiš�ovat celou plochu, ale pouze 
místo práce v�etn� p�ístupových komunikací. Kolektivní zajišt�ní bude p�esahovat krajní polohy 
pracovní plochy nebo komunikací minimáln� o 1,5 m. Ve sm�ru do plochy souvislé lze použít 
zábranu. 

Ochrana proti pádu se nevyžaduje, jestliže se pracovišt� nebo komunikace nacházejí na 
plochách se sklonem do 10° v�etn� od vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou. Zábrana je 
jednoty�ové zábradlí o výšce 1,1 m, které není ur�eno k ochran� proti pádu, a to ani osob ani 
p�edm�t�. Tato zábrana musí být umíst�na minimáln� 1,5 m od hrany pádu. Dále se ochrana 
proti pádu nevyžaduje p�i zd�ní, je-li místo práce uvnit� objektu 60 cm pod rovinou zdi, na které 
se pracuje. 

P�i postupu prací do výšky budou dále zakryty všechny otvory nebo prohlubn�, jejichž 
kratší rozm�r nebo pr�m�r je min. 25 cm. K zakrytí budou použity ochranné poklopy, které není 
možno p�i b�žném provozu odstranit nebo poškodit a které mají únosnost odpovídající 
p�edpokládanému provozu. 

11.1 Kolektivní zajišt�ní 

Ochranné konstrukce: 
• zábradlí 
• ohrazení 
• poklopy 
• lešení 

Záchytné konstrukce: 
• záchytné sít�
• záchytné podlahy 
• záchytná lešení 
• pracovní plošiny 

11.2 Osobní zajišt�ní 

Požadavky na kolektivní zajišt�ní proti pádu
Konstrukce kolektivního zajišt�ní musí být dostate�n� pevné a odolné v��i vn�jším silám a 

nep�íznivým vliv�m, aby nemohlo dojít k jejich porušení, deformaci nebo ztrát� stability. 
Zárove� musí být upevn�ny tak, aby p�ípoje bezpe�n� unesly p�edpokládané zatížení. Únosnost 
kolektivního zajišt�ní musí být prokázána statickým výpo�tem nebo jiným dokladem. Mezi 
konstrukce kolektivního zajišt�ní pat�í ochranné a záchytné konstrukce. 

Ochranné konstrukce - konstrukce zabra�ující pádu osob nebo materiálu a p�edm�t� z 
volných okraj�. Pat�í sem ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, ochranné lešení a ochranný 
poklop. Jsou umís�ovány do úrovn� chrán�ného pracovišt� nebo komunikace ve výšce. 
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Záchytné konstrukce - konstrukce zachycující pád osoby, materiálu a p�edm�t� z výšky. 
Umís�ují se pod úrovní chrán�ného pracovišt� nebo komunikace ve výšce. Pat�í sem záchytné 
lešení, záchytná st�íška, záchytná podlaha a bezpe�nostní sí�. 

Lešení (�SN 73 8101, �SN EN 12811-1) - konstrukce každého lešení musí mít pr�vodní 
dokumentaci. V dokumentaci musí být prokázány požadované vlastnosti konstrukce po stránce 
statické, funk�ní a pracovní bezpe�nosti a musí být umožn�no bezpe�né provedení lešení, tedy 
montáž, demontáž, p�emís�ování, pop�. bezpe�né používání a údržba. Samostatná dokumentace 
není t�eba, pokud konstruk�ní uspo�ádání i ostatní technické údaje jednozna�n� vyplívají z 
typových podklad� nebo návod� výrobce na montáž, demontáž, užívání a údržbu. 

Stavbu lešení provádí pouze osoba s odbornou zp�sobilostí na základ� technické 
dokumentace. Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Konstrukce lešení 
musí být provedena tak, aby tvo�ila prostorov� tuhý celek, zajišt�ný proti lokálnímu i celkovému 
vybo�ení nebo posunutí. Podchodná výška mezi podlahami lešení musí být nejmén� 1,9 m a 
ší�ka podlahy nejmén� 60 cm. Mezery mezi podlahovými prvky sm�jí být nejvýše 2,5 cm, 
výjime�n� 6 cm v místech svislých nosných prvk�. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u 
nároží lešení do 5 cm. Nejmenší tlouš�ka prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm. Výška 
zábradlí je nejmén� 1,1 m a výška zarážky 15 cm. 

Zábradlí u vnit�ních okraj� podlah se nemusí provád�t, pokud mezera mezi podlahou a 
p�ilehlou st�nou je menší než 25 cm. Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. 
Žeb�íky musí p�esahovat horní podlahu nejmén� o 1,1 m, sklon žeb�íku 3 : 1 a  otvory v podlaze, 
umož�ující výstup nebo sestup musí mít rozm�ry nejmén� 50 x 60 cm. Pro výstup (sestup) mezi 
podlahami lešení lze používat d�ev�ný sbíjený žeb�ík, do délky 3,5 m. Žeb�ík musí být 
dokumentován typovým výkresem, p�í�le vsazeny do dvojitých postranic. 

Pro montáž, demontáž a p�emís�ování lešení musí být p�edem ur�en technologický postup. 
P�i montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajišt�na stabilita a tuhost konstrukce 
lešení. Demontované sou�ásti lešení se nesmí shazovat na zem. Pracovníci musí používat 
stanovené OOPP, zvlášt� ochranné p�ilby a osobní jišt�ní zam�stnance. Místa ukotvení musí být 
stanovena tak, aby délka pádu p�i použití bezpe�nostního pásu byla max. 0,6 m. P�i použití 
bezpe�nostního postroje bez tlumi�e max. délka pádu 1,5 m, p�i použití bezpe�nostního pásu s 
tlumi�em max. 4 m. Místo kotvení ur�it s ohledem na konkrétní místo. Vizuální kontrola 
prost�edk� osobního jišt�ní p�ed každým použitím, seznámení zam�stnanc� s návodem k použití, 
zdravotní zp�sobilost pro práce ve výškách. Místo kotvení musí odolat ve sm�ru pádu minimální 
statické síle 15 kN. 

Provoz na lešení m�že být zahájen až po jeho úplném dokon�ení, vybavení a vystrojení 
podle dokumentace. P�ed zahájením provozu musí být lešení p�edáno. P�edání a p�evzetí se 
uskute��uje odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku. Lešení se 
smí používat pouze k ú�el�m, pro které bylo projektováno, p�edáno a p�evzato do používání. 
Konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpe�n� plnit funkci, pro kterou 
byly z�ízeny. 

Leše�ová konstrukce musí být každý m�síc odborn� prohlédnuta. Tento termín se zkracuje 
na 14 dn� u lešení speciálních (pojízdná, zav�šená) nebo u lešení vystavených ú�ink�m okolí 
(vibrace). Mimo tyto prohlídky provád�t denn� provád�t zb�žnou prohlídku konstrukce lešení 
jako celku, p�i které se kontroluje zejména kompletnost konstrukce lešení. Lešení musí být 
opat�eno tabulkou, která obsahuje název a adresu provozovatele, nosnost pracovních podlah 
kg/m2, dovolený po�et sou�asn� zatížených podlah a zp�sob použití lešení. 

Za obvyklou pracovní výšku se považuje u t�žkých prací (zd�ní, manipulace s b�emeny, 
t�žším ná�adím apod.) práce do výšky 1,5 m, pro ostatní práce (omítky, malby, obkládání apod.) 
práce do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní podlahy. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se 
nesmí používat labilní p�edm�ty a p�edm�ty ur�ené pro jiné použití. Žeb�íky se nesmí používat 
jako podp�rný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou leše�ových žeb�ík�. Konstrukce musí 
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být stabilní, �ádn� ustavená, podlaha konstrukce ucelená, žeb�ík p�esahuje výstupovou hranu o 
1,1 m, je �ádn� zajišt�n proti ujetí, sklouznutí. Stavební kozy zajiš�ovat p�i zvyšování pouze 
originálními závla�kami na �etízku. 

V p�ípad� kdy nebude možné použít kolektivní zajišt�ní, musí se použít zajišt�ní 
prost�edky osobní ochrany: 

• osobní ochranné pracovní prost�edky pro pracovní polohování a prevenci proti pád�m z 
výšky (pracovní polohovací systémy), 

• osobní ochranné pracovní prost�edky proti pád�m z výšky (systémy zachycení pádu). 
Prost�edky osobního zajišt�ní je nutné pravideln� prohlížet a zkoušet podle návodu 

výrobce nebo dovozce. Vhodný prost�edek osobního zajišt�ní, nebo lépe vhodný systém 
osobního zajišt�ní a kotevní místo je povinen ur�it zpracovatel technologického postupu. 

Pokud jde o jednoduché práce, pro které není t�eba zpracovávat technologický postup, ur�í 
kotevní místo, pop�. systém zajišt�ní odborn� zp�sobilý zam�stnanec pov��ený 
zam�stnavatelem. Zhotovitel stavebních prací ve výšce má za povinnost zajistit, aby 
zam�stnanec používající osobní ochranné pracovní prost�edky proti pádu, byl pro p�edpokládané 
�innosti vyškolen. 

Místa práce ve výškách musí být bezpe�n� p�ístupná po komunikacích, ke kterým pat�í 
rampy, schody, žeb�íky apod. Tyto uvedené komunikace musí být do objektu zabudovány 
sou�asn� s budováním ostatních �ástí stavby. K �ástem staveb, které by tomuto požadavku 
neodpovídaly, musí být zamezen p�ístup. 

Práce ve výškách v prostorech nechrán�ných proti pov�trnostním vliv�m musí být 
p�erušeny p�i bou�i, silném v�tru, sn�žení, tvo�ení námrazy, p�i v�tru o rychlosti nad 8 m/s p�i 
práci na zav�šených pomocných konstrukcích a p�i použití osobního zajišt�ní, v ostatních 
p�ípadech p�i rychlosti v�tru nad 10,7 m/s, dále p�i dohlednosti menší než 30 m a p�i teplot� nižší 
než 10 °C. 

11.3 Použití OOPP proti pád�m z výšky 

Ochrana pracovník� proti pád�m z výšky nebo do hloubky osobním zajišt�ním se 
uplat�uje p�i provád�ní krátkodobých prací ve výšce nebo není-li z technických d�vod� možno 
použít technickou konstrukci (kolektivní zajišt�ní). Zam�stnavatel musí zajistit, aby zam�stnanec 
provád�jící práce p�i použití OOPP proti pádu byl pro provád�né �innosti vyškolen, seznámen s 
návodem k použití a pop�. i odborn� vycvi�en s použitím p�íslušného systému a sou�ástí 
osobního zajišt�ní, v�etn� vyproš�ovacích postup� p�i mimo�ádných událostech. Zam�stnavatel 
musí zajistit, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze provád�né práce, p�edpokládaným rizik�m a 
pov�trnostní situaci, umož�ovaly bezpe�ný pohyb a aby byly pravideln� prohlíženy a zkoušeny v 
souladu s požadavky pr�vodní dokumentace (návod k používání), p�itom smí být použity pouze 
OOPP, které spl�ují požadavky stanovené na�ízením vlády �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na osobní ochranné prost�edky.  

OOPP se používají samostatn� nebo v kombinaci prvk� a sou�ástí systém� a v souladu s 
návody k používání dodanými výrobcem tak, že je: 

a) Zam�stnanci zamezen p�ístup do prostoru, v n�mž hrozí nebezpe�í pádu (1,5 m od 
volného okraje - prevenci proti pádu se rozumí takové zajišt�ní pracovníka, kdy 
zajiš�ovací systém nep�ipustí práci blíže než 1,5 m od hrany pádu). 

b) Zam�stnanec je udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabrán�no. 
c) Pád bezpe�n� zachycen a zachyceného zam�stnance lze neprodlen� a bezpe�n�

vyprostit, pop�ípad� dopravit do bezpe�ného místa, k zachycení pádu musí dojít v 
dostate�né výšce nad p�ekážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vylou�ilo 
zran�ní zam�stnance. 

d) OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pád�m z výšky (pracovní polohovací 
systémy). 
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e) Pracovní polohovací spojovací prost�edek je sou�ást používaná pro p�ipojení ke 
kotvícímu bodu, nebo ke konstrukci jejich obepnutí jako prost�edek podpory. 

Používání OOPP pro pracovní polohování

Bezpe�nostní polohovací pás (�SN EN 358) ani horolezecké sedací postroje (�SN EN 813 
a �SN EN 1497) nelze použít k zachycení pádu a proto je nelze použít samostatn� tam, kde 
nelze vylou�it (volný) pád z výšky. 

P�i použití polohovacího pasu musí uživatel pracovat s lanem p�ichyceným ke dv�ma 
upev�ovacím bod�m na pase. Polohovací pás musí spl�ovat požadavky �SN EN 358. Pracovní 
polohovací pás je ur�en k: 

a) bezpe�nému zajišt�ní uživatele OOPP v poloze pracovního místa, 
b) zabrán�ní, aby se uživatel OOPP do polohy, ve které m�že nastat volný pád. 
Podmínkou použití polohovacího pásu pro práci ve výšce je omezení pohybu za ú�elem 

vylou�ení volného pádu a to správným umíst�ním kotvícího bodu a nastavením omezené délky 
pracovního polohovacího spojovacího prost�edku (zajiš�ovacího lana) - zkrácení �inné délky 
lana. 

11.4 Zachycovací postroje 

Systém zachycení pádu je OOPP proti pád�m z výšky obsahující zachycovací postroj a 
spojovací podsystém ur�ený pro zachycení pádu. Zachycovací postroj se za�len�ným tlumi�em 
pádu tvo�í podsystém. Systém zachycení pádu je úplný se spojovacím prost�edkem. 

Základem tohoto systému je zachycovací postroj. Tento bezpe�nostní zachycovací postroj 
musí spl�ovat požadavky �SN EN 361 - osobní ochranné prost�edky proti pád�m z výšky. Tato 
norma musí být vyzna�ena u schvalovací zna�ky CE na postroji. 

Zachycovací postroj je opora t�la v první �ad� pro ú�ely zachycení pádu, tj. sou�ást 
systému zachycení pádu. Zachycovací postroj smí obsahovat popruhy, kování, p�ezky a další 
prvky, vhodn� uspo�ádané a upravené k podpo�e celého t�la osoby a zadržující nositele v 
pr�b�hu pádu a po jeho zachycení. 

11.5 Spojovací prost�edky 

Spojovací prost�edek je spojující prvek nebo sou�ást v systému. Spojovacím prost�edkem 
smí být lano ze syntetických vláken, ocelové lano, popruh nebo �et�z. Spojovací prost�edek 
spojuje kotvící bod s úchytným bodem OOPP. 

Tlumi�e pádu (�SN EN 355) 
Tlumi� pádu je prvek nebo sou�ást systému zachycení pádu, který je navržen k rozptýlení 

energie objevující se v pr�b�hu pádu z výšky. Tlumi�e pádu jsou jednoú�elové bezpe�nostní 
prvky tlumící pád pracovníka. 

Tlumi� pádu s postrojem p�ípadn� se zachycova�em je nej�ast�ji používanou kombinací 
OOPP pro zachycení pádu, ztlumení jeho ú�ink� a k bezpe�nému zastavení pádu. 

Zatahovací zachycova�e pádu (lanové nebo pásové) 

Jde o zachycova�e pádu se samosvornou funkcí a automatickým systémem napínání a 
zp�tným p�íslušenstvím pro spojovací prost�edek (zatahování spojovacího prost�edku), prvek s 
energii rozptylující funkcí m�že být za�len�n v samostatném za�ízení nebo tlumi� pádu m�že být 
za�len�n do zatahovacího spojovacího prost�edku. 

11.6 Záchranné prost�edky 

P�i zachycení pádu uživatele OOPP je nutno pracovníka ve visu vrátit na pevnou zem nebo 
konstrukci. Podle individuálních t�lesných dispozic visícího pracovníka, mohou u n�ho už po 20 
minutách nastat závažné poruchy dýchání a ob�hového systému vlivem tlaku zachycovacích 
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popruh�, pop�. m�že dojít k bezv�domí. Z t�chto d�vod� je nutno vybavit pracovišt�
záchrannými nebo evakua�ními prost�edky, umož�ující vyprošt�ní do 20 minut (záchranný 
p�ístroj, pracovní plošina, speciální záchranné prost�edky apod.) pro složit�jší situace se má 
vypracovat plán záchrany ve výškách. 

Záchranná smy�ka (�SN EN 1497)

Je sou�ást OOPP pro záchranné ú�ely skládající se z prvk� navržených a konstruovaných 
tak, že b�hem záchranného procesu je zachra�ovaná osoba držena a ponechána v definované 
pozici. Záchranná smy�ka není sou�ást OOPP proti pád�m z výšky. 

Záchranné zdvihací za�ízení (�SN EN 1496) 

Je sou�ást OOPP pro záchranné ú�ely, pomocí n�hož jsou osoby schopné vyzvednout sebe 
z nižší do vyšší polohy nebo jsou vyzvednuty záchraná�em. Nebo se navíc osoby mohou slanit z 
vyšší do nižší polohy nebo mohou spoušt�ny záchraná�em. 

12 Plán zdvihacích prací [5]

Zdvihací za�ízení obecn� užívané pro rutinní zdvihací práce: 
• vysokozdvižný vozík, 
• pojízdné zdvihací pracovní plošiny, 
• naklada�, 
• autoje�áb, 
• b�žné výtahy, 
• ocelové výztuže, 
• kád� na maltu, pojízdné kontejnery, 
• bedn�ní, 
• palety se sádrokartonem, tvárnicemi, dlaždicemi, 
• provád�ní ocelových konstrukcí. 
Jde o stejné prost�edky a metody používané každý den. Po�áte�ní plán bude zaveden a 

každý týden kontrolován osobou jmenovanou zhotovitelem. Do plánu bude zanesena každá 
zm�na a zm�n�ný plán bude p�edložen koordinátorovi BOZP. 

Složit�jší zdvihací práce vyžadují pe�livé plánování a posouzení rizik, které obvykle trvá 
n�kolik týdn�. M�že zahrnovat uzáv�ry silnic, most�, odklon dopravy, ú�ast policie a 
havarijních služeb, zjišt�ní polohy inženýrských sítí, apod. Pat�í sem nap�. následující práce na 
staveništi za použití je�áb�: 

• zdvihání za�ízení a stroj�, 
• zdvihání do velkých výšek a v blízkosti jiných staveb, nap�. zdvihání za�ízení na 

st�echu, 
• velké ocelové nosníky, 
• konstrukce z prostorových bun�k, 
• zdvihání desek pro ukon�ení prací na fasád�. 

13 Ochranná pásma [42]

13.1 Pozemní komunikace 

Silnice, místní komunikace I. t�    50 m od osy jízdního pásu 
Silnice, místní komunikace II. a III. T�  15 m od osy jízdního pásu 

Elektroenergetická za�ízení 

Podzemní vedení do 110 kV    1 m od osy 
Podzemní vedení nad 110 kV    3 m od osy 
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Nadzemní vedení NN do 1 kV    1 m od krajního vodi�e 
Nadzemní vedení VN nad 1 kV do 35 kV  7 m od krajního vodi�e bez izolace 
Nadzemní vedení VVN nad 35 kV do 110 kV 12 m od krajního vodi�e bez izolace 
Nadzemní vedení VVN nad 110 do 220 kV  15 m od krajního vodi�e s izolací 
základní 

13.2 Plynárenská za�ízení 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprost�ední blízkosti plynárenského 
za�ízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti na ob� strany od jeho 
p�dorysu (od vn�jšího okraje potrubí). U technologických objekt� je ochranné pásmo vymezené 
na všechny strany od p�dorysu objektu. V ochranném pásmu za�ízení, které slouží pro výrobu, 
p�epravu distribuci a usklad�ování plynu, i mimo n�j je zakázáno provád�t �innosti, které by ve 
svých d�sledcích mohly ohrozit toto za�ízení, jeho spolehlivost a bezpe�nost provozu. 

Plynovody nízkotlaké a st�edotlaké v zastav�ném území 1 m od vn�jšího okraje 
Plynovody ostatní      4 m od vn�jšího okraje 

13.3 Vodohospodá�ská za�ízení 

Ochranné pásmo tvo�í prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou v následujících vzdálenostech od vn�jšího okraje potrubí: 

Vodovodní potrubí  2 m od vn�jšího okraje potrubí na ob� strany 
Kanaliza�ní stoky  3 m od vn�jšího okraje stoky 
Ochranná pásma je nutné ozna�it tabulemi. 

14 Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí [11]

Pro stavební práce bude použito lešení, která budou sou�ástí prací provád�ných 
subdodavatelsky. Na plošinách a lešeních nesmí být skladovány p�edm�ty p�esahující jejich 
únosnost. Pravidelné kontroly a revize budou provád�ny v souladu s technickou dokumentací 
lešení a p�íslušných �SN. P�ed stavbou systémového lešení bude vždy zajišt�no: 

• certifikát o schválení daného typu lešení, 
• lešení m�že montovat pouze osoba odborn� zp�sobilá (lešená�), 
• po montáži lešení osoba odborn� zp�sobilá p�edá lešení do užívání písemným 

protokolem, 
• kontroly do�asných konstrukcí - lešení, bedn�ní a op�rné konstrukce, 
• projektové návrhy a výpo�ty do�asných konstrukcí, u nichž v p�ípad� z�ícení hrozí 

zna�né riziko smrtelného úrazu, musí být p�ed vlastní stavbou schváleny zkušenými 
technickými inženýry s odpovídající kvalifikací, 

• p�ed zatížením do�asných konstrukcí je t�eba provést kontrolu neporušenosti jejich 
základních �ástí a prov��it, že jsou postaveny v souladu s projektovým návrhem (kde je 
to praktické), 

• musí být vypracovány a dodržovány bezpe�né pracovní postupy montáže, zat�žování a 
demontáže do�asných konstrukcí. 

14.1 Požadovaná opat�ení 

Všechny stavební firmy musí zavést taková opat�ení, aby bylo zajišt�no, že: 
• Veškeré projektové návrhy a výpo�ty do�asných konstrukcí budou prov��eny a 

schváleny kvalifikovaným inženýrem. 
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• Zhotovitelé p�ed zahájením prací vypracují detailní bezpe�né pracovní postupy 
(vyhodnocení rizik pracovní �innosti/postup bezpe�ného provedení práce) pro montáž, 
užívání a demontáž všech do�asných konstrukcí a že tyto postupy budou v p�ípad�
zm�n odpovídajícím zp�sobem opraveny. 

• Kompetentní osoby s odpovídající kvalifikací budou provád�t kontroly všech do�asných 
konstrukcí, u nichž existuje riziko smrtelného úrazu, aby bylo p�ed jakýmkoli zatížením 
do�asných konstrukcí zajišt�no, že struktura jejich základních �ástí není narušena a že 
jsou postaveny v souladu s projektovým návrhem (kde je to praktické). Kontrolní proces 
by m�l probíhat podle doporu�eného postupu kontrol. 

Doporu�ený postup kontroly do�asných konstrukcí 

Konstrukce musí být navrženy tak, aby nedocházelo k excentrickému zatížení vertikálních 
prvk� (pokud to není výslovn� stanoveno a povoleno v návrhu). Na všech výkresech musí být 
uvedeno maximální vypo�tené zatížení sloupk�. Projektant musí na všech výkresech jasn�
uvád�t zatížení tlakem v�tru, v�etn� tlaku na vertikální sít� nebo plášt� p�id�lané ke konstrukci, a 
p�i výpo�tech brát v úvahu rychlost v�tru v daném míst�, která m�že p�ekra�ovat hodnoty b�žn�
povolované výrobci a projektanty. Všechny patentované systémy musí být navrženy v souladu s 
doporu�eními výrobce. Sm�šování prvk� r�zných systém� není povoleno mezi vrchem základny 
konstrukce a spodní stranou primárních �ástí. 

14.2 Kontroly povinné pro všechny do�asné stavby 

Montážní postupy aplikované ve skute�nosti musí odpovídat navrženým metodám. Totéž 
se týká materiál�. Je t�eba prov��it, že na stavbu nep�sobí žádné faktory ovliv�ující její stabilitu, 
jako je stupe� zatížení nebo nosnost podloží, že kvalita svarových spoj� je dostate�ná, žádné 
�ásti se nemohou p�i p�sobení vibrací uvolnit nebo vypadnout. Zkontrolujte, že všechny �ásti 
konstrukce jsou ve správné poloze, že nikde není patrná žádná nežádoucí excentricita a že nejsou 
p�ekro�eny žádné tolerance. Nesmí být provád�na žádná nesystémová �ešení konkrétních 
problém�, které nastanou na staveništi, bez souhlasu projektanta nebo koordinátora BOZP. 
Návrh betonové sm�si a betonáž musí odpovídat tlak�m, pro které bylo bedn�ní navrženo. 
�ídícímu pracovníkovi musí být zd�razn�na d�ležitost kontroly betonáže. 

14.3 Kontroly bedn�ní p�ed betonáží 

Všechny základové desky musí být požadovaného typu a všechny prodlužovací �ásti 
základové desky/hlavice nesmí p�ekra�ovat stanovené mezní hodnoty. Musí být namontovány 
všechny výztuže základových desek, hlavic. U všech základových desek a hlavic musí být 
použity prvky pro rozložení zatížení. Základové desky musí být správn� zatíženy. Podp�ry musí 
být požadovaného typu, velikosti a kvality a musí být namontovány s požadovanou tolerancí. 
Nosné desky nastavitelných ocelových vzp�r musí být odpovídajícího typu a nesmí být k�ivé. 
Spoje vertikálních díl� musí být �ádn� smontovány a vyrovnány a v p�ípad� pot�eby zpevn�ny. 
Kolíky k nastavitelným vzp�rám musí být požadovaného typu (nelze použít h�ebíky nebo 
zpev�ovací lišty). Vzdálenosti a úrovn� m�ížování vertikálních podp�r musí být správné. Žádné 
vzp�ry nesmí být delší, než je specifikováno. 

Všechny horizontální a diagonální výztuže musí být namontovány v souladu s výkresy, na 
správném míst� a se správnou orientací. Spoje napínacích díl� lešení musí být správn�
zkonstruovány. Diagonální výztuže musí být p�ipojeny co možná nejblíže uzlovým bod�m. 
Bedn�ní lešení musí být namontováno tak, aby centrální linie trubek byly v uzlovém bod� co 
možná nejblíže. Musí být p�ijata dostate�ná opat�ení, která zabrání posuv�m šikmých vzp�r. 
P�eklenovací podp�ry musí být požadovaného typu, velikosti a kvality. Pod nosníky musí být 
dostate�ná nosná plocha. Nosníky musí být vyrovnány centráln� v hlavicích a ve správných 
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st�edech. Mezi díly a podp�ry s rozdílným sklonem musí být vloženy klíny, aby bylo dosaženo 
odpovídajících nosných charakteristik a vlastností dílu. Pro fixování nosník� v hlavicích musí 
být použity klíny správného typu. K nosník�m musí být namontovány všechny specifikované 
sí�ové výztuže a postranní zábrany. 

15 Celkový po�et pracovník� a jejich evidence 

Denní p�ítomnost pracovník� je evidována vedoucím stavby, v�etn� zam�stnanc�
subdodavatele. Tato evidence slouží jako podklad pro oznámení vyklizení prostoru v p�ípad�
havarijních poplach� vedoucímu stavby. Všichni pracovníci jsou povinni hlásit své odchody z 
pracovišt� nad�ízenému. 

15.1 Užívání OOPP [11]

Užívání a poskytování OOPP se �ídí dle na�ízení vlády �. 495/2001 Sb. Všechny osoby 
vstupující na staveništ� s výjimkou kancelá�ských prostor jsou povinny trvale používat OOPP 
odpovídající ohrožení (riziku) na staveništi a ohrožení vyplívající z provád�ných prací.
Pracovníci, kte�í nepoužívají p�edepsané OOPP, mohou být vedoucím stavby nebo technikem 
bezpe�nosti práce vykázáni ze staveništ�. 

16 První pomoc 

Všichni zam�stnanci musí být seznámeni se zásadami a zp�soby poskytování první 
pomoci, které jsou sou�ástí školení BOZP. První pomoc musí být poskytnuta v p�ípad� každého 
poran�ní, otravy nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu. P�edstavuje souhrn rychlých opat�ení, 
která jsou nutná k ochran� života postiženého.

První pomoc p�ed p�íjezdem záchranných složek poskytuje nejbližší sv�dek úrazu s 
pomocí spolupracovník�. Bezpe�nost zran�né osoby a její záchrana mají prvo�adou d�ležitost. K 
neprodlenému p�ivolání zdravotní a záchranné služby slouží telefonní linka v míst� staveništ�
nebo mobilní telefon.

Ohlásit a odborn� ošet�it je nutno každý, tedy i drobný úraz, který nevyvolá pracovní 
neschopnost. To je pak povinností zran�ného. P�ed odchodem leh�eji zran�ného pracovníka k 
léka�i, pracovník nahlásí událost nad�ízenému. V kancelá�i musí být umíst�na �ádn� vybavená 
lékárni�ka. 

17 Ochrana ŽP [9]

Na pracovišti i v pronajatých prostorách udržovat po�ádek. P�edcházet vzniku odpad� a v 
maximální mí�e jejich množství omezovat. Kapalný odpad (nap�. olej ze stroj�) nevylévat do 
kanaliza�ních systém�. Nepoužívat stroje a dopravní prost�edky se spalovacími motory s 
nadm�rnou kou�ivostí a stroje, z nichž dochází ke zjevnému úniku pohonných hmot, mazadel a 
dalších provozních hmot. 

Práce provád�t tak, aby nebyly zdrojem prachu. Dojde-li p�i provád�ní prací k vynášení 
zeminy na plochy mimo staveništ�, provést o�istu t�chto ploch. 

Vypoušt�ní vody do kanaliza�ní sít� smí být provád�no jen po projednání se správcem 
kanalizace. 

18 Záv�r 

V souladu s §101 odst. 1 zákoníku práce je zam�stnavatel povinen zajistit bezpe�nost a 
ochranu zdraví zam�stnanc� p�i práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a 
zdraví, které se týkají výkonu práce.
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Vyhodnocení rizik v�etn� identifikace zdroj� rizik a bezpe�nostních opat�ení je 
zpracováno tak, aby je mohli využívat vedoucí zam�stnanci, kte�í mají za povinnost pr�b�žn�
hodnotit rizika a �init opat�ení k náprav�, p�i své každodenní �ídící a kontrolní �innosti. Nejv�tší 
pozornost je nutno samoz�ejm� v�novat t�m zdroj�m rizik, které p�edstavují zvýšenou 
pravd�podobnost ohrožení zam�stnanc� a t�m, které mohou zp�sobit závažné následky. Pokud 
by na pracovištích vznikly atypické a nep�edvídané situace nebo by došlo k závažn�jším 
problém�m s vyhodnocováním rizik, p�ípadn� by šlo o obtížn� zvládnutelná rizika a nebezpe�né 
situace, je nutno tyto situace bezodkladn� �ešit a v p�ípad� pot�eby nutno upravit režim kontroly 
a provést mimo�ádná opat�ení. 

19 Seznam rizik 

Zdroj rizika Identifikace nebezpe�í- p�í�ina
Vyhodnocení 
závažnosti rizika Bezpe�nostní opat�ení Poznámka

P N H R

19.1 Stavební práce / Staveništ�  

Staveništ�, 
pracovišt�, podlahy 
a komunikace -
pohyb osob 

* pád, naražení r�zných �ástí t�la po 
nastalém pádu v prostorách staveništ�, 
podvrtnutí nohy p�i ch�zi osob po 
staveništních komunikacích a podlahách, 
pracovních sch�dcích, prozatímních 
schodištích, rampách, vyrovnávacích 
m�stcích, lávkách, podlahách lešení, 
plošinách a jiných pomocných pracovních 
podlahách 

3  2  2  12 * bezpe�ný stavu povrchu podlah uvnit� stav�ných objekt�, 
zejména vstup� do objekt�, frekventovaných chodeb a 
vnit�ních komunikací; 
* udržování, �išt�ní a úklid podlah, ploch pro ch�zi a 
komunikací;  
* udržování komunikací a pr�chod� voln� pr�chodných a 
volných, bez p�ekážek a zastavování stavebním materiálem, 
provozním za�ízením apod.; 
* vedení pohyblivých p�ívodu a el. kabel� mimo 
komunikace;  
* v�asné odstra�ování komunika�ních p�ekážek; 
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení 
rizik OPPP ); 
* zajišt�ní dostate�ného el. osv�tlení v noci, za snížené 
viditelnosti (v suterénních prostorách, sklepech, 
místnostech bez oken a denního osv�tlení, v kanálech 
apod.); 

  

* zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, 
zachycení o r�zné p�ekážky a vystupující 
prvky v prostorách stavby 

3 2 1 6 * odstran�ní komunika�ních p�ekážek o které lze zakopnout 
- šroub� vík a zvýšených poklop� nad úrove� podlahy, 
hadic, kabel� (nap�. ve vstupních prostorách, na chodbách 
apod.); 

  

* uklouznutí p�i ch�zi po terénu, blátivých 
zasn�žených a namrzlých komunikacích a 
na venkovních staveništních prostorách 

4  2  2  16 * vhodná volba tras, ur�ení a z�ízení vstup� na stavbu, 
staveništních komunikací a p�ístupových cest, chodník� ; 
* jejich �ist�ní a udržování zejména v zimním období a za 
deštivého po�así; 
* v zimním období odstra�ování námrazy, sn�hu, 
protiskluzový posyp; 

  

* propíchnutí chodidla h�ebíky a pro�ezání 
podrážky obuvi jinými ostrohrannými 
�ástmi 

2 2 1 4 * v�asný úklid a odstran�ní materiálu s ostrohrannými 
�ástmi (�ásti bedn�ní, vybouraný materiál s h�ebíky apod.); 
* vhodná pracovní obuv s pevnou podrážkou; 

  

* pád do hloubky (do výkop�, prohlubní, 
uklouznutí p�i ch�zi po svazích apod.) 

1 3 1 3 * opat�ení volných okraj� výkop�, p�echodových lávek, a 
m�stk� zábradlím p�íp. nápadnou p�ekážkou; 
* vhodná pracovní obuv s protiskluznou úpravou; 
* zvýšená opatrnost a soust�ed�nost zejména v zim� a za 
dešt�; z�ídit pomocné stupn� pro nutnou ch�ze po svahu; 
* volba vhodné trasy p�i ch�zi po svahu, p�ipustit ch�zi jen 
p�i dodrž. max. p�ípustného sklonu svahu, násypu; 

  

Výstupy a sestupy * pád pracovníka p�i výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce  

1  3  1 
  

3  * ke míst�m práce ve výšce zajistit bezpe�ný p�ístup 
(žeb�íky, schodišt�, rampy a pod.) 

  

P�sobení 
pov�trnostních a 
p�írodních vliv�

* prochladnutí pracovníka v zimním období 
p�i práci na venkovních nechrán�ných 
prostranstvích 

2 2 1 4 * poskytnutí OOPP proti chladu a dešti (vlhkosti); 
* podávání teplých nápoj�; 
* p�estávky práci v teplé místnosti; 

  

* p�eh�átí, úpal v letním období; 2 2 1 4 * poskytování chladných nápoj�; 
* p�estávky v práci; 
* používání ochranné p�ikrývky hlavy; 
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B�emena a 
p�edm�ty - pád z 
výšky 

* pád p�edm�tu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zran�ním hlavy 
(cihla, úlomek z materiálu p�epravovaného 
je�ábem a jiným strojem); 
* pád úmysln� shazovaného materiálu a 
jednotlivých p�edm�t� z výšky; 
* nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy stavby, pomocné stavební 
konstrukce 

2 3 1 6 * bezpe�né ukládání materiálu na podlahách mimo okraj; 
* materiál, ná�adí a pom�cky ukládat, p�ípadn� skladovat ve 
výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajišt�ny proti 
pádu, sklouznutí nebo shození v�trem; 
* zajiš�ování volných okraj� pomocných podlah, v�etn�
lešení, zarážkou p�i podlaze, pop�. obedn�ním, sítí, plachtou 
apod. proti pádu materiálu; 
* z�ízení záchytných st�íšek nad vstupu do objekt�; 
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce 
ve výšce, vylou�ení práce nad sebou a p�ístupu osob pod 
místa práce ve výškách; 
* na stavbách používat ochranné p�ilby; 

  

B�emena a 
p�edm�ty 
-p�enášení 
dlouhých p�edm�t�
(fošny,desky,trubky
,výztuž apod.) 

*pád dlouhého kusu z ramene na nohy
*pád p�edm�tu p�i nerovnom�rné ch�zi 
dvou nosi��, jeden je více ohrožen
*p�i oto�ení m�že dlouhý kus narazit na 
jiné osoby

1 2 1 2 *opatrná ch�ze s dlouhým p�edm�tem po p�edem stanovené 
trase a bezpe�né ukládání na ur�ené místo
*po�et nosi�� ur�it podle váhy a délky p�edm�tu

19.2 Silni�ní vozidla a pojízdné stroje  

Silni�ní vozidla, 
pojízdné prost�edky 
a stroje 

* zasažení pracovníka materiálem a 
p�edm�ty p�i otev�ení bo�nic a zadního 
�ela;  
* zran�ní pracovníka materiálem spadlým z 
korby (ložné plochy) vozidla; 

3 2 1 6 * p�i otvírání bo�nic stát bokem, aby nebyl pracovník 
zasažen padajícím materiálem; 
* správné postavení bokem od b�emene; 

  

* zran�ní nohy a pod. p�i sestupování a p�i 
seskoku z ložné plochy vozidla, z kabiny 
* pád z vozidla nebo stroje p�i provád�ní 
�ist�ní nebo údržby na zvýšených místech; 

3 3 1 9 * pro výstup a sestup na vozidlo používat žeb�íku nebo jiné 
rovnocenné za�ízení (stupadla, nášlapné patky, p�idržovat se 
madel apod.); 
* používání vhodných a bezpe�ných konstrukcí, prost�edk�
a pom�cek pro zvyšování míst práce; 

  

* sjetí vozidla nebo stroje mimo vozovku, 
zpevn�nou komunikaci, p�evrácení vozidla 

2 3 1 6 * vyzna�ení nebezpe�ných míst v blízkosti svah�, výkop�, 
jam apod. nebezpe�ných míst 

  

* náraz vozidla nebo stroje na p�ekážku, 
p�evrácení vozidla 

2 3 1 6 * správný zp�sob �ízení, p�izp�sobení rychlosti okolnostem 
a podmínkám na staveništi; 
* zajišt�ní volných pr�jezd�; 

  

* kontakt vozidla s osobou, s jiným 
vozidlem nebo pevnou p�ekážkou -
dopravní nehody: 
- srážka vozidel (�elní, z boku, ze zadu),
- náraz vozidla na p�ekážku 
- p�evrácení vozidla, 
- sjetí vozidla mimo vozovku, 
- najetí, p�ejetí, zachycení, p�iražení a 
sražení osoby vozidlem, 
- p�iražení nebo p�itla�ení osoby vozidlem 
k �ásti stavby �i jiné pevné konstrukci; 

2 3 1 6 * oprávn�ní pro �ízení vozidla (�idi�ský pr�kaz p�ísl. 
skupiny), školení �idi��; 
* dodržování pravidel silni�ního provozu, bezpe�nostních 
p�estávek, pozornost, p�im��ená rychlost atd.; 
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem a v dráze couvání, 
rozhlédnout se p�ed vstupem do komunikace; 
* zajišt�ní odstaveného vozidla proti nežádoucí ujetí; 
* dodržování pracovního režimu; 

  

19.3 Žeb�íky p�enosné  

Jednoduché a 
dvojité žeb�íky 

* pád žeb�íku i s pracovníkem po ztrát�
stability žeb�íku p�i použití žeb�íku pro 
práci;  
* pád osoby ze žeb�íku p�i vystupování �i 
sestupování;  
* pád pracovníka ze žeb�íku v d�sledku 
nadm�rného vychýlení ze žeb�íku, p�i 
postavení žeb�íku na nerovný podklad a 
op�ru; p�i p�etížení a nerovnom�rném 
zatížení žeb�íku; 
* prasknutí, zlomení p�í�le d�ev�ných 
žeb�ík� s následným pádem pracovníka;

3 3 1 9 * žeb�íky používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáro�né 
práce p�i použití jednoduchého ná�adí; 
* udržovat žeb�íky v �ádném technickém stavu; 
* poškozené žeb�íky odstranit z pracovišt�; 
* p�i používání žeb�ík� dodržovat zákazy: 
- používat poškozené žeb�íky, 
- pracovat nad sebou a vystupovat a sestupovat po žeb�íku 
více osobám sou�asn�, 
- nebezpe�n� a nadm�rn� se vyklán�t (tj. vychylovat t�žišt�
t�la) mimo osu žeb�íku, 
- vynášet a snášet b�emeno hmotnosti nad 15 kg, 
- pracovat na jednoduchém žeb�íku ve vzdálenosti chodidel 
blíže než 0,8 m od jeho konce a na dvojitém žeb�íku blíže 
než 0,5 m od jeho konce, 
- vystupovat na žeb�ík s poškozenou a nevhodnou a 
zne�ist�nou obuví, s dlouhými tkani�kami apod. 
* dodržovat zákaz nebezpe�ného vyklán�ní ze žeb�íku do 
strany a také práce pracovníka p�íliš blízko horního konce 
žeb�íku, kdy dochází ke snížení stability žeb�íku; 
* k zajišt�ní stability žeb�ík zabezpe�ovat proti posunutí, 
bo�nímu vychýlení, zvrácení a rozev�ení; 
* horní konec spolehliv� op�ít o horní; postranice, pop�. 
žeb�ík p�ipevnit ke stabilní konstrukci; 
* zajišt�ní dostate�n� dlouhého žeb�íku tak, aby žeb�ík 
používaný pro výstup p�esahoval výstupní úrove� (podlahu, 
plošinu o 1,1 m (p�esah mohou nahradit pevná madla, �ásti 
konstrukce za kterou se lze spolehliv� uchopit); 
* postavení jednoduchého žeb�íku se sklonu do 2,5 : 1; 
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* p�i práci na žeb�íku, kdy je pracovník chodidly ve v�tší 
výšce než 5 m, používat osobní zajišt�ní proti pádu; 
* p�ed každým použitím žeb�íku provád�t vizuální 
prohlídky žeb�íku (provádí pracovník užívající žeb�ík); 
* pravidelné prohlídky, nep�et�žování žeb�íku, �ádné 
skladování d�ev�ných i kovových žeb�ík�; 

* p�evrácení žeb�íku jinou osobou, najetí na 
žeb�ík projížd�jícím vozidlem apod.; 

1 3 1 3 * zajišt�ní, p�íp. ohrazení prostoru kolem paty žeb�íku; 
* bezpe�nostní ozna�ení žeb�íku (�ervenobílou barvou, 
ter�íky apod); 

  

19.4 Práce ve výškách  

Práce a pohyb 
pracovník� ve 
výškách a nad 
volnou hloubkou 

pád pracovníka z výšky - z volných 
nezajišt�ných okraj� staveb, konstrukcí 
apod.  
*p�i práci a pohybu osob na lešení; 
* p�i odebírání b�emen dopravovaných el. 
vrátkem, je�ábem na nezajišt�né podlahy; 
* p�i práci a pohybu v blízkosti volných 
nezajišt�ných otvor� a prostup� v 
podlahách o velikosti nad 25 cm (nap�. pro 
svislá potrubí, mezery mezi konstruk�ními 
prvky podlah)

1 4 1 4 * vytvo�ení podmínek k zajišt�ní bezpe�nosti práce na 
st�echách v rámci dodavatelské dokumentace zejména 
vypracováním resp. stanovením technologického nebo 
pracovního postupu; 
* vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a 
zvyšování místa práce (lešení, žeb�íky, materiál, inventární 
dílce) a jejich dostate�ná únosnost, pevnost a stabilita; 
* pr�b�žné zajiš�ování všech volných okraj� stavby, kde je 
rozdíl výšek v�tší než 1,5 m to jednou z t�chto alternativ: 
a) kolektivním zajišt�ním - tj. ochrannými nebo záchytnými 
konstrukcemi, zábradlím se zarážkou nebo jiná ekvivalentní 
alternativa a to zejména volné okraje podlah nezajišt�né zdí 
o výšce alespo� 60 cm, otvory v obvodových zdech, 
výtahových šachet, volné okraje schodiš�ových ramen a 
podest, teras, ochoz�, balkon�, lodgií apod.) nebo 
b) osobním zajišt�ním (p�edevším u krátkodobých prací) 
nebo  
c) kombinací kolektivního a osobního zajišt�ní; 
* vypracování technologického postupu v�etn� �ešení BOZP 
p�i provád�ní náro�n�jších prací ve výškách, v p�ípad�
nez�izování kolektivního zajišt�ní nutno vytvo�it podmínky 
pro použití POZ, m.j. p�edem ur�it místo úvazu; (není-li 
technol. postup zpracován stanoví místa úvazu (kotvení) 
POZ odpov�dný pracovník); 
* zamezení p�ístupu k míst�m ,kde se nepracuje a jejichž 
volné okraje nejsou zajišt�ny proti pádu; 
* zajiš�ovat pracovníky ve výškách tam, kde nelze použít 
kolektivní osobním zajišt�ním (POZ) a to nap�. p�i 
odebírání b�emen dopravovaných el. vrátkem, je�ábem na 
nezajišt�né podlahy v zastropených patrech, p�i zhotovování 
bedn�ní a odbed�ování, p�i práci na st�echách a jiných 
krátkodobých pracích ve výšce; 

  

* pád pracovníka p�i výstupu a sestupu na 
podlahy a na místa práce ve výškách 

1 3 1 3 * zajišt�ní bezpe�ných prost�edk� pro výstupy na zvýšená 
místa stavby (žeb�íky, schodišt�, rampy); vyžadovat 
používání žeb�ík� k výstupu a sestupu i na podlahy 
kozových lešení; 
* dodržování zákazu seskakování z lešení a slézání po 
konstrukcích; 

* pád z vratkých konstrukcí a p�edm�t�, 
které nejsou ur�eny pro práci ve výšce ani 
k výstup�m na zvýšená pracovišt�

1  3  1 3  * vybavení stavby vhodnými prost�edky a za�ízeními pro 
zvyšování místa práce; 
* zákaz používání vratkých a nevhodných p�edm�t� pro 
práci i ke zvyšování místa práce (beden, obal�, palet, sud�, 
v�der apod.); 

  

* propadnutí a pád nebezpe�nými otvory 
(šachtami, mezerami a prostupy v 
podlahách o ší�ce nad 25 cm) 

1 3  1  3 * nebezpe�né otvory v podlahách zajiš�ovat zábradlím nebo 
dostate�n� únosnými poklopy; mezera mezi vnit�ním 
okrajem podlah lešení a p�ilehlým objektem nesmí být v�tší 
než 25 cm 
* otvory zakrývat sou�asn� s postupem prací ve výšce; 
* poklopy zajiš�ovat svlaky nebo jinými ochrannými prvky 
proti vodorovnému posunutí; 
* poklopy dostate�n� únosné s ohledem na p�edpokládané 
zatížení; 

  

* pád p�edm�tu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zran�ním hlavy 
(cihla, úlomek z materiálu p�epravovaného 
je�ábem;  
* pád úmysln� shazované stavební suti 
nebo jednotlivých p�edm�t� z výšky; 
* nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy lešení, s podlahy stav�ného 
objektu; 

1 3  1  3  * bezpe�né ukládání materiálu na podlahách mimo okraj; 
* materiál, ná�adí a pom�cky ukládat, p�ípadn� skladovat ve 
výškách, aby byly po celou dobu uložení zajišt�ny proti 
pádu, sklouznutí nebo shození v�trem b�hem práce i po 
jejím ukon�ení; 
* dodržovat zákaz zav�šování ná�adí na �ásti od�vu, pokud 
k tomu není upraven nebo pokud pracovník nepoužije 
vhodné výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsá�e, pouzdra 
aj.);  

* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce 
ve výšce, vylou�ení práce nad sebou a p�ístupu osob pod 
místa práce ve výškách; 
pro svislou dopravu vybourané suti z�ídit uzav�ené shozy; 
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19.5 Zemní práce, výkopy  

Stavební jámy * pád pracovník� p�íp. jiných osob (ob�an�) 
do výkop� z okraj� st�n; 

1  3  1  3  * ohrazení výkop� nebo zajišt�ní výkop� proti pádu osob 
jinou nápadnou p�ekážkou na stavbách v p�ípad�, kdy je 
výkop v blízkosti komunikací nebo kde se v blízkosti 
výkopu na stavb� pracuje; na venkovních prostranstvích se 
z�ídí uvedená opat�ení proti pádu ob�an� vždy; 
* z�ízení bezpe�ných p�echodových lávek a m�stk�; 

  

* poškození a narušení podzemních vedení 
(zasažení el. proudem p�i poškození el. 
kabel�, výbuch p�i narušení a poškození 
plynových potrubí s následným únikem 
zemního plynu do uzav�ených prostor 
p�ilehlých objekt�, kdy m�že dojít k iniciaci 
vytvo�ené výbušné sm�si; 

3 3 1  9 * identifikace a vyzna�ení podzemních vedení, jejich 
vytý�ení p�ed zahájením zemních prací, omezení strojní 
vykopávky v blízkosti potrubí nebo kabel�, dodržování 
podmínek stanovených provozovateli vedení p�i provád�ní 
strojních vykopávek; 
* obnažování potrubí a kabel� provád�t ru�n� se zvýšenou 
opatrností;  
* obnažené potrubí zajistit proti pr�hybu, vybo�ení a 
rozpojení; 

19.6 Malá mechanizace,  pneumatické ná�adí  

Pneumatické 
ná�adí 

* poškození za�ízení, prasknutí hadice, 3  2 1 6 * u pneumatického ná�adí nutno dodržovat rozmezí tlaku 
vzduchu udaný výrobcem (zpravidla tlak cca 0,5 až 0,8 
Mpa tj. 5 až 8 bar) využívat regulátor, (p�íliš nízký tlak 
vzduchu snižuje výkon ná�adí, naopak p�íliš vysoký tlak 
vede ke zvýšenému opot�ebování a ke snížení životnosti 
ná�adí);  
* zajišt�ní vhodného zdroje vzduchu - kompresoru, 
(spot�eba vzduchu se u v�tšiny ná�adí pohybuje v rozmezí 
200 až 300 l/min); 
* podle spot�eby vzduchu p�ipojit ná�adí p�ívodní hadicí o 
odpovídajícím pr��ezu. (na ná�adí se spot�ebou do 400 
l/min. vzduchu jde o DN cca 8 mm, nad 400 l/min. cca 13 
mm);  
* vodní kondenzát denn� kontrolovat a v�as jej vypoušt�t 
(vyprazd�ovat);  
* správná funkce pr�b�žné mazání ná�adí (olejova�, nebo 
je olejova� sou�ástí odlu�ova�e vody); 

  

19.7 P�eprava betonové sm�si (�erstvého betonu)  

Automobilové 
p�epravníky 
sm�sí 

* sesunutí a pád domícháva�e do výkopu 
nebo ze svahu p�i p�iblížení, pojížd�ní a 
vyprazd�ování betonové sm�si na okrajích 
výkop� po utržení hrany výkopu, p�itla�ení a 
p�imá�knutí �idi�e; 

2 4 1 8 * nezat�žovat vozidlem okraj (hranu) výkopu (smykový 
klín);  
* vzdálenost vozidla od okraje výkopu p�izp�sobit 
únosnosti zeminy, t�íd� a soudržnosti zat�žované horniny; 
* míchací buben plnit jen betonovou sm�sí v takovém 
množství, která odpovídá užite�nému objemu bubnu a 
zatížení; 

  

* p�evrácení, ztráta stability domícháva�e; 
* sjetí domícháva�e mimo komunikaci; 
* náraz domícháva�e na p�ekážku, p�evrácení 
vozidla; 

2 4 1 8 * postavení stroje na rovném terénu; dodržení dovolených 
sklon� pojezdové a pracovní roviny v podélném i p�í�ném 
sm�ru p�i pohybu a vyprazd�ování sm�si na sklonitém 
terénu dle návodu, pojížd�t na svahu se sklonem max. 10o; 
* vyzna�ení nebezpe�ných míst v blízkosti svah�, výkop�, 
jam apod. 
* správný zp�sob �ízení, p�izp�sobení rychlosti okolnostem 
a podmínkám na staveništi; zajišt�ní volných pr�jezd�; 

  

* p�ejetí osoby koly, 
* p�itla�ení osoby domícháva�em k pevné 
konstrukci; 

2 4 1 8 * vylou�ení p�ítomnost osob v dráze pohybujícího se 
domícháva�e;  
* nezdržovat se za couvajícím vozidlem; 
* používání zvukového znamení pro upozorn�ní osob aby 
se vzdálili z ohroženého prostoru; 
* podle pot�eby zajišt�ní další pou�ené osoby, navád�jící 
�idi�e p�i couvání; 
* zajišt�ní dostate�ného výhledu �idi�e; 
* dobrý výhled z kabiny �idi�e, soust�ed�nost �idi�e; 

  

* zasažení osob nacházejících se v blízkosti 
domícháva�e výsypným a násypným žlabem, 
vyprazd�ovanou betonovou sm�sí; 

2 2 1 4 * stanovišt� stroje a obslužné místo mít p�ehledné, bez 
p�ekážek zt�žujících manipulaci a pot�ebnou vizuální 
kontrolu, nap�. p�i p�ejímce a p�i ukládání betonové sm�si; 

  

* zachycení a vtažení kon�etiny, �ásti od�vu 
�et�zovým pohonem míchacího bubnu; 
* zasažení osoby p�etrženým �et�zem; 

2 2 1 4 * ochrana nebezpe�ných míst �et�zového pohonu krytem; 
* �innosti p�i nutných �innostech v blízkosti nechrán�ných 
�ástí, nap�. se�izování provád�t dle návodu k používání; 
* dodržování zakázaných �inností nap�. �ist�ní za chodu; 

  

* zran�ní ruky p�i manipulaci s výsypnými 
žlaby; 

3 2 1 6 * p�i manipulaci s výsypnými žlaby a p�i práci s betonovou 
sm�sí používat ochranné rukavice; 
* udržování úchopových �ástí žlab� v �ádném stavu; 

  

Betonáž 
podzemních st�n
a pilot 

* znehodnocení betonové sm�si, snížení 
pevnosti betonu;  
*nebezpe�í pádu osoby do rýhy nebo vrtu

2 3 1 6 * p�ed vyprazd�ováním p�epravníku provést vizuální 
kontrolu podmínek vyprazd�ování sm�si a kontrolu její 
kvality;  
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* dodržovat max. p�ípustnou výšku 1,5 pádu betonové 
sm�si z výšky pro ukládání betonové sm�si do rýh a vrt�
* míchací buben plnit jen betonovou sm�sí vhodné 
konzistence (zpracovatelnosti);  
*nep�ibližovat se k okraj�m rýhy podzemní st�ny a piloty, 
pohyby násypky �ídit pouze soupravou

* zachycení žlabem o osobu, ohrožení 
bezpe�nosti silni�ního provozu; 

2 3 1 6 * zajišt�ní výsypných žlab� proti v p�epravní poloze 
(nástavný žlab se sklopí a zajistí kapotovými uzáv�ry, 
výsypné žlaby se nato�í výsypné žlaby se nato�í k pravému 
blatníku zajistí se kolíkem, zdvižené tak, aby nezakrývaly 
obrysové a brzdové sv�tla, klika zdvihacího mechanismu 
se zajistí v horní poloze; 
* zajistit volné �ásti vozidla proti samovolnému pohybu; 

  

* zachycení a p�itla�ení  osoby 
domícháva�em a jeho �ástmi; 

2  3 1  6  * vylou�ení nežádoucího, p�ed�asného spušt�ní chodu 
vozidla a jeho nástavby p�i �ist�ní, údržb� a opravách; 
* vylou�ení zbyte�ného prodlévání osob v blízkosti 
autodomícháva�e; 

19.8 Vrtné soupravy pilotovací 

Hloubení vrt� pro 
vytvo�ení piloty 
jako základ.prvku 

* p�evrácení soupravy 2 4 1 8 * p�ed spušt�ním stroje zajistit jeho stabilitu podle pokyn�
pro obsluhu a údržbu, 
*v pr�b�hu vrtání osádka sleduje stabilitu a p�ípadné 
výkyvy vrtné soupravy podle zm�ny únosnosti terénu,

  

* p�i nastupování a �ast�ji p�i sestupování z 
kabiny a p�i pohybu pracovníka po 
zne�ist�ném povrchu stroje – pád na terén

3 2 1 6 * používání za�ízení k výstupu a pohybu na stroji; 
* udržování výstupových a nášlapných míst zejména 
zhoršených klimatických podmínek (déš�, bláto, mlha); 

  

* p�imá�knutí osoby soupravou; p�ejetí, 
sražení, naražení na pevnou p�ekážku; 
* zasažení pracovníka pracovním 
za�ízením stroje; 

2 4 1 8 * vylou�ení p�ítomnosti osob v nebezpe�ném dosahu stroje 
a v dráze pojezdu soupravy vp�ed i vzad); nevstupovat do 
ohroženého prostoru a dodržovat ochranné pásmo 2 m
* nep�evážení osob na stroji; 

  

* p�imá�knutí osoby soupravou p�i 
p�ed�asném, nežádoucím uvedení soupravy 
do chodu 

2 3 1 6 * vylou�ení nežádoucího, p�ed�asného spušt�ní chodu 
stroje p�i �ist�ní, údržb�, opravách a se�izování stroj�
vyjmutím klí�ku ze zapalovací sk�ín�; 

  

* po�ezání o ostré hrany p�i ru�ním �ist�ní; 
* popálení rukou; 

2 3 1 6 * správné pracovní postupy, používání rukavic; 
* práci v blízkosti rozpálených �ástí motoru, chladi�e apod. 
provád�t až po jejich vychladnutí; 

  

* výron a únik vysokotlaké hydraulické 
kapaliny a zasažení pracovníka; 
* ekologické škody 

2 2 1 4 * udržování hydraulických mechanism�, vylou�ení t�ení, 
ohýbání, kroucení a napínání hadic p�i pohybu hybných 
�ástí;  
* použití vhodných hadic, spoj�, p�íchytek, upevn�ní; 
* správné nastavení pojistných ventil�; 

  

*pád zav�šeného b�emene nebo zdviženého 
a nezajišt�ného vrtného ná�adí a zasažení 
pracovníka obsluhy 
*p�iražení prst� nebo ruky k úvodní 
pažnici p�i ru�ním odtahování ná�adí 
pomocí provazu 

2 3 1 6 *p�i manipulaci s ná�adím �i b�emeny ihned opustit 
ohrožený prostor, 
*zásadn� používat ochrannou p�ilbu
*v p�ípad� pot�eby ru�ního odtažení použít delší lano

* hlu�nost p�i provozu vrtných souprav,  
poškození sluchu  

5  1  1  5  * používání OOPP k ochran� sluchu;     

Manipula�ní 
pažení, 
p�idávání, 
odebírání 
jednotlivých 
pažnic, 
zašroubování nebo 
odšroubování 
�o�ek 

*z�stává-li p�ed p�idáním nebo po odebrání 
manipula�ní pažnice ústí pažnicové kolony 
níže  než 1,1 m nad terénem nastává možné 
riziko pádu osoby do vrtu. Platí pro 
pažnice DN 600 a v�tší

2 3 1 6 *je-li p�i t�žení kolony pažnicový spoj níž než 1,1 m nad 
terénem, obsluha odšroubuje spojovací �o�ky a odstoupí 
nejmén� 2 m do bezpe�né vzdálenosti
*p�i  nastavování kolony za t�chže podmínek vrtmistr 
nejprve spustí p�idávanou pažnici k ústí kolony, pak m�že 
p�istoupit obsluha k ru�nímu navedení pažnice do spoj� a 
zašroubovat �o�ky 

*odpažování vrt� – t�žení kolony manipu- 
la�ních pa�nic hydraulickým za�ízením, 
nebo t�žním lanem p�ípadn� s kroutivými 
pohyby, možnost zásahu pracovníka 
v t�sné blízkosti vyt�žené kolony   

2 3 1 6 *p�i odpažování opustit ohrožený prostor  

* �íznutí a po�ezání o ostré hrany p�i 
ru�ním �ist�ní a odstra�ování materiálu; 
* spáleniny rukou p�i práci v blízkosti 
rozpálených �ástí motoru, chladi�e apod.; 
* úder ruky, píchnutí o �ásti stroje 

2 2 1 4 * správné pracovní postupy dle návodu; 
* používání rukavic; 
* používání vhodného a nepoškozeného ná�adí; 
* dodržování zakázaných manipulací; 

  

* zachycení a vtažení kon�etiny pohybující 
se �ástí stroje, (�emenicí, �emenem, 
ventilátorem, ozubeným soukolím apod.); 

2 3 1 6 * ochrana nebezpe�ných míst kryty pop�. jinými 
ochrannými za�ízeními; 
* �innosti p�i nutných �innostech v blízkosti nechrán�ných 
�ástí, nap�. se�izování provád�t dle návodu k použití; 
* dodržování zakázaných �inností, nap�. �ist�ní za chodu; 

  

* výron a únik vysokotlaké hydraulické 2 2 1 4 * provedení a udržování hydraulických mechanism� musí   
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kapaliny a zasažení pracovníka; 
* ekologické škody; 

vylu�ovat nep�ípustné t�ení, ohýbání, kroucení a napínání 
hadic p�i pohybu hybných �ástí stroje a p�i pohybu stroje; 
* použití vhodných hadic, spoj�, p�íchytek, upevn�ní; 
* správné nastavení pojistných ventil� dle návodu k 
používání; 

* nežádoucí rozjetí vrtné soupravy a 
následné p�ejetí strojníka, pop�. jiné osoby; 

1 3 1 3 * zajišt�ní stroje proti nežádoucímu pohybu; 
* správné odstra�ování závad (nap�. p�i uvol�ování 
zaseknutého válce, kterým je ovládáno sepnutí spojky, po 
jejímž sepnutí m�že dojít k rozjetí stroje); 

  

* p�itla�ení a zachycení osoby pohybem 
vrtné soupravy; 
* zachycení a vtažení kon�etiny pohybující 
se �ástí stroje p�i opravách a se�izování 
hydraulického systému za chodu; 
* pád pracovníka z výšky p�i opravách, 
údržb� a �ist�ní vrtné v�že ve výšce;  

2 3 1 6 * údržbu a �ist�ní provád�t jen za klidu a vylou�ení 
nežádoucího, p�ed�asného spušt�ní chodu stroje (po 
vyjmutím klí�ku ze spínací sk�í�ky v kabin� podvozku 
vozidla i kabin� svršku) (zvýšená opatrnost p�i nutné práci 
na hydraulickém systému za chodu, práce dvou osob 
vzájemn� se dorozumívajících se smluvenými znameními; 
* jednotlivé mechanismy (výložník i jeho �ásti) p�i �ist�ní 
a opravách spustit na zem a/nebo do polohy, ve které jsou 
tyto mechanismy zabezpe�ené proti pádu, samovolnému 
pohybu a uvoln�ní; 
* použití prost�edku osobního zajišt�ní proti pádu p�i práci 
na svršku stroje a ve v�ži;  

  

* zasažení el. proudem p�i dotyku nebo 
p�iblížení vrtné v�že soupravy k vodi��m 
venkovního vedení VN, VVN 

1 3  1 3 * dodržování zákazu pracovat s naklada�em v ochranném 
pásmu el. vedení VN a VVN  
* v p�ípad� kontaktu naklada�e s venkovním el. vedením 
�idi� musí z�stat v kabin�, nesmí dovolit, aby se n�kdo ke 
stroji p�iblížil, dokud se nep�eruší spojení nebo nevypne 
proud; 

  

19.9 Stavební stroje/�erpadla  

�erpadla * úraz el. proudem - p�i dotyku osoby s 
�ástmi, které se staly živými následkem 
vadného stavu izolace (nep�ímý dotyk), 
chyb�jícího nulování, neodpovídajícího 
stupn� ochrany p�ed dotykem, vadné 
funkce el. výstroje, chyb�jícího jišt�ní el. 
výstroje;  

* styk s nap�tím vodivých �ástí p�i porušení 
izolace pohyblivého p�ívodu (prod�ení, 
proseknutí, pr�raz apod.)

2  3 1 6 * �erpadlo p�ipojovat pouze na zdroj o nap�tí a frekvenci 
podle údaj� na výrobním štítku a v návod� k používání; 
* staveništní rozvad�� s nadproudovou ochranou, 
ochranným spína�em, za�ízením zajiš�ujícím ochranu p�ed 
nebezpe�ným dotykem neživých �ástí a zásuvky �SN EN 
60439-4;  
* �erpadlo zapojit pouze do zástr�ky pro t�i linky, s 
uzemn�ním (vybavení t�etím zemnícím vodi�em), p�ed 
spušt�ním �erpadla zkontrolovat zda je dob�e uzemn�no; 
* p�ed p�ipojením na sí� mít spína� v nulové poloze; 
* udržování t�snosti (kabelový vstup, spoje, kryty a 
t�sn�ní);  
* neprovozovat �erpadlo s volnými nebo chyb�jícími 
kryty;  
* zkontrolovat zda je �erpadlo umíst�né tak, aby se p�i 
provozu nep�evrátilo, nesjelo, nesklouzlo �i nespadlo a zda 
je výtla�né potrubí/hadice volné a pr�chodné; 
* pravidelné kontroly a revize el. za�ízení �erpadla; 
* p�ed provád�ním údržby, oprav a �ist�ní �erpadla odpojit 
vždy �erpadlo od sít� (zdroje napájení); 
* odborné p�ipojování a opravy el. za�ízení �erpadla a 
napájecího kabelu (kvalifikovaný elektriká�); 
* p�i údržb� a opravách vibrátor �erpadlo odpojit od sít�; 
* šetrné zacházení s el. kabelem (nepoužívat napájecí kabel 
k p�enášení, spoušt�ní nebo zav�šení �erpadel, 
nerozpojovat el. kabel vytržením, ochrana el. kabel� proti 
mechanickému poškození; 
* nepoužívat poškozených kabel� (s poškozenou, 
potrhanou izolací apod.) a kabel� nevhodných pro 
venkovní prost�edí; 
* pravidelné kontroly a revize el. za�ízení �erpadla; 
* v p�ípad� zastavení �erpadla (poruchy) odpojit �erpadlo 
od zdroje napájení, nemanipulovat se zapojeným 
�erpadlem;  
(viz též knihovna "Elektrická za�ízení - úraz el. proudem") 

  

* výbuch, požár, popálení pracovníka 1 3 1 3 * nepoužívat �erpadla k �erpání ho�lavých kapalin; 
* neprovozovat �erpadlo v blízkosti ho�lavých kapalin a v 
prostorách s možností výskytu ho�lavých plyn� a par 

  

* po�ezání ruky o ostré hrany 2 2 1 4 * opatrnost p�i �ist�ní ob�žného kola   

* pád pracovníka do hloubky (výkopu, 
šachty, studny) p�i p�enášení �erpadla a 
jeho spoušt�ní do vody) 

2 3 1 6 * zajišt�ní bezpe�ného postavení pracovníka 
manipulujícího s �erpadlem; 
* ochrana proti pádu pracovníka do hloubky kolektivním 
nebo osobním zajišt�ním; 

  

* pád pracovníka p�i p�enášení a 
manipulaci s �erpadlem 

2 2 1 4 * zajišt�ní bezpe�ného stavu plochy pro ch�zi; 
* správné držení a p�enášení �erpadla; 
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19.10  Naklada�e  

lopatové �elní a 
oto�né 

* p�evrácení, ztráta/porušení stability 
naklada�e;  
* sjetí naklada�e mimo komunikaci; 
* náraz naklada�e na p�ekážku;  

2 4 1 8 * p�i jízd� s naloženým materiálem mít pracovní za�ízení v 
takové poloze, p�íp. mít jej zajišt�no tak, aby nedošlo k 
nebezpe�né ztrát� stability stroje a omezení viditelnosti v 
kabin�;  
* p�i pojížd�ní naklada�e s napln�nou lopatou lopatu 
udržovat nízko nad terénem (cca 40 cm), ale dostate�n�
vysoko, aby nenarážela na nerovnosti nebo p�ekážky na 
pojezdové rovin�; 
* p�i jízd� ze svahu nebo do svahu dát pracovní za�ízení 
rýpadel dát do takové polohy, aby klopný moment byl co 
nejmenší, lopatu udržovat co nejníže nad zemí; 
* provozování naklada�e na rovném terénu; dodržení 
dovolených sklon� pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i p�í�ném sm�ru p�i pohybu a pracovní �innosti 
na sklonitém terénu, 
* správný zp�sob �ízení a technika jízdy, p�izp�sobení 
rychlosti pojezdu okolnostem a podmínkám na pracovišti 
(nap�. za�ne-li se naklada� naklán�t z d�vodu p�etížení 
lopaty - k zajišt�ní stability ihned snížit zát�ž); 
* zajišt�ní volných pr�jezd�; 
* p�i jízd� ze svahu mít za�azenou p�íslušnou nižší 
rychlost, dodržování zákazu jízdy bez za�azené rychlosti; 

  

* zasažení, rozdrcení, p�imá�knutí osoby 
pracovním za�ízením, lopatou, drapákem 
nebo výložníkem; 
* p�itla�ení, naražení osoby k pevné 
konstrukci (k p�ekážce, ke zdi, k vozidlu, k 
vagónu, apod.); 
* zasažení osoby padajícím materiálem 
(kameny, zeminou apod.); 

2 3 1 6 * dodržovat zákaz p�ihrnovat zeminu nebo jiný materiál 
ru�n� do lopaty za chodu naklada�e; 
* p�ípad�, kdy obsluha naklada�e nevidí na pracovní 
�innost (je mimo zorné pole obsluhy, nap�. p�i t�žení jam, 
p�i vykládce vagón� drapákovým za�ízením apod.) zajistit 
zprost�edkované informace - signalizaci smluvenými 
znameními pou�enou osobou; 
* používání zvukového znamení pro upozorn�ní osob aby 
se vzdálili z nebezpe�ného prostoru stroje;
* vylou�ení p�ítomnost osob v dráze pohybujícího se 
naklada�e, zejména p�i couvání; použití zvukové 
signalizace;  
* nabraný materiál nemá p�esahovat obrys lopaty; 
* soust�ed�nost �idi�e, dobrý výhled z kabiny; 

  

* náraz nakládaného materiálu, kamene, 
v�tších pevných �ástí a pod. na kabinu 
nakládaného vozidla s možností ohrožení 
osob; 

2 2 1 4 * p�i nakládání materiálu na dopravní prost�edky 
manipulovat s pracovním za�ízením naklada�e pouze nad 
ložnou plochou tak, aby do dopravního prost�edku 
nenaráželo;  
* nákladní vozidla p�istavovat k naklada�i tak, aby obsluha 
stroje otá�ela pracovním za�ízením nad ložnou plochou 
nikoliv nad kabinou vozidla; 
* je-li nutné p�i nakládání manipulovat pracovním 
za�ízením stroje nad kabinou �idi�e dopravního prost�edku, 
nesmí se v ní zdržovat �idi� ani jiné osoby; 

  

* p�ejetí, sražení osoby naklada�em; 
* naražení osoby naklada�em na pevnou 
p�ekážku;  
* p�ejetí koly, p�itla�ení, p�imá�knutí osoby 
konstrukcí naklada�e; 

2 3 1 6 * p�i provozu naklada�e vylou�it p�ítomnost osob v 
nebezpe�ném pracovním a jízdním prostoru stroje; 
* používat zvukové znamení pro upozorn�ní osob, aby se 
vzdálili z nebezpe�ného prostoru stroje; 
* zajišt�ní dobrého výhledu z kabiny; 
* startovat a ovládat naklada� jen z místa ur�eného pro 
obsluhu;  
* p�i opušt�ní kabiny vypnout motor a zajistit naklada�
proti nežádoucímu pohybu zp�sobem dle návodu k 
používání (brzdou, klíny, za�azením rychlosti nebo jejich 
kombinací); 

  

* pád, uklouznutí obsluhy p�i nastupování, 
vystupování do kabiny a p�i pohybu 
pracovníka po zne�ist�ném povrchu 
naklada�e; 

3 2 1 6 * používání bezpe�ných ploch a za�ízení k výstupu a 
pohybu na naklada�i; 
* vstupovat do kabiny naklada�e p�epravní nebo pracovní 
poloze stroje stupadlech apod.; 
* udržování výstupových a nášlapných míst zejména 
zhoršených klimatických podmínek (déš�, bláto, mlha); 

  

* pád osoby, p�itla�ení 2 3 1 6 * dodržovat zákaz p�epravy osob na naklada�i a pracovním 
za�ízení (p�eprava osob dovolena jen na pomocném 
sedadle); 

  

* zasažení el. proudem p�i dotyku nebo 
p�iblížení pracovního za�ízení naklada�e k 
vodi��m venkovního vedení VN, VVN 

1 3  1 3 * dodržování zákazu pracovat s naklada�em v ochranném 
pásmu el. vedení VN a VVN  
* v p�ípad� kontaktu naklada�e s venkovním el. vedením 
�idi� musí z�stat v kabin�, nesmí dovolit, aby se n�kdo 
p�iblížil, dokud se nep�eruší spojení nebo nevypne proud; 

  

* dopravní nehoda p�i práci naklada�e za 
nep�erušeného provozu na ve�ejných 
komunikacích nap�.: 
- srážka vozidla s naklada�em (�elní, z 

2 4 1 8 * správné, ú�inné, z�etelné a �itelné ozna�ování p�ekážek 
na komunikaci (sv�telné zna�ení, p�enosné apod. dopravní 
zna�ky);  
* ozna�ení uzavírek, signalizace, �ízení provozu, 
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boku, ze zadu) 
- náraz a najetí vozidla na rýpadlo, 
p�evrácení vozidla 
- sjetí naklada�e mimo vozovku 
- najetí, p�ejetí, zachycení, p�iražení a 
sražení osoby na naklada�e na komunikaci; 

* umíst�ní vodících tabulí, dopravních kužel� apod. 
* používání výstražného majá�ku na naklada�i p�i práci na 
komunikacích za silni�ního provozu, 
* udržování bezpe�nostního zna�ení a šrafování v �ádném 
stavu  
* organizovat práci pokud možno na dobu mimo dopravní 
špi�ku; 

* �íznutí a po�ezání o ostré hrany p�i ru�ním 
�ist�ní a odstra�ování materiálu; 
* spáleniny rukou p�i práci v blízkosti 
rozpálených �ástí motoru, chladi�e apod.; 
* úder ruky, píchnutí o �ásti stroje 

2 2 1 4 * správné pracovní postupy dle návodu; 
* používání rukavic; 
* používání vhodného a nepoškozeného ná�adí; 
* dodržování zakázaných manipulací; 

  

* zachycení a vtažení kon�etiny pohybující 
se �ástí stroje, (�emenicí, �emenem, 
ventilátorem, ozubeným soukolím apod.); 

2 3 1 6 * ochrana nebezpe�ných míst kryty pop�. jinými 
ochrannými za�ízeními; 
* �innosti p�i nutných �innostech v blízkosti nechrán�ných 
�ástí, nap�. se�izování provád�t dle návodu k použití; 
* dodržování zakázaných �inností, nap�. �ist�ní za chodu; 

  

* výron a únik vysokotlaké hydraulické 
kapaliny a zasažení pracovníka; 
* ekologické škody; 

2 2 1 4 * provedení a udržování hydraulických mechanism� musí 
vylu�ovat nep�ípustné t�ení, ohýbání, kroucení a napínání 
hadic p�i pohybu hybných �ástí stroje a p�i pohybu stroje; 
* použití vhodných hadic, spoj�, p�íchytek, upevn�ní; 
* správné nastavení pojistných ventil� dle návodu k 
používání; 

  

* nežádoucí rozjetí naklada�e a následné 
p�ejetí strojníka, pop�. jiné osoby; 

2 4  1 8 * zajišt�ní stroje proti nežádoucímu pohybu; 
* správné odstra�ování závad (nap�. p�i uvol�ování 
zaseknutého válce, kterým je ovládáno sepnutí spojky, po 
jejímž sepnutí m�že dojít k rozjetí stroje); 

  

* p�itla�ení a zachycení osoby pohybem 
�ástí naklada�e; 
* zachycení a vtažení kon�etiny pohybující 
se �ástí stroje p�i opravách a se�izování 
hydraulického systému za chodu; 
* pád pracovníka z výšky p�i opravách, 
údržb� a �ist�ní oto�ného ramene výložníku 
ve výšce; 

2 3 1 6 * údržbu a �ist�ní provád�t jen za klidu a vylou�ení 
nežádoucího, p�ed�asného spušt�ní chodu stroje (po 
vyjmutím klí�ku ze spínací sk�í�ky v kabin� podvozku 
vozidla i kabin� svršku) (zvýšená opatrnost p�i nutné práci 
na hydraulickém systému za chodu, práce dvou osob 
vzájemn� se dorozumívajících se smluvenými znameními; 
* jednotlivé mechanismy (výložník i jeho �ásti) p�i �ist�ní 
a opravách spustit na zem a/nebo do polohy, ve které jsou 
tyto mechanismy zabezpe�ené proti pádu, samovolnému 
pohybu a uvoln�ní; 
* použití prost�edku osobního zajišt�ní proti pádu p�i práci 
na svršku; 
Další opat�ení viz �ást stavební stroje - nakládka a 
vykládka 

  

* pád pracovního za�ízení na pracovníka p�i 
vým�n� prac. za�ízení, opravách a údržb�; 

2 2 1 4 * pracovní za�ízení a výložník být p�i opravách a údržb�
bezpe�n� zajistit (podložit a podep�ít); 

  

* zachycení osoby pracovní �ástí 
naklada�e, ohrožení bezpe�nosti silni�ního 
provozu; 

2 3 1 6 * p�ed p�epravou po vlastní ose výložník uložit dle 
návodu;  
* zajistit stabiliza�ní podp�ry proti vysunutí dle návodu; 
* p�i p�eprav� rýpadla nesmí být v kabin� žádná osoba; 

  

* bolesti zad v souvislosti s vnucenou 
pracovní polohou, bolest dolních kon�etin u 
stroj�, které se p�i práci pohybují, 
neuropsychické potíže (nervosita, pocení, 
chv�ní rukou bušení srdce) u �idi��

2 3 1 6 * výb�r pracovník�, dobrý zdravotní stav �idi�e, léka�ské 
prohlídky;  
* správný režim práce a odpo�inku; 

  

* sjetí a pád (p�evržení) naklada�e, 
nej�ast�ji na  pásovém podvozku, p�i 
nesprávném najížd�ní na taha� (trailer), 

1 4 1 4 * taha� p�i najížd�ní naklada�e bezpe�n� stabilizovat; 
* používat pevné nájezdové rampy, s max. dovoleným 
sklonem  
* najížd�t s hnací nápravou vzadu; 
* najížd�t pomalu, soum�rn� s podélnou osou podvalníku; 
* nakládání a vykládání provád�t na vodorovné ploše 

  

19.11  Kolová rypadla  

Kolová rypadla * sesunutí a pád rýpadla do výkopu nebo ze 
svahu p�i p�iblížení, pojížd�ní a pracovní 
�innosti na okrajích výkop� po utržení 
hrany výkopu, p�itla�ení p�imá�knutí 
�idi�e; 

2 4 1 8 * nezat�žovat rýpadlem okraj (hranu) výkopu s ohledem na 
smykový klín; 
* vzdálenost rýpadla od okraje výkopu p�izp�sobit 
únosnosti zeminy, t�íd� a soudržnosti zat�žované horniny s 
ohledem na provozní hmotnost a dynamické ú�inky 
vyvolané provozem rýpadla; 
* p�i provád�ní hlubších výkop� rýpadlem s hloubkovou 
lopatou neprovád�t podkopání (podhrabávání); 

  

* p�evrácení, ztráta stability rýpadla; 
* sjetí rýpadla mimo komunikaci; 
* náraz rýpadla na p�ekážku, p�evrácení 
rýpadla; 

2 4 1 8 * postavení rýpadla na rovném terénu; dodržení 
dovolených sklon� pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i p�í�ném sm�ru p�i pohybu a pracovní �innosti 
na sklonitém terénu dle návodu (max. podélný sklon 
kolových rýpadel je zpravidla 15 - 30%); 
* stabilizace rýpadla stabiliza�ními podp�rami, p�ípadn�
vyrovnání rýpadla na nerovném terénu do optimální 
pracovní polohy (roviny); 

  



154

* vyzna�ení nebezpe�ných míst v blízkosti svah�, výkop�, 
jam apod.; 
* správný zp�sob �ízení a technika jízdy, p�izp�sobení 
rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi (nap�. p�i 
jízd� ze svahu umístit výložník ve sm�ru jízdy, p�iblížit jej 
ke stroji, jízda ze svahu jen se za�azenou rychlostí, resp. se 
za�azenou nižší rychlostí, p�i jízd� do prudšího svahu 
oto�it t�žší �ást stroje, kde je motor sm�rem do svahu); 
* zajišt�ní volných pr�jezd�; 

* zasažení, rozdrcení, p�imá�knutí osoby 
pracovním za�ízením nebo výložníkem 
rýpadla;  
* zasažení osoby padajícím materiálem, 
odlétnutým materiálem (kameny, zeminou 
apod.); 

2 4 1 8 * vylou�ení p�ítomnosti osob v nebezpe�ném dosahu 
stroje;  
* používání zvukového znamení/signalizace k upozorn�ní 
osob aby se vzdálili z nebezpe�ného prostoru stroje; 
* vylou�ení p�ítomnost osob v dráze pohybujícího se 
stroje, zejména p�i couvání; 
* soust�ed�nost �idi�e, dobrý výhled z kabiny; 

  

* náraz nakládaného materiálu, kamene, 
v�tších pevných �ástí a pod. na kabinu 
nakládaného vozidla s možností ohrožení 
osob; 

2 2 1 4 * p�i nakládání materiálu na dopravní prost�edky 
manipulovat s pracovním za�ízením rýpadla pouze nad 
ložnou plochou tak, aby do dopravního prost�edku 
nenaráželo;  
* nákladní vozidla p�istavovat k rýpadlu tak, aby obsluha 
stroje otá�ela pracovním za�ízením nad ložnou plochou 
nikoliv nad kabinou vozidla; 
* je-li nutné p�i nakládání manipulovat pracovním 
za�ízením stroje nad kabinou �idi�e dopravního prost�edku, 
nesmí se v ní zdržovat �idi� ani jiné osoby; 

  

* p�ejetí, sražení, naražení osoby rýpadlem 
na pevnou p�ekážku; 
* p�ejetí koly, p�itla�ení, p�imá�knutí osoby 
konstrukcí rýpadla; 

2 4 1 8 * dodržování zákazu zdržovat se v nebezpe�ném dosahu 
rýpadla;  
* používání zvukového znamení pro upozorn�ní osob aby 
se vzdálili z nebezpe�ného prostoru stroje; 
* zajišt�ní dobrého výhledu z kabiny; 

  

* pád, uklouznutí obsluhy p�i nastupování, 
vystupování a p�i pohybu pracovníka po 
zne�ist�ném povrchu rýpadla; 
* pád a podvrtnutí nohou p�i nastupování a 
sestupování do kabiny; 

3 3 1 9 * používání bezpe�ných ploch a za�ízení k výstupu a 
pohybu na rýpadle; 
* vstupovat do kabiny rýpadla dovolen jen jsou-li zasunuty 
stabiliza�ní podp�ry, vstupovat do kabiny p�i p�epravní 
nebo pracovní poloze stroje stupadlech apod.; 
* udržování výstupových a nášlapných míst zejména 
zhoršených klimatických podmínek (déš�, bláto, mlha); 

  

* zasažení el. proudem p�i dotyku nebo 
p�iblížení výložníku k vodi��m venkovního 
vedení VN, VVN 

1 4 1 4 * dodržování zákazu pracovat s rýpadlem v ochranném 
pásmu el. vedení VN a VVN  
* v p�ípad� kontaktu rýpadla s venkovním el. vedením 
�idi� musí z�stat v kabin�, nesmí dovolit, aby se n�kdo ke 
stroji p�iblížil, dokud se nep�eruší spojení nebo nevypne 
proud; 

  

* dopravní nehoda p�i práci rýpadla za 
nep�erušeného provozu na ve�ejných 
komunikacích nap�.: 
- srážka vozidla s rýpadlem (�elní, z boku, 
ze zadu); 
- náraz a najetí vozidla na rýpadlo, 
p�evrácení vozidla; 
- sjetí vozidla mimo vozovku; 
- najetí, p�ejetí, zachycení, p�iražení a 
sražení osoby rýpadlem na komunikaci; 

2 4 1 8 * správné, ú�inné, z�etelné a �itelné ozna�ování p�ekážek 
na komunikaci (sv�telné zna�ení, p�enosné apod. dopravní 
zna�ky);  
* ozna�ení uzavírek, signalizace, �ízení provozu, 
* umíst�ní vodících tabulí, dopravních kužel� apod.; 
* používání výstražného majá�ku na rýpadle p�i práci na 
komunikacích za silni�ního provozu; 
* udržování bezpe�nostního zna�ení a šrafování v �ádném 
stavu;  
* organizovat práci pokud možno mimo dopravní špi�ku; 

  

* �íznutí a po�ezání o ostré hrany p�i ru�ním 
�ist�ní a odstra�ování materiálu; 
* spáleniny rukou p�i práci v blízkosti 
rozpálených �ástí motoru, chladi�e apod.; 
* úder ruky, píchnutí o �ásti stroje 

2 2 1 4 * správné pracovní postupy dle návodu k používání; 
* používání rukavic; 
* používání vhodného a nepoškozeného ná�adí; 
* dodržování zakázaných manipulací; 

  

* zachycení a vtažení kon�etiny pohybující 
se �ástí stroje (�emenicí, �emenem, 
ventilátorem, ozubeným soukolím apod.); 

2 3 1 6 * ochrana nebezpe�ných míst kryty pop�. jinými 
ochrannými za�ízeními; 
* �innosti p�i nutných �innostech v blízkosti nechrán�ných 
�ástí, nap�. se�izování provád�t dle návodu k obsluze; 
* dodržování zakázaných �inností, nap�. �ist�ní za chodu; 

  

* výron a únik vysokotlaké hydraulické 
kapaliny a zasažení pracovníka; 
* ekologické škody 

2 2 1 4 * provedení a udržování hydraulických mechanism� musí 
vylu�ovat nep�ípustné t�ení, ohýbání, kroucení a napínání 
hadic p�i pohybu hybných �ástí stroje a p�i pohybu stroje; 
* použití vhodných hadic, spoj�, p�íchytek, upevn�ní; 
* správné nastavení pojistných ventil� dle návodu; 

  

* nežádoucí rozjetí stroje a následné p�ejetí 
strojníka, pop�. jiné osoby; 

1 4  1 4 * zajišt�ní stroje proti nežádoucímu pohybu; 
* správné odstra�ování závad (nap�. p�i uvol�ování 
zaseknutého válce, kterým je ovládáno sepnutí spojky, po 
jejímž sepnutí m�že dojít k rozjetí stroje); 

  

* p�itla�ením a zachycením osoby �ástí 
rýpadla;  
* zachycení a vtažení kon�etiny pohybující 

2 3 1 6 * údržbu a �ist�ní provád�t jen za klidu a vylou�ení 
nežádoucího, p�ed�asného spušt�ní chodu stroje (po 
vyjmutím klí�ku ze spínací sk�í�ky v kabin� podvozku 

  



155

se �ástí stroje p�i opravách a se�izování 
hydraulického systému za chodu; 
* pád pracovníka z výšky p�i opravách, 
údržb� a �ist�ní oto�ného ramene výložníku 
ve výšce; 

vozidla i kabin� svršku) 
* zvýšená opatrnost p�i nutné práci na hydraulickém 
systému za chodu, práce dvou osob vzájemn� se 
dorozumívajících se smluvenými znameními; 
* jednotlivé mechanismy (výložník i jeho �ásti) p�i �ist�ní 
a opravách spustit na zem a/nebo do polohy, ve které jsou 
tyto mechanismy zabezpe�ené proti pádu, samovolnému 
pohybu a uvoln�ní;
* použití prost�edku osobního zajišt�ní proti pádu p�i práci 
na svršku; 

* pád pracovního za�ízení na pracovníka p�i 
opravách a údržb�; 

2 3 1 6  * pracovní za�ízení a výložník p�i opravách a údržb�
bezpe�n� zajistit (podložit a podep�ít); 

  

* zachycení osoby výložníkem pop�. jinou 
�ástí rýpadla, ohrožení bezpe�nosti 
silni�ního provozu; 

2 3 1 6 * p�ed p�epravou po vlastní ose výložník uložit dle 
návodu;  
* zajistit stabiliza�ní podp�ry proti vysunutí dle návodu; 
* p�i p�eprav� rýpadla nesmí být v kabin� žádná osoba; 

  

* bolesti zad v souvislosti s vnucenou 
pracovní polohou, bolest dolních kon�etin u 
stroj�, které se p�i práci pohybují, 
neuropsychické potíže (nervosita, pocení, 
chv�ní rukou bušení srdce) u �idi��

3 2 1 6 * výb�r pracovník�, dobrý zdravotní stav �idi�e, léka�ské 
prohlídky;  
* správný režim práce a odpo�inku; 

  

Manipulace 
s b�emeny,  

p�emís�ování 
b�emen, 

* pád b�emene, náraz a zasažení pracovníka 
b�emenem; 

2 3 1 6 * používat hydraulické lopatové rýpadlo k manipulaci s 
b�emeny jen p�ipouští-li to návod k obsluze, pokud možno 
s použitím vhodného p�ídavného za�ízení; 
* zav�šováním b�emen pov��ovat vaza�e s odbornou 
kvalifikací;  
* správný zp�sob podávání informací, znamení a 
signalizace pro obsluhu rýpadla; 
* správné zav�šení �i uvázání b�emene, použití vhodných 
vazák� a jiných prost�edk� k uchopení b�emen s 
odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru 
b�emene;  
* dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného 
pádu zav�šeného a usazovaného b�emene a jeho �ástí 
(vylou�ení p�ítomnosti osob v zón� ohrožení kinetickou �i 
potenciální energie); 

  

* p�ejetí pracovníka zajiš�ujícího 
p�epravované zav�šené b�emeno koly 
rýpadla 

2 4 1 8 * vylou�ení p�ítomnosti pracovníka mezi podvozkem 
rýpadla a b�emenem; 
* vylou�ení p�ítomnosti pracovníka p�ed rýpadlem ve 
sm�ru pojezdu; 
* postavení osoby doprovázející p�emís�ované b�emeno 
mimo oblast nebezpe�í (jít vedle rýpadla), být po celou 
dobu manipulace v p�ímém zorném poli �idi�e rýpadla; 
* nenavád�t b�emeno rukama, k usm�r�ování výkyvu 
používat lana, vodící ty�e apod. p�i�emž doprovodná osoba 
musí být mimo oblast nebezpe�í; 
* rychlost rýpadla se má rovnat rychlosti ch�ze; 
* p�ed zahájením manipula�ních prací dohodnout 
signalizaci mezi �idi�em a doprovázejícími osobami; 

  

* p�evrácení rýpadla po ztrát� stability p�i 
zvedání a p�emís�ovaní zav�šených 
b�emen; 

2 4 1 8 * správný postup p�i zvedání a pojížd�ní s b�emenem, 
(zejména s ohledem na t�žké terénní podmínky a na to, že 
rýpadlo není vybaveno omezova�em p�etížení ani 
ukazatelem nosnosti v závislosti na vyložení); 
* vylou�ení nadm�rného rozhoupání b�emene; 
* nep�et�žování rýpadla, zákaz zvedání b�emen a neznámé 
hmotnosti;  
* zajišt�ní rovné pracovní a pojízdné plochy, zabrán�ní 
nebezpe�ného náklonu rýpadla; 

  

19.12 Nakládka a vykládka stavebních stroj�

Nakládání a 
vykládání 
stavebních stroj�
na silni�ní 
podvalníky 

* pád stroje p�i najížd�ní a sjížd�ní 
(nakládání a vykládání) 

2 4 1 8 * p�epravní vozidlo (podvalník) p�i najížd�ní stroje a p�i jeho 
nakládce a vykládce bezpe�n� zabrzdit a mechanicky zajistit 
proti nežádoucímu pohybu; kola p�epravníku zablokovat, aby 
nedošlo k jeho nežádoucímu pohybu; 
* používat dostate�n� pevné a vysoké nájezdové rampy; 
* dodržen max. p�ípustný sklon zadních nájezdových m�stk�
dle návodu; 
* na podvalník najíždí stroj vždy s hnací nápravou vzadu; 
* najížd�t na ložnou plochu pomalu, soum�rn� v podélné ose 
podvalníku;  
* nep�et�žovat zatížení m�stk� podvalník� podle pot�eby 
m�stky podložit vhodnými podp�rami uprost�ed obou nosník�
každému m�stku; 

  

* nebezpe�ný pokles podvalníku, 
naklon�ní ložné plochy 

2 3 1 6 * nakládání a vykládání podvalníku provád�t na vodorovné, 
tvrdé, rovné a dostate�n� únosné ploše; 
* p�i nakládání p�es bo�ní rampu zajistit podep�ení plošina na 
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stran� nakládání (nap�. hydraulickými zvedáky); 
* nep�et�žování náprav podvalníku, podep�ení podvalníku 
zadními pop�. p�edními podp�rami; 
* správná p�íprava a úprava sklopných nájezdových m�stk�
(spušt�ní, zajišt�ní, odjišt�ní, sklopení); 

* p�ejetí, sražení osoby pojízdným strojem; 
* zasažení osoby p�i pádu stroje nebo 
p�etržení lana navijáku; 

2 4 1 8 * pracovník navád�jící pojízdný stroj na dopravní prost�edek 
stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní prost�edek a je v 
zorném poli �idi�e stroje po celou dobu najížd�ní a sjížd�ní 
stroje;  
* vylou�ení p�ítomnosti osob v ohroženém prostoru v p�ípad�
uvoln�ní nebo p�etržení lana navijáku, možného pádu stroje 
(p�i najížd�ní stroje na dopravní prost�edek a sjížd�ní z n�ho); 

  

* p�evržení a pád p�epravovaného stroje, 
uvoln�ní, nežádoucí pohyb stroje a jeho 
�ástí b�hem p�epravy 

1 3 1 3 * p�i p�eprav� stroje na dopravním prost�edku umístit 
pracovní a ostatní za�ízení na ložné ploše dopravního 
prost�edku podle návodu k používání, p�ipevnit jej k n�mu 
nebo umístit jej v p�epravní poloze a mechanicky zajistit proti 
podélnému i bo�nímu posuvu a proti p�evržení (trámy, klíny, 
popruhy, �et�zy, lany); 
* oto� p�epravovaného stroje uvést do p�edepsané polohy a 
zajistit;  
* náklad nesmí p�esáhnout p�ípustné zatížení (na to�nici 
taha�e) a na nápravy; 
* poloha t�žišt� nákladu musí ležet v podélné ose ložné 
plochy;  
* náklad zajišt�n proti nežádoucímu pohybu a zm�n� polohy 
(posunutí, p�eklopení apod.); 
* správné se�ízení jízdní výšky podvalníku; 
* p�ed jízdou zkontrolovat �ádné a bezpe�né uložení, upevn�ní 
a zajišt�ní nákladu tj. p�epravovaného stroje (povinnost 
�idi�e);  
* správná funkce vzduchového pérování; 
* kontrola podvalníku p�i p�estávkách b�hem jízdy (uložení a 
uchycení nákladu, osv�tlení podvalníku, stav a hušt�ní pneu, 
teplota brzdových bubn� a náboj� kol, stav a dotažení matic; 

  

* pád osoby ze stroje nebo z ložné plochy 
vozidla b�hem p�epravy 

2 3 1 6 * vylou�ení p�ítomnosti v kabin� p�epravovaného stroje, na 
stroji ani na ložné ploše dopravního prost�edku (není-li v 
návodu na obsluhu); 
* v�asná vým�na výd�evy plošiny podvalníku; 

  

* p�ejetí, naražení osoby pohybem 
p�ípojného stroje; 
* sražení, p�ejetí, p�itla�ení osoby 
couvajícím tažným vozidlem; 

2 4  1 8 * p�ípojné stroje p�i p�ipojování zabrzd�ny a bezpe�n�
mechanicky zajišt�ny proti nežádoucímu pohybu (zakládacími 
klíny apod.); 
* �idi� dokon�í couvání na doraz záv�sného za�ízení teprve na 
dohodnuté dorozumívací znamení navád�jícího pracovníka; 
až po dorazu tažný stroj nebo vozidlo zabrzdí; 
* p�ipojování provád�t dle návodu k používání; 

  

* dopravní nehoda, ohrožení ostatních
silni�ních vozidel pracovním a ostatním 
za�ízením stroje p�epravovaným po 
komunikaci (po vlastní ose) 

2 4 1 8 * p�i p�eprav� stroj� na pozemních komunikacích po vlastní 
ose pracovní a ostatní za�ízení zajistit v p�epravní poloze 
mechanicky proti samovolnému pohybu podle návodu k 
používání stroje; 
* seznámení �idi�e vozidla s výškou, hmotností stroje, zápis 
do p�íkazu k jízd�, rekognoskace a zajišt�ní vhodné trasy, 
p�esun s nebezpe�ným nadm�rným nákladem odsouhlasit s DI 
policie �R; 

  

19.13 Je�áby – Stacionární, mobilní 

* vznik nep�ípustných zatížení na 
konstrukce je�ábu - ztráta stability je�ábu, 
p�evrácení, pád je�ábu; 
p�i zpracování systému bezpe�né práce 

je�áb� se �ídit �SN ISO 12 480-1; 

2 3 1 6 * správné ovládání je�ábu, a správná �innost je�ábníka 
(dodržovat bezpe�né vzdálenosti, nevy�azovat z funkce 
bezpe�nostní a pojistná  za�ízení, brzdy, p�et�žovací 
pojistky/ventily);  
* zajišt�ní stability je�ábu v pr�b�hu všech pracovních operací 
v souladu s návodem výrobce; 
* zabrzd�ní podvozku mobilního je�ábu parkovací brzdou 
proti nežádoucímu samovolnému pojezdu; 
* zajišt�ní vodorovnosti polohy je�ábu p�i ustavení a ukotvení 
je�ábu; vybavení je�ábu za�ízením pro zjišt�ní jeho sklonu 
(sklonom�r, vodováha apod.); 
* práce je�ábu v dovoleném svahu tak, aby nedošlo k porušení 
statické a dynamické stability; 
* nep�et�žování je�ábu (dodržování zat�žovacího diagramu -
max. nosnosti v závislosti na vyložení); 
* v kabin� je�ábu uvedena m�nitelná nosnost (nejnižší a 
nejvyšší nosnost) v závislosti na vyložení (zobrazen diagram 
nebo tabulka nosností v závislosti na vyložení); 
* vylou�ení bo�ního zatížení výložníku  
* zv�tšování vyložení/skláp�ní výložníku a zvedání b�emene 
o hmotnosti odpovídající vyložení výložníku; 
* omezení nosnosti v závislosti na poloze a nato�ení nástavby 
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v��i podvozku; 
* mobilní je�áby dovolují zvedat b�emena jednak svislým 
pohybem kladnice (vrátkem zdvihu b�emena) a jednak 
skláp�ním výložníku - b�emeno ze zem� nenadzvedávat 
pohybem výložníku, protože není ve funkci p�et�žovací 
za�ízení a m�že dojít k p�etížení je�ábu; 
* opatrné ovládání je�ábu p�i práci v oblasti velkých vyložení 
p�i zvedání b�emen s vysunutým teleskopickým výložníkem 
(teleskopické nosníky jsou namáhány ohybem); 
* správné nastavení p�íslušného pracovního programu na 
indikátoru p�etížení dle pracovní polohy; zabezpe�ovací prvky 
a za�ízení s ohledem na klopné síly podle návodu výrobce; 
* funk�ní signalizace jenž upozorní je�ábníka na blížící se 
stav p�etížení); 
* funk�ní za�ízení k omezení drah jednotlivých pohyb�, 
koncové vypínání zdvihového, pojezdového,otá�ecího a 
skláp�cího ústrojí); 
* zajišt�ní stability protizát�ží (jen u n�kterých typ�
autoje�áb�);  
* nezávadné nosné ocel. lano je�ábu, jeho pravidelné 
prohlídky kompetentními osobami dle �SN ISO 4309 a �SN 
ISO 4319 - 1 x týdn�; 

* p�etížení autoje�ábu - ztráta stability, 
p�evrácení autoje�ábu 

2  3 1 6 * správné ovládání autoje�ábu, a správná �innost je�ábníka 
(dodržování bezpe�ných vzdáleností, nevy�azování z funkce 
bezpe�nostních a pojistných za�ízení, brzd, p�et�žovacích 
pojistek/ventil�);  
* zajišt�ní stability autoje�ábu v pr�b�hu všech pracovních 
operací v souladu s návodem výrobce (p�i p�íprav� k práci i 
vlastní pracovní �innosti - manipulaci s b�emeny); 
* zabrzd�ní podvozku mobilního je�ábu parkovací brzdou 
proti nežádoucímu samovolnému pojezdu; 
* dodržení max. odchylky od vodorovné roviny; vybavení 
je�ábu za�ízením pro zjišt�ní jeho sklonu (sklonom�r, kruhové 
libely apod.); 
* nep�et�žování je�ábu (dodržování zat�žovacího diagramu -
max. nosnosti v závislosti na vyložení, dodržování k�ivek 
nosnosti dle sestavy nebo délky výložníku a velikosti 
zatížení);  
* v kabin� je�ábu uvedena m�nitelná nosnost (nejnižší a 
nejvyšší nosnost) v závislosti na vyložení (zobrazen diagram 
nebo tabulka nosností v závislosti na vyložení); 
* vylou�ení bo�ního zatížení výložníku  
* zv�tšování vyložení/skláp�ní výložníku a zvedání b�emene 
o hmotnosti odpovídající vyložení výložníku; 
* omezení nosnosti v závislosti na poloze a nato�ení nástavby 
v��i podvozku; 
* mobilní je�áby dovolují zvedat b�emena jednak svislým 
pohybem kladnice (vrátkem zdvihu b�emena) a jednak 
skláp�ním výložníku - b�emeno ze zem� nenadzvedávat 
pohybem výložníku, protože není ve funkci p�et�žovací 
za�ízení a m�že dojít k p�etížení je�ábu; 
* správné nastavení p�íslušného pracovního programu na 
indikátoru p�etížení dle pracovní polohy, zabezpe�ovací prvky 
a za�ízení s ohledem na klopné síly podle návodu výrobce, 
správná funkce p�et�žovacího za�ízení; 
* funk�ní signalizace jenž upozorní je�ábníka na blížící se 
stav p�etížení); 
* obracení b�emene provád�t sm�rem "k je�ábu"; 
* obracení b�emene "od je�ábu" sou�asnou manipulací 
mechanizmu zdvihu b�emene a zdvihu výložníku, nebo ve 
sm�ru otá�ení nástavby sou�asnou manipulací mechanismu 
zdvihu b�emene a otá�ení je�ábové nástavby; 
* funk�ní za�ízení k omezení drah jednotlivých pohyb�, 
koncové vypínání zdvihového, pojezdového,otá�ecího a 
skláp�cího ústrojí); 
* zajišt�ní stability protizát�ží (jen u n�kterých typ� je�áb� ); 
* správné nastavení p�et�žovacího za�ízení pop�. dalších 
bezpe�nostních prvk�

  

* nep�íznivé p�sobení zdvihací síly 
nahoru"- ztráta stability, p�evrácení 
autoje�ábu 

3 3 1 9 * vylou�ení náhlého odleh�ení (utržení) b�emene;   

* p�sobení "havarijního v�tru" - ohrožení 
stability, p�evrácení autoje�ábu 

3 3 1 9 * odstavení je�ábu mimo provoz; 
* ustavení t�žkých je�ábu s p�íhradovým výložníkem do 
speciální polohy; 

  

* porušení a ztráta funkce podp�r - ztráta 
stability, p�evrácení autoje�ábu 

3 3 1 9 * zabrzd�ní podvozku mobilního je�ábu parkovací brzdou 
proti nežádoucímu samovolnému pojezdu; 
* dodržení max. odchylky od vodorovné roviny; 
* zajišt�ní stability výsuvnými patkami, op�rnými podp�rami 
pop�. použití jiných prvk�, jejich zajišt�ní proti uvoln�ní, 
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zabrán�ní jejich nadm�rného zabo�ení do terénu; 
* zabrán�ní náhlého poklesu jedné z podp�r p�i zatížení; 
* p�i práci v neznámém terénu je�áb nekotvit na kanalizaci, 
kanálech, šachtových poklopech apod. 
* dle pot�eby požití roznášecích rošt� pro podep�ení je�ábu na 
neúnosném podloží (d�ev�ných pražc�, vyztužených plech�
apod.);  
* dostate�ná únosnost podkladu; pop�. úprava (a zpevn�ní 
podkladu, podložek talí�� podp�r k rozložení m�rného tlaku 
na terén dle zatížení); 
* nep�et�žování je�ábu (dodržování k�ivek nosnosti dle 
sestavy nebo délky výložníku a velikosti zatížení); 
*vylou�it bo�ní zatížení výložníku (viz �SN ISO 12480-1) 
* omezení nosnosti v závislosti na poloze a nato�ení nástavby 
v��i podvozku; 
* v p�ípad� zvedání t�žkých b�emen a nižší únosnosti terénu 
t�žší b�emeno podzvednout málo nad terén, výložník nato�it 
nad podp�ru a zkontrolovat zda nezabo�ují podp�ry 
* v p�ípad� že se podp�ra bo�í v�as zv�tšit plochu podp�r; 
* na stanovišti obsluhy autoje�ábu uvedeno, p�i jakém 
vyložení a b�emenu se op�r použije; 

* snížení, ztráta únosnosti podloží -
p�evrácení autoje�ábu 

2 4 1 8 * umíst�ní podp�r je�ábu v dostate�né vzdálenosti od okraje 
výkopu nebo svahu (vn�jší hrana podp�rných desek nebo 
roznášecích rošt�  má být vzdálena min. o hloubku prohlubn�
od jejího okraje,podle druhu zeminy)  
* nezat�žování okraje (hrany) výkopu hmotností autoje�ábu; 
* zajišt�ní stability výsuvnými patkami, op�rnými podp�rami 
pop�.  použití jiných prvk�, jejich zajišt�ní proti uvoln�ní, 
zabrán�ní jejich nadm�rného zabo�ení do terénu; 
* zabrán�ní náhlého poklesu jedné z podp�r p�i zatížení; 
* dostate�ná únosnost podkladu; pop�. úprava (a zpevn�ní 
podkladu, podložek talí�� podp�r k rozložení m�rného tlaku 
na terén dle zatížení); 

  

* provoz nepodep�eného autoje�ábu - ztráta 
stability, p�evrácení autoje�ábu p�i 
pojížd�ní s b�emenem 

2 4 1 8 * p�i pojezdu autoje�ábu se zav�šeným b�emenem bez 
podep�ení respektovat podmínky, omezení a opat�ení 
stanovené výrobcem v návod� nap�.: 
- mez max. rychlosti pro zastavení provozu, 
- omezení nosnosti v závislosti na poloze nato�ení nástavby 
v��i podvozku, nosnosti, p�i kterých lze vysouvat 
teleskopický výložník s b�emenem; 
- omezení oto�ení nástavby s vysunutým teleskopickým 
nosníkem;  
* výložník umístit v základní délce a obrácen� dozadu; 
* pracovní pojezd autoje�ábu jen v dovoleném svahu tak, aby 
nedošlo k porušení jeho statické a dynamické stability; 
* ovládat autoje�áb z kabiny; 
* s b�emenem pojížd�t rovnom�rn�, malou rychlostí tak, aby 
nedošlo k rozhoupání b�emene; 
* mezi je�ábníkem a �idi�em dohodnout dorozumívací 
znamení (vizuální komunikaci), koordinace; 
* p�ed zahájením pojížd�ní je�ábu se zav�šeným b�emenem 
je�ábník zkontroluje zda: 
- je komunikace dostate�n� pr�jezdná; 
- nemá nep�ípustný sklon terénu; 
- nejsou v trase podzemní vedení, enegrokanály, kanalizace 
apod. (p�i pojezdu v blízkosti nezpevn�ných krajnic nebo 
výkop� hrozí havárie je�ábu vzhledem k zna�nému zatížení 
náprav); 

  

* p�iražení nebo p�itla�ení osoby 
autoje�ábem nebo jeho �ástí k �ásti stavby 
�i jiné pevné konstrukci (p�ekážky) a 
p�ejetí koly; 

2 4 1 8 * umíst�ní autoje�ábu na k tomu ur�eném míst� a odstran�ní 
p�ekážek zt�žujících manipulaci a pot�ebou vizuální kontrolu, 
p�íp. p�evzetí staveništ�/pracovišt�; 
* optimální rozmíst�ní kooperujících mechanism�; 
* odstran�ní p�ekážek zt�žujících manipulaci a pot�ebnou 
vizuální kontrolu; 
* zajišt�ní dostate�ného prostoru a skladovacích ploch dle 
rozm�ru zvedaného a manipulovaného b�emene; 
* úprava p�íjezdových komunikací a manipula�ních ploch; 
* funk�ní zvuková výstraha (houka�ka) ovládaná z kabiny 
je�ábníka;  
* funk�ní brzda mechanismu oto�e; 
* vylou�ení p�ítomnosti nepovolaných osob z pracovního 
prostoru je�ábu a vjezdu dopravním prost�edk�m, jejichž 
�innost nesouvisí s provád�nými manipulacemi; 
* ozna�ení zdroj� nebezpe�í bezpe�nostním ozna�ením 
(�ernožlutým šrafováním), ozna�ení pohybujících se �ástí 
zasahující do prostor�, do nichž není zakázán p�ístup, nap�. 
kladnice, oto�né a sklopné �ásti apod. 

  

* pád b�emene, náraz, zachycení a zasažení 
pracovníka b�emenem; 

2 3 1 6 * zav�šováním b�emen na nosný orgán je�ábu a jiné vaza�ské 
práce pov��ovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vaza�e s 
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* pád b�emene na vaza�e po neodborném 
uvázání a rozhoupání b�emene, vysmeknutí 
smy�ky lana z háku je�ábu, p�etržení 
druhého lana; 

odbornou kvalifikací; 
* správné zav�šení �i uvázání b�emene, použití vhodných 
vazák� a jiných prost�edk� k uchopení b�emen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru b�emene; 
* nezávadné vázací prost�edky; 
* dodržovat zákazu zdržovat v prostoru možného pádu 
zav�šeného a usazovaného b�emene a jeho �ástí (vylou�ení 
p�ítomnosti osob v zón� ohrožení kinetickou �i potenciální 
energie tj. pod b�emenem a v místech pojížd�ní je�ábu); 
* použití výstražného znamení je�ábníkem k varování osob, 
které mohou být je�ábem nebo b�emenem ohroženy; 
* správná manipulace s b�emenem p�i ovládání pohyb� je�ábu 
(zvedání provád�t citliv�, pohyby provád�t plynule) zejména 
vylou�it vznik nebezpe�ného šikmého tahu; 
* p�i p�eprav� palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na palet�
proti uvoln�ní a pádu; 
* použití je�ábového háku s bezpe�nostní pojistkou;

* p�iražení a p�itla�ení pracovníka k pevné 
konstrukci v d�sledku nežádoucího pohybu 
b�emene - p�i jeho zhoupnutí; 

3 3 1 9 * správná manipulace s b�emenem p�i ovládání pohyb� je�ábu 
(zvedání provád�t citliv�, pohyby provád�t plynule) zejména 
vylou�it vznik nebezpe�ného šikmého tahu; 
* p�ed zvedáním b�emene musí mít zdvihové lano ve svislé 
poloze a v rovin� výložníku je�ábu; 
* zachovávání dostate�ného odstupu od b�emene 
manipulovaného je�ábem, používat vodících lan apod.; 
* použití výstražného znamení je�ábníkem k varování osob, 
které mohou být je�ábem nebo b�emenem ohroženy; 
* dodržovat zákazu zdržovat v prostoru možného pádu 
zav�šeného a usazovaného b�emene a jeho �ástí (vylou�ení 
p�ítomnosti osob v zón� ohrožení kinetickou �i potenciální 
energie tj. pod b�emenem a v místech pojížd�ní je�ábu); 
* neprodlévat v ohroženém prostoru mezi b�emenem a 
bo�nicemi vozidla; 

  

* p�iražení kon�etiny mezi spoušt�né 
b�emeno a pevnou konstrukci, podklad; 

3 3 1 9 * správný zp�sob podávání informací, znamení a signalizace 
pro je�ábníka; 
* správná �innost je�ábníka (dodržování bezpe�ných 
vzdáleností); 

  

* p�etržení vázacího prost�edku (ocelového 
vázacího lana, �et�zu, popruhu); 

1 2 1 2 * zav�šováním b�emen na nosný orgán je�ábu a jiné vaza�ské 
práce pov��ovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vaza�e s 
odbornou kvalifikací; 
* správné zav�šení �i uvázání b�emene, použití vhodných 
vazák� a jiných prost�edk� k uchopení b�emen s odpovídající 
nosností dle druhu, vlastností a tvaru b�emene; 
* nezávadné vázací prost�edky, jejich pravidelné prohlídky 
kompetentními osobami dle �SN ISO 8792 (ocel. vazáky), 
�SN 27 0147(popruhy), �SN 27 0150 (textilní vázací lana); 

  

* zachycení p�emís�ovaného b�emene o 
materiál a jeho následné z�ícení a pád na 
osobu  
* zachycení háku vázacího prost�edku o 
b�emeno, a jeho následné p�evrácení na 
pracovníka; 

2 3  1 6 * správný zp�sob podávání informací, znamení a signalizace 
pro je�ábníka; 
* správná �innost je�ábníka (dodržování bezpe�ných 
vzdáleností);  
* správná �innost vaza�e - viz �SN ISO 12480-1; 

  

* vysmeknutí ty�ového materiálu (potrubí, 
trubky) z úvazku po nárazu na pevnou 
p�ekážku a zasažení pracovníka padajícím 
b�emenem; 

3 3 1 9 * správné zav�šení �i uvázání b�emene, použití vhodných 
vazák� a jiných prost�edk� k uchopení b�emen dle druhu, 
vlastností a tvaru b�emene; 

  

* pád nestabilního b�emene, p�evrácení 
b�emene po odv�šení na osobu (vaza�e); 

2 4 1 8 * správná �innost vaza�e - viz �SN ISO 12480-1; 
* uložení b�emene na rovný, tvrdý podklad, 
* použití dostate�n� únosných a stejn� vysokých proklad� a 
podložek;  
* zajišt�ní svislosti uloženého b�emene zejména p�i stohování; 

  

* pád vaza�e z výšky (z vozidla, ze stohu 
atd.) 

3 3 1 9 * zav�šování a vázaní b�emen provád�t z bezpe�ných míst, k 
výstupu používat žeb�íku, plošiny apod. pomocná za�ízení; 
* neseskakovat z výše položených pracovních míst; 

  

* pád, uklouznutí je�ábníka pop�. jiné 
osoby (p�i výstupu a sestupu na stanovišt�
obsluhy apod.); 

3 2 1 6 * použití ur�ených p�ístupových cest ke vstupu do je�ábové 
kabiny s oto�nou nebo pojízdnou kabinou a k výstupu na 
stanovišt� obsluhy a sestupu; 
* pracovník (je�ábník) p�i výstupu a sestupu používá madla, 
držadla, nášlapné a jiné‚ prvky; 
* pracovník (je�ábník) se nepohybuje se po stroji mimo 
ur�ené‚ p�ístupy, neseskakuje ze stroje apod.; 
* udržování obslužného stanovišt�, p�ístupových komunikací,
plošin, p�í�lí, stupadel, nášlapných prvk�, madel, v �istot� a v 
protiskluzné úprav�; 
* dodržování zákazu jízdy na stupa�kách, sch�dcích, rámu a 
jiných �ástech je�ábu, které k tomu nejsou ur�eny; 

  

* ohrožení bezpe�nosti silni�ního provozu 
a osob 

3 3 1 9 * p�i p�eprav� je�ábu mít oto�nou �ást pevn� zajišt�nou; 
* nemanipulovat s výložníkem p�ed jeho odjišt�ním z 
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* poškození za�ízení p�epravní polohy a uvoln�ní kladnice ze záv�su; 
* nep�epravovat osoby v kabin� je�ábové nástavby; 
* p�i jízd� na pozemních komunikacích nemít zapnuto 
nouzové osv�tlení; 
* po ukon�ení provozu: 
- vypnout všechny mechanismy a pohony polohy; 
- p�estavit je�áb do p�epravní polohy, p�i�emž: 
- zkontrolovat zatažení kotev a jejich zajišt�ní, 
- zkontrolovat je-li zasunutý teleskopický výložník, nebo 
základní výložník p�íhradový v poloze nad kabinou, spušt�ný 
do p�epravní polohy, ukotven nebo zajišt�n 
- zkontrolovat zav�šení kladnice za hák v záv�su nebo její 
bezpe�né uložení na plošinu je�ábu a zajišt�ní (s volnou 
kladnicí nepojížd�t); 
- zkontrolovat, jsou-li zajišt�ny všechny odnímatelné �ásti a 
p�íslušenství na plošin� je�ábu a je�ábové nástavb� (op�rné 
desky kotev, podkladový materiál, ná�adí, vázací prost�edky) 
- uzamknout kabinu; 

* úraz el. proudem - zasažení osoby el. 
proudem p�i nebezpe�ném p�iblížení a 
dotyku výložníku s venkovním vedením vn 
(nej�ast�ji 22 kV) 

1  3  1 3 * vylou�ení p�iblížení autoje�ábu do nebezpe�né blízkosti 
venkovního el. vedení, zejména p�i pojížd�ní s b�emenem; 
* dodržování dostate�ného odstupu je�ábu od vodi��
venkovního vedení vn a vvn (ochranná pásma viz zák. �. 
222/94 Sb.), p�ípadn� dodržení zvláštních podmínek p�i práci 
v blízkosti vn a vvn (vypnutím elektrického proudu, 
organiza�ní opat�ení stanovená v technologickém postupu   
* vybavení autoje�ábu signaliza�ním za�ízením k upozorn�ní 
je�ábníka v kabin� na blízkost hranice ochranného pásma 
elektrického vedení pod st�ídavým nap�tím nad 22 kV a na 
trak�ní vedení stejnosm�rného proudu 3 kW; 
* v p�ípad� kontaktu autoje�ábu s venkovním el. vedením 
nebo nebezpe�ného p�iblížení výložníku k vodi��m musí �idi�
z�stat v kabin�, nesmí se dotýkat vodivých �ástí a nesmí 
dovolit, aby se n�kdo ke autoje�ábu p�iblížil a dotkl se ho, 
dokud se nep�eruší spojení nebo nevypne proud; 

  

* pád �ásti je�ábu, p�iražení kon�etiny, 
* poškození za�ízení 

2 2 1 4 * neprovád�t opravy a údržbu je�ábu bez odborného zau�ení; 
* p�i opravách, údržb� mít je�áb a jeho �ásti zajišt�ny proti 
nežádoucímu pohybu, zp�sobem dle návodu; 

  

19.14 Sva�ování  

Sva�ování 
elektrickým 
obloukem a 
plamenem 

* ohrožování dýchacích cest a vznik plicní 
choroby svá�e�� (chronické bronchitidy) 
p�sobením areosol�; p�i vdechování 
škodlivin vznikajících p�i sva�ování -
p�sobením svá�e�ských aerosol�, prach�, 
dým�, aerosol� s obsahem toxických, 
kancerogenních a fibroplastických látek 
(toxických plyn� vznikajících p�i sva�ování 
(NOx, CO,O3), toxických plyn�
vznikajících p�i spalování povlak� a nát�r�
základního materiálu (zbytky �ezných 
kapalin,korozní zplodiny, ochranné 
povlaky, nát�ry,barvy, oleje izolace 
protikorozní povlaky ap.); 
Tuhé �ásti aerosol� s obsahem t�žkých 
kov�, chrómu, (šestimocný chrom - CrVI) 
jsou jedním z významných karcinogen�, 
který vzniká p�i ru�ním obloukovém 
sva�ování obalenými elektrodami), niklu, 
manganu, vanadia a kobaltu v pracovním 
ovzduší svá�e�e t�žké kovy jsou 
toxikologicky dominantní složkou 
svá�ecích dým�. Depozice aerosolu v 
dýchacích cestách je komplikovaný proces. 
Závisí na zp�sobu interakce škodliviny a 
organismu, na fyzikáln� chemických 
charakteristikách aerodispersního systému 
(velikost �ástic, koncentrace, náboj aj.), 
stejn� jako i na vlastnostech dýchacího 
traktu, na jeho individuálních a 
fyziologických zvláštnostech; nebezpe�né 
jsou i výpary ze su�íkových nát�r� (otrava 
olovem), ze zinku a z kadmia. 

1 2 1 2 * zajišt�ní p�irozeného v�trání a dostate�né vým�ny vzduchu; 
* vzduchotechnické opat�ení - omezení p�ístupu škodlivin k 
dýchací zón� použití místních odsávacích jednotek s 
umíst�ním sacích nástavc� do vhodných poloh a vzdálenosti 
od ho�ícího oblouku nebo plamene; 
* použití dýchací masky - respirátoru (p�i sva�ování t�žkých 
nebo lehkých kov� (kadmium, zinek, mangan, chrom) 
* používání OOPP dle �SN 05 0601; 
* využívání zást�n, clon, kryt� pro usm�r�ování proudu dým�
od za�ízení i od svá�e�e; 
* používání OOPP dle �SN 05 0601; 
* volba technologického postupu s ohledem na základní 
materiály, p�ípravné materiály a zp�sob sva�ování (nap�. 
sva�ování kyselými elektrodami); 
nebezpe�í p�i sva�ování v ochranné atmosfé�e jsou vyvolána 
vyšší produktivitou a použitým ochranným plynem, jde o 
zvýšenou úrove� žhavého rozst�iku a kvalitativn� i 
kvantitativn� vyšší ohrožení z ultrafialového za�ízení, 
zp�sobené p�esunem vyza�ované energie do kratších vlnových 
délek 

  

* popálení r�zných �ástí t�la tzv. žhavým 
rozst�ikem jisker, kapi�kami roztaveného 
kovu a strusky, úlomk� již ztuhlé strusky 
p�i jejím odstra�ování, (nebezpe�né m�že 
být nap�. zapadnutí žhavé �ástice do 
pracovní obuvi), nebezpe�í je závažn�jší 

2  3 1 6 * správné provád�ní sva�ování, d�sledné používání OOPP k 
ochran� zraku, obli�eje i ostatních �ástí t�la; 
* p�i �ezání kyslíkem jsou ohrožení a opat�ení jsou obdobná 
jako p�i sva�ování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpe�í 
vyplývá z v�tšího ví�ení prachu a v�tšího rozst�iku �ezaného 
kovu;  
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p�i sva�ování el. obloukem a p�i drážkování 
propalování d�r kyslíkem; 

* ochrana prostoru pod místy sva�ování ve výšce proti 
žhavému rozst�iku; 

* popálení nechrán�né �ásti t�la (ruky) 
p�ímým  
dotykem svá�e�e s oh�átým �ezem, 
�ezaným kovovým materiálem a horkými 
kovovými povrchy p�i p�enosu tepla 

2 2 1 4 * používání OOPP (rukavic); 
* správné pracovní postupy; 

  

* ohrožení popálením jiných osob 
nacházejících se v blízkosti sva�ování 
(zejména pod místem sva�ování, nad 
komunikacemi, pr�chody, jinými 
pracovišti apod.) 

1 2 1 2 * použití kryt�, záv�s�, zást�n z neho�lavého materiálu k 
ochran� ostatních pracovník� (ochranné záv�sy a zást�ny k 
zabrán�ní ohrožení odrazem a rozst�ikem strusky; 
* ochrana proti odst�iku, ut�sn�ní otvor�; 
* vylou�ení p�ístupu osob do ohroženého prostoru, ochrana 
prostoru pod místy sva�ování ve výšce proti žhavému 
rozst�iku; 

  

* ohrožení o�í odlétnutými �ásticemi p�i 
oklepávání okují a výronk� v míst� �ezu, 
odlétnutými okujemi p�i �ezání 

3 2 1 6 * odstra�ování výronk� provád�t až po snížení �ezací teploty; 
* používání OOPP k ochran� o�í; 

  

* popálení, požár, exploze p�i sva�ování v 
prostorách se zvýšeným nebezpe�ím 
požáru p�íp. výbuchu (nap�. p�i sva�ování 
vozidel s nádržemi pohonných hmot, v 
plyn. kotelnách apod.); 
* otrava,  popálení, naražení, odhození, 
poškozená dýchacích cest požárem nebo 
výbuchem p�i sva�ování 

2 4 1 8 * p�ed zahájením sva�ování stanovit a vyhodnotit možné 
požární nebezpe�í ve vztahu k druhu sva�ování, stavu 
svá�e�ského pracovišt� a p�ilehlých prostor�, použitých 
za�ízení a materiál� p�íp. p�edem písemn� stanovit požárn�
bezpe�nostních opat�ení; 
* dodržování podmínek a opat�ení dle p�íkazu ke sva�ování v 
požárn� nebezpe�ných prostorách, (zvláštní opat�ení p�i 
sva�ování vozidel s nádržemi s pohonnými hmotami), p�i 
sva�ování v uzav�ených a t�sných prostorách, na zne�ist�ných 
za�ízeních, v nádobách, potrubích apod., kontrola sva�ování a 
p�ilehlých prostor po nezbytn� nutnou dobu, nejmén� 8 hod. 
apod. - viz �SN 05 0601 a vyhl. MV � 87/2000 Sb; 
* stanovit požadavky na ú�astníky sva�ování a požadavky pro 
bezpe�ný pobyt a pohyb osob v�etn� zákaz�; 
* zabezpe�it volné únikové cesty; 
* ur�it provozní podmínky tech. za�ízení a procesu; 
* odstranit ho�lavé nebo ho�ení podporující látky, nebo 
výbušné  látky, ut�sn�ní otvor�, hasící p�ístroje, asistence, 
OOPP, ochlazování konstrukce, m��ení koncentrace apod.; 
* p�ekrýt nebo ut�snit ho�lavé látky neho�lavým nebo 
nesnadno ho�lavým materiálem izolujícím ho�lavou látku od 
zdroje zapálení tak, aby nedošlo k vznícení; 
* vybavit sva�. pracovišt� hasebními prost�edky podle 
charakteru pracovišt� a použité technologie sva�ování, 
* m��it koncentrace ho�lavých plyn�, par ho�lavých kapalin a 
prach� a udržování koncentrace pod hranicí nebezpe�né 
koncentrace,prov�trávat pracovišt�; 
* rozmístit technické vybavení proti rozst�iku žhavých �ástic; 
* zabránit takovému oh�átí sva�ovaných i dalších materiál�, 
které by vedlo ke ztrát� t�snosti nebo celistvosti za�ízení, 
jejímž d�sledkem by byl únik ho�lavých látek; 

  

* zadušení, p�sobení toxických výpar�, 
aerosol�, plyn�, dým�, prach�; 
* p�i sva�ování plamenem a �ezání 
kyslíkem nebezpe�í vy�erpání kyslíku v 
uzav�eném pracovním prostoru; 
* poškození dýchacích cest; 

3 3 1 9 * odsávání, v�trání, vzduchové clony, p�ívod vzduchu, m��ení 
koncentrace škodlivin a nedýchatelných látek; 
* odstran�ní toxických látek, žíravin, mastnot; 
* jišt�ní dalším pracovníkem, použití OOPP, stanovení a 
dodržování dalších podmínek v p�íkazu ke sva�ování; 

  

* p�sobení infra�erveného, ultrafialového 
zá�ení  
* zán�t spojivek s �ezavými bolestmi, 
zarudnutí pokožky není-li zajišt�na ochrana 
svá�e�e i osob v okolí; 
(krom� ultrafialovému zá�ení vznikajícími 
p�i sva�ování p�sobí na zrak nep�ízniv� i 
sv�telné zá�ení a ú�inky místního p�eh�átí i 
infra�ervené zá�ení) 

2 2 1 4 * ochrana zraku i pokožky svá�e�e, pomocníka a podle 
pot�eby i pracovník� v okolí (proti ultrafialovému zá�ení -
pozor na sebemenší otvory v OOPP - nap�. prasklý sklen�ný 
filtr);  
* ochranné svá�e�ské filtry nutno volit dle zp�sobu sva�ování 
a intenzity zá�ení el. obloukem; 
* rozmíst�ní a používání záv�s�, zást�n ochranných štít�
apod., úprava povrch� pracovišt� a všech p�edm�t� tak, aby 
byl snížen pr�nik a odraz zá�ení na pracovišti; 

  

* pád svá�e�e p�i pracích na žeb�íku a 
�ástech konstrukce a objektu ve výšce 
* práce v místech, kde prostor k pohybu 
omezen tak, že svá�e� pracuje ve vynucené 
poloze (vkle�e, vsed�, vleže, atd.); 

1 3 1 3 * zajišt�ní ochrany proti pádu, omezení sva�ování ze žeb�íku, 
používání tech. za�ízení pro práce ve výšce zajiš�ujícího 
pevné a stabilní postavení svá�e�e p�i sva�ování (plošina, 
lešení, sch�dky s plošinou apod.); 
* zajišt�ní dostate�ného prostoru, i na p�echodných 
pracovištích; 

  

* nep�íznivé zatížení svalových skupin, 
nep�irozené pracovní polohy 

3 2 1 6 * použití ergonomicky vhodných sedadel;   

* neúnosné a nep�íznivé mikroklimatické 
podmínky, zejména na venkovních 
nechrán�ných prostorách v letním období, 
v uzav�ených prostorách, v prostorách se 
zna�ným sálavým teplem apod.; 
* svá�e�ské pneumokoniozy, nemocnost, 

3 2 1 6 * odpo�inek, p�estávky v práci, správná organizace práce; 
* zajišt�ní odpo�íváren, šaten apod.; 
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zát�ž organismu s následnými ú�inky na 
cévní a nervový systém; 

Tab. I. 1 Vybraná rizika pro provedení hrubé stavby
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Tab. J. 1 Charakteristika energeticky významných údaj� objektu A [1]
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
M�rná ztráta prostupem tepla HT W/K 1584,1 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2.K) 0,30 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2.K) 0,72 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2.K) 0,96 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2.K) 1,56 
Tab. J. 2 Rekapitulace hodnot obálky objektu A

Požadavek na prostup tepla obálkou není spln�n. 

Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice 
klasifika�ních t�íd 

Klasifika�ní ukazatel 
CI pro hranice 

klasifika�ních t�íd 

Uem [W/(m2.K)] pro hranice klasifika�ních t�íd

Obecn�
Pro hodnocenou 

budovu 
A – B 0,3 0,3. Uem,rq 0,29 

B – C 0,6 0,6. Uem,rq 0,58 

(C1 – C2) (0,75) (0,75. Uem,rq) (0,72) 

C – D 1,0 Uem,rq 0,96 

D – E 1,5 0,5. (Uem,rq + Uem,s) 1,26 

E – F 2,0 Uem, s = Uem,rq + 0,6 1,56 

F - G 2,5 1,5. Uem,s 2,34 
Tab. J. 3 Klasifika�ní t�ídy objektu A 

Klasifikace: B – Úsporná 
Datum vystavení energetického štítku budovy:  18. 10. 2011 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá sm�rnici Evropského 
parlamentu a Rady �. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl zpracován v souladu s �SN 73 0540-2 a 
podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Tab. J. 4 Energetický štítek objektu A  
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Tab. J. 5 Charakteristika energeticky významných údaj� objektu B [1]
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
M�rná ztráta prostupem tepla HT W/K 249,7 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2.K) 0,18 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2.K) 0,54 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2.K) 0,72 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2.K) 1,32 
Tab. J. 6 Rekapitulace hodnot obálky objektu B

Požadavek na prostup tepla obálkou není spln�n. 

Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice 
klasifika�ních t�íd 

Klasifika�ní ukazatel 
CI pro hranice 

klasifika�ních t�íd 

Uem [W/(m2.K)] pro hranice klasifika�ních 
t�íd 

Obecn�
Pro hodnocenou 

budovu 
A – B 0,3 0,3. Uem,rq 0,22 

B – C 0,6 0,6. Uem,rq 0,43 

(C1 – C2) (0,75) (0,75. Uem,rq) (0,54) 

C – D 1,0 Uem,rq 0,72 

D – E 1,5 0,5. (Uem,rq + Uem,s) 1,02 

E – F 2,0 Uem, s = Uem,rq + 0,6 1,32 

F - G 2,5 1,5. Uem,s 1,98 
Tab. J. 7 Klasifika�ní t�ídy objektu B 

Klasifikace: A – Velmi úsporná 
Datum vystavení energetického štítku budovy:  18. 10. 2011 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá sm�rnici Evropského 
parlamentu a Rady �. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl zpracován v souladu s �SN 73 0540-2 a 
podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Tab. J. 8 Energetický štítek objektu B
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Tab. J. 9 Charakteristika energeticky významných údaj� objektu C [1]
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
M�rná ztráta prostupem tepla HT W/K 1637,0 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2.K) 0,30 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2.K) 0,78 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2.K) 1,04 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2.K) 1,64 
Tab. J. 10 Rekapitulace hodnot obálky objektu C

Požadavek na prostup tepla obálkou není spln�n. 

Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice 
klasifika�ních t�íd 

Klasifika�ní ukazatel 
CI pro hranice 

klasifika�ních t�íd 

Uem [W/(m2.K)] pro hranice klasifika�ních t�íd

Obecn�
Pro hodnocenou 

budovu 
A – B 0,3 0,3. Uem,rq 0,31 

B – C 0,6 0,6. Uem,rq 0,62 

(C1 – C2) (0,75) (0,75. Uem,rq) (0,78) 

C – D 1,0 Uem,rq 1,04 

D – E 1,5 0,5. (Uem,rq + Uem,s) 1,34 

E – F 2,0 Uem, s = Uem,rq + 0,6 1,64 

F - G 2,5 1,5. Uem,s 2,46 
Tab. J. 11 Klasifika�ní t�ídy objektu C 

Klasifikace: A – Velmi úsporná 
Datum vystavení energetického štítku budovy:  18. 10. 2011 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá sm�rnici Evropského 
parlamentu a Rady �. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl zpracován v souladu s �SN 73 0540-2 a 
podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Tab. J. 12 Energetický štítek objektu C
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Tab. J. 13 Charakteristika energeticky významných údaj� objektu D [1]
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
M�rná ztráta prostupem tepla HT W/K 1582,9 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2.K) 0,37 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2.K) 0,76 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2.K) 1,01 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2.K) 1,61 
Tab. J. 14 Rekapitulace hodnot obálky objektu D

Požadavek na prostup tepla obálkou není spln�n. 

Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice 
klasifika�ních t�íd 

Klasifika�ní ukazatel 
CI pro hranice 

klasifika�ních t�íd 

Uem [W/(m2.K)] pro hranice klasifika�ních t�íd

Obecn�
Pro hodnocenou 

budovu 
A – B 0,3 0,3. Uem,rq 0,30 

B – C 0,6 0,6. Uem,rq 0,61 

(C1 – C2) (0,75) (0,75. Uem,rq) (0,76) 

C – D 1,0 Uem,rq 1,01 

D – E 1,5 0,5. (Uem,rq + Uem,s) 1,31 

E – F 2,0 Uem, s = Uem,rq + 0,6 1,61 

F - G 2,5 1,5. Uem,s 2,42 
Tab. J. 15 Klasifika�ní t�ídy objektu D 

Klasifikace: B – Úsporná 
Datum vystavení energetického štítku budovy:  18. 10. 2011 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá sm�rnici Evropského 
parlamentu a Rady �. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl zpracován v souladu s �SN 73 0540-2 a 
podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Tab. J. 16 Energetický štítek objektu D
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Tab. J. 17 Charakteristika energeticky významných údaj� objektu D1-F-G [1]
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
M�rná ztráta prostupem tepla HT W/K 1230,8 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2.K) 0,20 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2.K) 0,55 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2.K) 0,73 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2.K) 1,33 
Tab. J. 18 Rekapitulace hodnot obálky objektu D1-F-G

Požadavek na prostup tepla obálkou není spln�n. 

Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice 
klasifika�ních t�íd 

Klasifika�ní ukazatel 
CI pro hranice 

klasifika�ních t�íd 

Uem [W/(m2.K)] pro hranice klasifika�ních t�íd

Obecn�
Pro hodnocenou 

budovu 
A – B 0,3 0,3. Uem,rq 0,22 

B – C 0,6 0,6. Uem,rq 0,44 

(C1 – C2) (0,75) (0,75. Uem,rq) (0,55) 

C – D 1,0 Uem,rq 0,73 

D – E 1,5 0,5. (Uem,rq + Uem,s) 1,03 

E – F 2,0 Uem, s = Uem,rq + 0,6 1,33 

F - G 2,5 1,5. Uem,s 2,00 
Tab. J. 19 Klasifika�ní t�ídy objektu D1-F-G

Klasifikace: A – Velmi úsporná 
Datum vystavení energetického štítku budovy:  18. 10. 2011 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá sm�rnici Evropského 
parlamentu a Rady �. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl zpracován v souladu s �SN 73 0540-2 a 
podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Tab. J. 20 Energetický štítek objektu D1-F-G
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Tab. J. 21 Charakteristika energeticky významných údaj� objektu E [1]
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
M�rná ztráta prostupem tepla HT W/K 1814,8 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2.K) 0,33 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2.K) 0,78 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2.K) 1,04 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2.K) 1,64 
Tab. J. 22 Rekapitulace hodnot obálky objektu E

Požadavek na prostup tepla obálkou není spln�n. 

Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice 
klasifika�ních t�íd 

Klasifika�ní ukazatel 
CI pro hranice 

klasifika�ních t�íd 

Uem [W/(m2.K)] pro hranice klasifika�ních t�íd

Obecn�
Pro hodnocenou 

budovu 
A – B 0,3 0,3. Uem,rq 0,31 

B – C 0,6 0,6. Uem,rq 0,62 

(C1 – C2) (0,75) (0,75. Uem,rq) (0,78) 

C – D 1,0 Uem,rq 1,04 

D – E 1,5 0,5. (Uem,rq + Uem,s) 1,34 

E – F 2,0 Uem, s = Uem,rq + 0,6 1,64 

F - G 2,5 1,5. Uem,s 2,46 
Tab. J. 23 Klasifika�ní t�ídy objektu E

Klasifikace: B – Úsporná 
Datum vystavení energetického štítku budovy:  18. 10. 2011 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá sm�rnici Evropského 
parlamentu a Rady �. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl zpracován v souladu s �SN 73 0540-2 a 
podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem.
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Tab. J. 24 Energetický štítek objektu E 
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Tab. J. 25 Charakteristika energeticky významných údaj� objektu H [1]
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy 
M�rná ztráta prostupem tepla HT W/K 171,4 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2.K) 0,16 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rc W/(m2.K) 0,72 

Doporu�ený sou�initel prostupu tepla Uem,rq W/(m2.K) 0,96 

Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W/(m2.K) 1,56 
Tab. J. 26 Rekapitulace hodnot obálky objektu H

Požadavek na prostup tepla obálkou není spln�n. 

Klasifika�ní t�ídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice 
klasifika�ních t�íd 

Klasifika�ní ukazatel 
CI pro hranice 

klasifika�ních t�íd 

Uem [W/(m2.K)] pro hranice klasifika�ních t�íd

Obecn�
Pro hodnocenou 

budovu 
A – B 0,3 0,3. Uem,rq 0,29 

B – C 0,6 0,6. Uem,rq 0,58 

(C1 – C2) (0,75) (0,75. Uem,rq) (0,72) 

C – D 1,0 Uem,rq 0,96 

D – E 1,5 0,5. (Uem,rq + Uem,s) 1,26 

E – F 2,0 Uem, s = Uem,rq + 0,6 1,56 

F - G 2,5 1,5. Uem,s 2,34 
Tab. J. 27 Klasifika�ní t�ídy objektu H

Klasifikace: A – Velmi úsporná 
Datum vystavení energetického štítku budovy:  18. 10. 2011 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá sm�rnici Evropského 
parlamentu a Rady �. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl zpracován v souladu s �SN 73 0540-2 a 
podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Tab. J. 28 Energetický štítek objektu H
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Záv�r 

Cílem mé diplomové práce bylo provedení ucelených �ástí stavebn�-technologické 
dokumentace, která je v sou�asnosti nezbytná pro provedení vybraných etap stavby. Od 
shromážd�ní základních technických informací o projektu až po seznámení se s detaily 
provedení vybraných technologických etap a vytvo�ení jejich pracovních postup�. 

P�i práci jsem si prohloubil pov�domí o práci s programem BUILDPOWER p�i tvo�ení 
rozpo�tu, stejn� tak i s programem MS PROJECT, se kterým jsem se seznámil d�sledn� až 
v pr�b�hu tvorby své práce a považuji tyto získané informace za velmi cenné. Na�asování 
postupu práce po jednotlivých podlažích jsem s p�im��enou rezervou provázal k ukon�ení prací 
tak, aby nedošlo ke zbyte�ným prodlevám. Takto získané informace mi ukázaly dobu výstavby a 
�asové návaznosti, které jsou vzhledem k velikosti �ešené stavby orienta�ní a musejí být 
postupn� zp�es�ovány podle skute�n� provedených prací. Pro v�asné dokon�ení stavby je nutné 
operativn� pracovat s množstvím pracovník� a techniky. 

Pln�ní všech úkol� mi dalo p�ehled o pot�ebách stavebn�-technologického projektování a 
jsem rád, že jsem si vybral práv� toto téma. Výstavba projektu „FEKT VUT v Brn�“ je velmi 
zajímavým projektem a jeho zpracování pro m� bylo skute�nou výzvou. 
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BOZP Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 
Un Sou�initel prostupu tepla 
CPP Cihla plná pálená 
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