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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá technologickým řešením hrubé stavby bytového 

domu v Humpolci. Zabývá se etapou zdění a provedením stropu. Tato práce 

navrhuje technologické předpisy pro jednotlivé etapy včetně výkazu výměr, 

strojních sestav, časového plánu a bezpečnosti práce. 

 

Klíčová slova 

 

Stavba, bytový dům, zdění, strop, technologický předpis, strojní sestava, zařízení 

staveniště, časový plán, bezpečnost práce, kontrolní a zkušební plán. 

 

Abstract 

 

This thesis deals with the technological solution to construction site of a 

residential building in Humpolec. It deals with the stage and performing 

masonry ceiling. This paper proposes technological rules for each stage 

including bills of quantities, engineering reports, schedule and safety. 

 

Keywords 

 

The building, apartment building, brickwork, ceiling, technological instruction, 

assembly machinery, building equipment, schedule, safety, inspection and test 

plan. 
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Úvod 

 

Moje bakalářská práce se zabývá technologickou etapou výstavby bytového 

domu v Humpolci. Je zde popsána etapa zdění a následné provedení stropní 

konstrukce. Obsahem této práce jsou technologické předpisy pro obě etapy, 

rozpočet včetně výkazu výměr, harmonogram, návrh strojní sestavy, popis 

zařízení staveniště, kvalitativní požadavky a řešení bezpečnosti práce. 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1 Identifikační údaje  

 

  

Název stavby:   Novostavba bytového domu s kancelářemi 

 

Místo stavby:   Humpolec, ul. Na Závodí, parcela č. 1120/5 

 

Katastrální území:  Humpolec (okres Pelhřimov); 649325 

 

Kraj:    Vysočina 

 

Investor:   Libor Pavlas 

    Ke Světlé 9 

    394 52 Kejžlice 

 

Projektant:    Ing. Miloslav Beran 

    Kamarytova 394 

    396 01 Humpolec 

    IČO: 72162961 

 

Zhotovitel:   JN – STAVBA, s.r.o. 

    Pražská 676 

    396 01 Humpolec 
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1.2 Seznam vstupních podkladů 

  

Jako podklad bude použita projektová dokumentace včetně příloh od 

projektanta. 

 

1.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území, zastavěné a nezastavěné území 

 

Pozemek investora se nachází v městské zástavbě města Humpolec, v ulici Na 

Závodí cca 10 minut od centra. Pozemek určený k výstavbě objektu je přístupný 

z přilehlé komunikace. V současné době se na pozemku nachází přízemní objekty se 

skladovými prostory.  

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území   

 

Současný stav přízemních objektů v místě plánované výstavby bytového domu 

je z technického hlediska neuspokojivý. Po statické stránce jsou objekty s drobnými 

poruchami (zdivo je zvlhlé, omítky částečně opadané). Zbývající plochy pozemku jsou 

zarostlé křovinami a neslouží žádnému účelu. 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

 

Stavba nezasahuje do žádných ochranných pásem - vodních zdrojů, chráněných 

území, lesa, apod., tato pásma se v území nevyskytují. Nejbližším významným 

krajinným prvkem ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. [1] je rybník Cihelna s břehovými 

porosty (ve vzdálenosti cca 700 m). Tento krajinný prvek zůstane stavbou nedotčen. Na 

zájmové ploše se nevyskytuje žádný objekt historického nebo kulturního významu.  
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d) Údaje o odtokových poměrech 

 

Řešení odtokových poměrů není předmětem této práce. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

 

Požadavky regulačního plánu pro toto území byly zpracovány do projektové 

dokumentace bytového domu. Výstavba bytového domu splňuje cíle územního 

plánování. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby [2]. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

V okolí bytového domu se nachází objekty podobného charakteru (obchody a 

služby občanské vybavenosti, sklady), dále řadové garáže a na druhé straně komunikace 

vícepodlažní objekty pro bydlení. Navržený objekt leží v ulici, která slouží převážně 

k obchodní činnosti a bydlení (k těmto účelům bude sloužit i navržený objekt). Místo je 

poblíž středu města a je dobře přístupné pro pěší i pro automobily (parkování podél 

komunikace popř. možnost parkování na vlastním pozemku investora v blízkosti 

objektu). 

 

g) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Místo i způsob připojení jednotlivých přípojek byly konzultovány s majiteli 

inženýrských sítí a jejich požadavky byly zpracovány a zaznamenány do projektové 

dokumentace. 
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

V tuto chvíli není nutné žádné úlevové řešení ani výjimka. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Jedná se o novostavbu samostatného bytového domu, který nijak neovlivní 

okolní stávající objekty. V závislosti na stavebních pracích je pravděpodobné, že dojde 

ke zvýšení prašnosti a hlučnosti v bezprostřední blízkosti stavby a také ke zvýšení 

provozu na příjezdových komunikacích, tudíž musíme počítat s údržbou 

bezprostředního okolí (např. čištění příjezdové komunikace). 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

 

Daná parcela se nachází v sousedství těchto parcel: 2464/4, 1113/3, 1113/1, 

530/3, 530/1 a následně řady garáží: 1415 – 1429. Bytový dům je samostatně stojící 

objekt, tudíž nijak neovlivní okolní stavby. 

 

1.4 Údaje o stavbě 

  

Jedná se o novostavbu bytového domu, která bude sloužit jako víceúčelový 

objekt. Budou v ní umístěny kanceláře a byty velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen 

jako dvoupodlažní nepodsklepená budova s pultovou střechou. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009Sb. O technických 

požadavcích na stavby [2]. 
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Předpokládaná lhůta celkové výstavby 

  

Předpokládané zahájení stavby:  04/2014 

Předpokládané ukončení stavby:  09/2015 

 

Předpokládaná lhůta etapy hrubé vrchní stavby 

  

Předpokládané zahájení zdících prací:  06/2014 

Předpokládané ukončení zdících prací:  08/2014 

 

Zastavěná plocha:   276,15 m
2 

Podlahová plocha budovy:  483,72 m
2 

Bytová:    192,9 m
2
 

Nebytová:    290,82 m
2
 

Počet bytů:    3 

 

Předpokládané náklady pro řešení vrchní hrubé stavby činí 1 911 484 Kč, údaj 

vychází z programu Build Power, ve kterém byl rozpočet zpracován a je označen jako 

příloha P8. 

 

1.5  Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

 

 SO 1 Bytový dům 

 SO 2 Vodovodní přípojka 

 SO 3 Kanalizační přípojka odpadní 

 SO 4 Kanalizační přípojka dešťová 

 SO 5 Plynovodní přípojka 

 

 



22 

 

2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

2.1  Popis území stavby 

 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě vedené přilehlou komunikací – ul. Na 

Závodí, ze které bude vybudován i přístup k bytovému domu. Na daném území bylo 

provedeno měření radonu a dle výsledků není nutné žádné zvláštní opatření. Navržený 

objekt stojí v městské zástavbě poblíž centra města. V blízkosti objektu je křižovatka 

ulic Na Závodí a Na Rybníčku. V okolí domu se nachází objekty podobného charakteru 

(obchody a služby občanské vybavenosti, sklady), dále řadové garáže a na druhé straně 

komunikace vícepodlažní objekty pro bydlení. 

Terén v okolí objektu je rovinatý – přiléhající komunikace mírně klesá směrem k 

severu, vlastní pozemek pro výstavbu je rovinatý. Výstavba objektu bude probíhat na 

staveništi, které je vymezeno vlastní plochou pozemku investora popř. přiléhající 

komunikací. 

 

2.2 Celkový popis stavby 

  

Stavba se nachází na pozemku s parcelním číslem 1120/5 v katastrálním území 

č. 649325 města Humpolec, okres Pelhřimov. Parcela se nachází v okrajové části města 

a je rovinatého typu. Bytový dům je umístěn rovnoběžně s okolní zástavbou a vchod je 

orientován směrem k přilehlé komunikaci. 

Jedná se o víceúčelový objekt, ve kterém budou umístěny kanceláře a byty 

velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova 

s pultovou střechou.   

Svislé zděné konstrukce obvodových stěn budou provedeny z keramických 

bloků Heluz 44 STI, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Heluz 24 a 

příčky z keramických bloků Heluz 11,5. Stropní konstrukce bytového domu jsou 

navrženy ze stropního systému Heluz (keramické nosníky – rozpětí menší než 6000 mm 

a vložky Miako – výšky 190 mm, vzdálenost nosníků 625 mm a 500 mm). Překlady a 

průvlaky jsou navrženy z keramických nosných překladů Heluz výšky 238 mm a 



23 

 

v obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou izolací tl. 80 mm. V úrovni stropů bude 

proveden železobetonový ztužující věnec opatřen věncovkou Heluz U 17,5. 

 

2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Bytový dům bude napojen na inženýrské sítě vedené místní účelovou 

komunikací – ul. Na Závodí, ze které bude vybudován i přístup k bytovému domu. 

Jednotlivé přípojky (kanalizace, vodovod, plynovod, elektrická energie, sdělovací 

prostředky) jsou zakresleny ve výkresu Situace, který je označen jako příloha P1. 

 

2.4 Dopravní řešení 

 

Přístup k bytovému domu bude z přilehlé ulice Na Závodí. Z této komunikace 

bude zřízen i vjezd na staveniště, který bude po dobu stavby částečně omezovat provoz. 

Řidiči budou informováni dopravním značením, které bude umístěno v blízkosti stavby, 

viz příloha P2. 

 

2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 

úprav 

 

Před zahájením stavebních prací se musí odstranit křoviny, které planě rostou na 

velké části parcely. Naopak po ukončení prací dojde ke srovnání a úpravě terénu. 

Následně zde budou vysazeny rostliny dle domluvy s investorem a Odborem životního 

prostředí města Humpolec. 

 

 2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a 

jeho ochrana 
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Stavba nebude nijak negativně ovlivňovat životní prostředí. Odpad, který 

vznikne stavební činností, bude následně odvezen na místní městskou skládku, která se 

nachází nedaleko města Humpolec. Při likvidaci odpadů se bude postupovat dle zákona 

č. 185/2001 Sb. [3] 

V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti (dřevěné 

prvky, zdivo, beton, plastový obal aj.). Vzniklé odpady se budou třídit do jednotlivých 

kontejnerů (papír, plast a směsný odpad), které pronajmou a svezou Technické služby 

Humpolec s.r.o. 

 

2.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavba bude ohraničena plotem o minimální výšce 2 m a uzamykatelnou bránou, 

která bude navíc pod dozorem kamerového systému. Vjezd na staveniště bude řádně 

označen. 

 

2.8 Zásady organizace výstavby 

 

Řešení organizace výstavby je uvedeno v kapitole 5 Řešení organizace výstavby 

pro zadanou technologickou etapu, včetně výkresu ZS a technické zprávy pro ZS. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Novostavba bytového domu bude postavena na pozemku v severozápadní části 

Humpolce v ulici Na Závodí.  

Keramické tvárnice a výztuž budou dováženy ze stavebnin Raab Karcher 

v Pelhřimově, který je 21 km vzdálen od Humpolce. Betonová směs bude od 

společnosti Českomoravský beton, a.s. a bude dovezena z jejich pobočky v Humpolci, 

která je na naplánované trase Pelhřimov – Humpolec. Souhrnná situace včetně 

vyznačené dopravní trasy je označena jako příloha P3. 

 

Popis trasy: 

 

 

0,26 km od stavebnin odbočíme na ul. 

Myslotínskou 

 

 

 

 

Obr. 2– 1: Popis trasy 0,26 km [30]  

 

 

 

 

 

4,30 km od stavebnin se napojíme na 

komunikaci I/ 19 

 

 

 

 

Obr. 2– 2: Popis trasy 4,30 km [30]  
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19 km od stavebnin na kruhovém objezdu 

zvolíme druhý výjezd a budeme pokračovat 

po ul. Okružní v Humpolci 

 

 

Obr. 2– 3: Popis trasy 19 km [30]  

 

 

 

20 km od stavebnin odbočíme na ul. 

Pražskou 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2– 4: Popis trasy 20 km [30]  

 

 

 

 

20,5 km od stavebnin při sjezdu na ul. 

Nerudova 

 

 

 

Obr. 2– 5: Popis trasy 20,5 km [30]  
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a po 21 km při odbočování na ul. Na Závodí 

 

 

 

 

Obr. 2– 6: Popis trasy 21 km [30]  
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Výkaz výměr je označen jako příloha P7 a rozpočet zpracovaný v programu 

Build Power je příloha P8. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ  

 

Název stavby:   Novostavba bytového domu s kancelářemi 

 

Místo stavby:   Humpolec, ul. Na Závodí, parcela č. 1120/5 

 

Katastrální území:  Humpolec (okres Pelhřimov); 649325 

 

Kraj:    Vysočina 

 

Investor:   Libor Pavlas 

    Ke Světlé 9 

    394 52 Kejžlice 

 

Projektant:    Ing. Miloslav Beran 

    Kamarytova 394 

    396 01 Humpolec 

    IČO: 72162961 

 

Zhotovitel:   JN – STAVBA, s.r.o. 

    Pražská 676 

    396 01 Humpolec 

 

Stavba se nachází na pozemku s parcelním číslem 1120/5 v katastrálním území 

města Humpolec. Parcela se nachází v okrajové části města a je rovinatého typu. Bytový 

dům je umístěn rovnoběžně s okolní zástavbou a vchod je orientován směrem k přilehlé 

komunikaci. 

Jedná se o víceúčelový objekt, ve kterém budou umístěny kanceláře a byty 

velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova 

s pultovou střechou.   
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Svislé zděné konstrukce obvodových stěn budou provedeny z keramických 

bloků Heluz 44 STI, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Heluz 24 a 

příčky z keramických bloků Heluz 11,5. Stropní konstrukce bytového domu jsou 

navrženy ze stropního systému Heluz (keramické nosníky – rozpětí menší než 6000 mm 

a vložky Miako – výšky 190 mm, vzdálenost nosníků 625 mm a 500 mm). Překlady a 

průvlaky jsou navrženy z keramických nosných překladů Heluz výšky 238 mm. 

Překlady a průvlaky v obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou izolací tl. 80 mm. 

V úrovni stropů bude proveden železobetonový ztužující věnec opatřen věncovkou 

Heluz U 17,5. 

 

2. MATERIÁLY  

2.1. Materiál pro zdění 

Tab. 4A- 1: Materiál pro zdění 

Materiál  
  MJ 

Celkem 
Balení 

ks/pal 

Spotřeba 

ks/ m
3
 

Počet 

palet 

Heluz STI 44 

1NP m
3 101,9835       

2NP m
3
 128,1564     127,98 

    230,14 72 36,4 128 

Heluz 24 

1NP m
3
 17,77125       

2NP m
3
 21,6975     26,53 

    39,4688 72 44 27 

Heluz 11,5  

1NP m
3
 11,73       

2NP m
3
 24,7218     23,26 

    36,4518 120 69,6 24 

Heluz překlad 

23,8 2500 mm   ks 
74 

      

Heluz překlad 

23,8 1250 mm   ks 
100 

      

Heluz překlad 

23,8 1750 mm   ks 
5 

      

Heluz překlad 

23,8 3500 mm   ks 
11 

      

Heluz překlad 

23,8 2250 mm   ks 
20 
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Heluz překlad 

11,5 1000 mm   ks 
6 

      

Heluz překlad 

11,5 1250 mm   ks 
13 

      

Heluz překlad 

11,5 2500 mm   ks 
2 

      

Malta TM 34   
20kg/  

34l 
488 40 15,5l/ m

2
 13 

Heluz zakládací 

malta 
 25 kg 0,65 m

3 48 ks/pal  1 pal. 

Polystyren Isover 

EPS 70 F 90 mm   m
2
 17,26 

2,5 

m
2
/bal   7bal. 

Hydroizolace 

Barusin R 350   m 123,31 

10 m 

330m/pal   13 rolí 

Penetrace 

epoxidová MFC 

Ekopox 660    kg 14,8 10 l/bal. 0,12 kg/ m
2
   

Lešení  m
3 

222    

 

2. 2 Doprava 

 

Primární - Materiál bude na stavbu dovážen nákladním automobilem Volvo FL 

H 42R a následně složen autojeřábem Liebherr LTM 1030. Zdivo a malta budou 

dováženy na paletách, které musí být na nákladním automobilu umístěny a připevněny 

dle pokynů výrobce. Materiál bude dopravován postupně, tzn. nejdříve pro 1 NP a 

následně pro 2 NP. 

Popis dovážení je uveden v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 

Sekundární - Pro přemístění materiálu z nákladního automobilu na skládky bude 

použit autojeřáb Liebherr LTM 1030. 

 

2.3 Skladování 

 

Materiál z první dovezené várky bude umístěn na základovou desku, palety se 

zdivem se rozmístí do rohů objektu, penetrace, hydroizolace a malta budou umístěny na 

zpevněnou a odvodněnou skladovací plochu, ale ihned se část materiálů začne používat. 
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Skládky jednotlivých materiálů jsou rozkresleny ve výkresu Zařízení staveniště (P4) a 

Skládky (P9), viz přílohy. Palety se zdivem je možné skladovat ve dvou vrstvách. U 

jednotlivých palet musíme zkontrolovat celistvost krycí fólie, protože je nutné zabránit 

vniknutí vlhkosti. Případné nedostatky překryjeme strečovou fólií. Ostatní materiál na 

skládkách bude zakrytý plachtami, které ho ochrání před povětrnostními i vlhkostními 

vlivy. 

 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 Předání staveniště proběhne v termínu, který plyne z harmonogramu stavebních 

prací, který je označen jako příloha P5, příp. P6. Před zahájením zdění musí být 

dokončeny všechny základové konstrukce. Musí být překontrolovány rozměry 

budoucího objektu, správnost provedení základů, především jejich rozměrů, čistota a 

pevnost podkladu. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku, ve 

kterém se uvede datum, čas, případné nedostatky, nápravy a podpisy zúčastněných. 

 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Před zahájením prací bude staveniště ohraničeno dvoumetrovým mobilním 

oplocením. Pro pracovníky bude vybudováno hygienické a sociální zázemí, které bude 

zřízeno pomocí mobilních buněk. Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí 

rozvodné skříně na 220 V, která bude napojena včetně elektroměru přímo na přípojku 

pro budovaný objekt. Jednotlivé inženýrské sítě pro zařízení staveniště budou napojeny 

na již vybudované přípojky. Vjezd na staveniště bude z ulice Na Závodí. Každý 

dopravní prostředek, který bude odjíždět ze staveniště, bude před vjezdem na 

komunikaci očištěn od nánosů nečistot. Před zahájením prací je nutné provést instruktáž 

všech pracovníků, při které budou seznámeni s postupy prováděných prací a s 

technologickými předpisy. Budou poučeni i o bezpečnosti práce a s tím souvisejícím 

používáním ochranných pomůcek. Zdění by mělo být prováděno při teplotě + 5 až + 30 
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°C, při teplotě nižší než -5 °C je zdění zakázáno. Zdící prvky nesmí být porušené, 

namrzlé, znečištěné ani nasáklé vodou. 

 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Složení pracovní čety: 

vedoucí pracovní čety   1 

zedník     2 

pomocný dělník   2 

jeřábník    1 

řidič      1 

 

Všichni zaměstnanci musí být proškoleni a musí podepsat zápis o školení. 

Dělníci musí mít požadovanou kvalifikaci pro danou činnost. Vedoucí čety zodpovídá 

za organizaci práce a za kvalitu prováděných prací, která musí odpovídat údajům 

uvedeným v projektové dokumentaci. Zedník zodpovídá za kvalitu odváděné práce a 

pomocný dělník zajišťuje zpracování maltové směsi v míchačce a její přesun po 

staveništi. Jeřábník a řidič nákladního automobilu zajišťují dopravu a přesun zdícího 

materiálu. Oba musí mít platná oprávnění k řízení jednotlivých strojů. 

 

6. STROJE A POMŮCKY 

6.1 Pracovní stroje 

 

Nákladní automobil Volvo FL H 4R 

Nosnost: 9 200 kg 

Rozměr ložné plochy: 2,48 x 2,70 x 7,0 m 

Objem motoru: 5 480 ccm 

Výkon motoru: 184 kW 
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Autojeřáb Liebherr LTM 1030 

Max. nosnost: 35 t  

Teleskop:  9,2 - 30 m 

Příhradová špička:  8,6 - 15 m 

 Pojezdový / jeřábový motor:  Daimler-Benz, přeplňovaný 6- ti válec o 

 výkonu 205 kW  

 Hmotnost jeřáb:  24 t 

 Protiváha:  5,2 t 

 

Sloupový stavební výtah GEDA 250Z 

Nosnost: 200 kg 

Max. výška: 50 m 

Rychlost zdvihu: 25 m/min 

 

Stavební míchačka Atika Patriot 250 

 Napětí: 230 V 

 Hmotnost: 137 kg 

 Max. objem mokré směsi: 190 l 

 Objem bubnu: 250 l 

 

Elektrická vrtačka Narex EVP 13 G - 2H3 (SYS) 

 Max. kroutící moment: 44 Nm 

 Jmenovitý příkon: 760 W 

 Hmotnost: 2,4 kg  

 

Více informací o jednotlivých strojích je uvedeno v kapitole 7 Návrh strojní 

sestavy pro technologickou etapu. 
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6.2 Nářadí a pomůcky 

 

Ruční pila Heluz 

Maltovací přípravek Heluz 

Elektrická vrtačka Narex EVP 13 G - 2H3 

Zednická lžíce, naběrák, dvoumetr, vodováha, olovnice, gumová palička, 

zednické kladívko, štětka, kbelík, úhelník, hoblovaná lať se značkami po 250 

mm pro kontrolu modulů, stavební kolečko, lopata, propanbutanová láhev s 

hořákem, provázky, drážkovací frézka, rádlovací drát, šrouby, ocelové spony, 

lešení 

 

6.3 Pomůcky BOZP 

Přilby, pracovní rukavice, pracovní obuv, pracovní oděv, vesty, úvazy. 

 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

Nejdříve se provede kontrola připravenosti podkladu pro zdění, případné 

nerovnosti je nutné vyrovnat maltou. Následně se na základovou desku nanese 

penetrační nátěr. Poté se rozmístí asfaltová izolace proti vlhkosti, která by měla 

přesahovat budoucí zdi alespoň o 15 cm na obou stranách (kvůli napojení izolace). 

Izolace se nahřeje hořákem, aby se přilepila k podkladu. Deska nebude izolována celá 

před začátkem zdění, protože by mohla být vlivem stavebních prací narušena. 

 

Nejprve se vyměří a osadí cihelné bloky v rozích stěn (nutno dávat pozor na 

správné natočení per a drážek ve stěně) a také se provede vyměření dveřních otvorů dle 

vzdáleností z projektové dokumentace. Rohové cihly se spojí zednickou šňůrou 

vedenou z vnější strany zdiva. První vrstva cihel se pokládá do 12 mm lože ze zakládací 

malty, v dalších vrstvách se už používá malta termoizolační. Pro rovnoměrné nanášení 

malty na ložné spáry zdiva se použije maltovací přípravek HELUZ. Maltu naneseme na 

ložnou plochu mezi cihelnými bloky na konci stěn. Maltové lože bude stejné šířky, jako 
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je tloušťka zdi a bez přerušení. Postupně budou do čerstvé malty pokládány cihly podél 

šňůry těsně vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly perem a drážkou (cihly budou 

zarovnány pomocí gumového kladívka a vodováhy). Zdící malta musí mít takovou 

konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. Tloušťka spáry je stanovena 

výrobcem na 12 mm. Další vrstvy cihel zdíme s převazbou svislých styčných spár 

minimálně o 95 mm. Průběžně je potřeba hlídat polohu cihel a rovinnost vrstvy pomocí 

vodováhy a latě. Od 3. vrstvy je potřeba se zaměřit na vynechání otvorů pro osazení 

okenních rámů. Po vyzdění 6. vrstvy je potřeba postavit lešení.  

 

Před samotným postavením lešení vyčistíme pracoviště. Poté dopravíme 

jednotlivé části lešení na určené místo. Toto pracovní lešení provádíme obvykle 

v rozsahu šířky 1,0 – 1,5 m a úroveň podlahy lešení alespoň 10 cm pod zatím 

postavenou výškou zdi. Musí mít odpovídající únosnost a prostor pro materiál. 

Ochranné hrazení z vnější strany se používá při zdění výšky 1,5 m nad terénem. 

Musíme dbát správného posazení lešení a jeho zajištění proti překlopení. Dále 

pokračujeme ve zdění na připraveném lešení. 

 

Překlady v nosných zdech včetně tepelné izolace budou osazovány svojí užší 

stranou (na výšku) do 10 mm lože malty. Pro přesnější usazení se doporučuje používat 

dřevěné klínky. U všech překladů je potřeba dodržet minimální délku uložení překladů 

na zdivu (na okraji ostění), u vysokých překladů 125 mm (do délky 1,75 m), 200 mm 

(do délky 2,25 m), 250 mm (pro delší překlady) a u plochých 125 mm. V místě uložení 

překladu musí být celý cihelný blok nebo případně cihelné půlbloky, překlad nesmí být 

ukládán na úlomky nebo zbytkové kusy cihel apod. Vysoké překlady usazujeme na 

keramickou část a u líce podpor je k sobě vždy zafixujeme dostatečně pevným 

rádlovacím drátem proti překlopení. Před nadezdíváním je nutné ploché překlady 

navlhčit a podepřít do roviny tak, aby vzdálenosti mezi jednotlivými podporami nebyly 

větší než 1 m. Zamezíme tak nadměrnému namáhání a zlomení překladu. Mezi 

doplňujícími cihelnými prvky (doplňují překlad do výškového modulu) je nutné 

promaltovat ložné i styčné spáry, minimální tloušťka spár je 10 mm. 
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Při napojování vnitřních nosných zdí se cihly namaltují i ve styčné spáře, kterou 

se přisadí ke zdi obvodové. V každé druhé ložné spáře se zeď přikotví pomocí ploché 

ocelové spony ve tvaru L, která se vmáčkne do malty v ložné spáře a svislá část se 

pomocí šroubů připevní k nosné stěně. 

 

Při zdění příček se opět nejdříve dle potřeby vyrovná podlaha v místě budoucí 

příčky a provede se zaměření dveřních otvorů. První vrstva příčkových cihel se uloží do 

nejméně 10 mm silného maltového lože naneseného na pás izolace. Od druhého řádku 

se cihly osazují se spárou 12 mm. Jinak vše, včetně kotvení, probíhá totožně, jako u 

zdění obvodových zdí. 

 

V případě osazování klasických ocelových zárubní do zdiva se nejdříve zárubně 

vyrovnají pomocí vodováhy, zafixují se pomocí klínů a šikmých latí a pomocí malty se 

upevní ke zdivu. 

 

U příček se mezera mezi poslední vrstvou zdiva a stropem vyplňuje zpravidla 

maltou, v případě požadavku na pružné dotěsnění z důvodu průhybu stropu se používá 

polyuretanová pěna s pružným tmelem. Drážky a otvory pro instalace se provedou 

pomocí frézky. 

 

8. JAKOST A KONTROLA 

8.1 Kontrola vstupní 

 

Za přebrání veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, pro případ nepřítomnosti 

zvolí svého zástupce. Při kontrole materiálu musí údaje uvedené v objednávce souhlasit 

s údaji v dodacím listu, především druh a počet materiálu. Kontroluje se celistvost 

(porušené obaly či rozbité tvárnice), rozměry a množství. 

Při předávce a převzetí pracoviště se kontrolují předešlé práce, v tomto případě 

především provedení základových konstrukcí, jejich celistvost a rovinnost. O kontrole 

musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
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8.2 Kontrola mezioperační 

 

Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety ručí za správnost provedených prací. 

V případě jakýchkoli pochybností o jakosti je stavbyvedoucí povinen daný problém 

projednat s investorem a provést dodatečné ověření. Průběžně během zdění bude 

prováděna kontrola jednotné výšky vrstev zdiva pomocí latě, kontrola svislosti zdiva 

pomocí vodováhy či olovnice a také je potřeba kontrolovat správnou polohu šňůry.  

 

8.3. Kontrola výstupní 

  

Stavbyvedoucí ručí za kompletní dílo a je povinen kontrolovat provedené práce 

a náležitosti s tím spojené. Musí provést kontrolu polohy a rozměrů podle projektové 

dokumentace, dodržení vazby, rovinnost zdiva, tloušťku spár a jejich celistvost. 

 Jednotlivé kontroly jsou detailněji popsány v kapitole 8 Kvalitativní požadavky 

a jejich zajištění. 

 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Pravidla bezpečnosti páce stanovuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky" [12]. Zásady pro provedení těchto prací z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích“ [13].  

Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smí vykonávat jen 

vyškolení nebo vyučení pracovníci, jejich odbornost odpovídá kvalifikační 

charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň 

zacvičený v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací.  
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Před zahájením prací je nutné provést instruktáž všech pracovníků, při které 

budou seznámeni s postupy prováděných prací a s technologickými předpisy. Budou 

poučeni i o bezpečnosti práce a s tím souvisejícím používáním ochranných pomůcek. 

Svoji účast na instruktáži potvrdí podpisem na prezenční listině. 

Bližší popis bezpečnosti a ochrany zdraví je uveden v 9 kapitole Bezpečnost 

práce řešené technologické etapy. 

 

 

10. ENVIRONMENT 

 Při stavebních pracích je nutné minimalizovat negativní vlivy stavby na životní 

prostředí. Používané stroje musí být v dobrém technickém stavu. Všechny práce budou 

probíhat v denních hodinách, tudíž v nočních hodinách nedojde ke zvýšení hluku. 

 Odpad na stavbě bude tříděn do jednotlivých označených kontejnerů a ty pak 

budou odvezeny do sběrného dvora.  

 Zatřídění vznikajících odpadů dle Katalogu odpadů:  

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

13 07 Odpady kapalných paliv 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

20 03 Ostatní komunální odpady 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ  

Název stavby:   Novostavba bytového domu s kancelářemi 

 

Místo stavby:   Humpolec, ul. Na Závodí, parcela č. 1120/5 

 

Katastrální území:  Humpolec (okres Pelhřimov); 649325 

 

Kraj:    Vysočina 

 

Investor:   Libor Pavlas 

    Ke Světlé 9 

    394 52 Kejžlice 

 

Projektant:    Ing. Miloslav Beran 

    Kamarytova 394 

    396 01 Humpolec 

    IČO: 72162961 

 

Zhotovitel:   JN – STAVBA, s.r.o. 

    Pražská 676 

    396 01 Humpolec 

 

Stavba se nachází na pozemku s parcelním číslem 1120/5 v katastrálním území 

města Humpolec. Parcela se nachází v okrajové části města a je rovinatého typu. Bytový 

dům je umístěn rovnoběžně s okolní zástavbou a vchod je orientován směrem k přilehlé 

komunikaci. 

 Jedná se o víceúčelový objekt, ve kterém budou umístěny kanceláře a byty 

velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova 

s pultovou střechou.   

 Svislé zděné konstrukce obvodových stěn budou provedeny z keramických 

bloků Heluz 44 STI, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Heluz 24 a 
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příčky z keramických bloků Heluz 11,5. Stropní konstrukce bytového domu jsou 

navrženy ze stropního systému Heluz (keramické nosníky – rozpětí menší než 6000 mm 

a vložky Miako – výšky 190 mm, vzdálenost nosníků 625 mm a 500 mm). Překlady a 

průvlaky jsou navrženy z keramických nosných překladů Heluz výšky 238 mm a z 

plochých překladů. Překlady a průvlaky v obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou 

izolací tl. 80 mm. V úrovni stropů bude proveden železobetonový ztužující věnec 

opatřen věncovkou Heluz U 17,5. 

 

2. MATERIÁLY  

2.1 Materiál pro stropní konstrukci 

 

Tab. 4B- 1: Materiál pro stropní konstrukci 

Materiál    MJ Celkem 
Balení 

ks/pal 
Spotřeba  

Počet 

palet 

Stropní kce 

Heluz 
            

Stropní nosník 

160/175/5000 

1NP ks 52       

2NP ks 52       

    104     125 kg/ks  

Stropní nosník 

160/175/3500 

1NP ks 26       

2NP ks 26       

    52     88 kg/ks  

Stropní nosník 

160/175/4250 

1NP ks 6       

2NP ks 11       

    17      107 kg/ks 

MIAKO 19/62,5 

1NP ks 1441       

2NP ks 1505       

    2946 70   43 

MIAKO 19/50 

1NP ks 16       

2NP ks 32       

    48 72   1 

Věncovka U - 

17,5 240/175/238 

1NP ks 348       

2NP ks 348       

    696 120 4ks/m 6 
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Beton C 25/30 

1 NP m3 22,6       

2 NP m3 22,6       

    45,2   
0,086 

m3/m2 
  

Výztuž Ø 8   bm 775   0,3946 kg/m 305,8kg 

Výztuž Ø 12   bm 600   0,8878 kg/m 532,7kg 

KARI síť Ø4 oka 

150/150, 3 x 2 m  
m2 260,6 

  
65 ks 

I č. 180, 2300 mm 
 

ks 3 
   

Polystyren Isover 

EPS 70 F 80 mm   m 2,5 

2,5 

m2/bal   1bal. 

 

2. 2 Doprava 

  

Primární - Materiál bude na stavbu dovážen nákladním automobilem Volvo FL 

H 42R a následně složen autojeřábem Liebherr LTM 1030. Beton na stavbu doveze 

autodomíchávač s čerpadlem. Stropní vložky budou dováženy na paletách, které musí 

být na nákladním automobilu umístěny a připevněny dle pokynů výrobce. Stropní 

nosníky se musí ukládat na rovnou plochu dopravního prostředku s maximálním 

přesahem 50 mm. Při dopravování musí být nosníky zabezpečeny proti posunu a ani s 

celými slohy nosníků nelze posouvat. Materiál bude dopravován postupně, tzn. nejdříve 

pro 1 NP a následně pro 2 NP. 

Popis dovážení je uveden v kapitole 7 Návrh strojní sestavy. 

Sekundární - Pro přemístění materiálu z nákladního automobilu na skládky bude 

použit autojeřáb Liebherr LTM 1030. Se stropními nosníky lze manipulovat pouze 

samostatně.  
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Obr. 4B- 1: Manipulace s nosníky [16]  

 

2. 3 Skladování 

 

Při skladování nosníků je nutné 

podkládat je dřevěnými proklady ve 

vzdálenosti  nejvýše 50 cm od konců. Při 

používání jeřábu stačí výška prokladu 2 mm, 

ale musí být umístěny  nad sebou v 

místě svaru příčné výztuže s tou horní. 

Nosníky se ukládají podle délek.  

 

Obr. 4B- 2: Skladování nosníků [16] 

U jednotlivých palet musíme zkontrolovat celistvost krycí fólie, protože je nutné 

 zabránit vniknutí vlhkosti. Případné nedostatky překryjeme strečovou fólií. 

Nosníky, palety a svazky výztuže budou uskladněny na zpevněné a odvodněné skládce. 

Výztuž musí být zakryta plachtou a podložena hranoly ve vzdálenosti 0,5 - 0,75 m, aby 

nedošlo k jejímu znečištění a deformaci od průhybu.  

Betonářskou ocel, která má svou jakost, kvalitu potvrzenou hutním atestem, je 

nutné také kontrolovat, především její rovinnost a případné zakřivení, ke kterému mohlo 
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dojít v závislosti na dopravě. Před samotným uložením výztuže do konstrukce je nutné 

zbavit výztuž nečistot, bláta, mastnoty, povrchové rzi. Povrchová rez nikterak 

neovlivňuje vlastnosti výztuže. Některým nečistotám, jako je bláto, lze efektivně 

předcházet uložením balíků výztuže na vyšší  prokladky.  Každý balík výztuže by  měl  

být  opatřen  štítkem,  na kterém  by  měly  být  uvedeny  veškeré  vlastnosti  (délka, 

průměr,  počet  kusů  v balíku atd.),  aby  bylo  dobře  kontrolovatelné  množství  dodané  

výztuže  na  stavbu 

Skládky jednotlivých materiálů jsou rozkresleny ve výkresu Zařízení staveniště, 

příloha P4 a Skládky P9, viz přílohy. 

 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Předání staveniště proběhne v termínu, který plyne z harmonogramu stavebních 

prací. Před zahájením montáže stropní konstrukce musí být dokončeny všechny svislé 

konstrukce. Musí být zkontrolovány povolené odchylky rovinnosti svislých konstrukcí, 

jejich neporušenost a poloha. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního 

deníku, ve kterém se uvede datum, čas, případné nedostatky, nápravy a podpisy 

zúčastněných. 

 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 Před zahájením prací bude staveniště ohraničeno dvoumetrovým mobilním 

oplocením. Pro pracovníky bude vybudováno hygienické a sociální zázemí, které bude 

zřízeno pomocí mobilních buněk. Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí 

rozvodné skříně na 220 V, která bude napojena včetně elektroměru přímo na přípojku 

pro budovaný objekt. Jednotlivé inženýrské sítě pro zařízení staveniště budou napojeny 

na veřejné sítě vedené pod přilehlou komunikací. Vjezd na staveniště bude z ulice Na 

Závodí. Každý dopravní prostředek, který bude odjíždět ze staveniště, bude před 

vjezdem na komunikaci očištěn od nánosů nečistot. Před zahájením prací je nutné 

provést instruktáž všech pracovníků, při které budou seznámeni s postupy prováděných 
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prací a s technologickými předpisy. Budou poučeni i o bezpečnosti práce a s tím 

souvisejícím používáním ochranných pomůcek. Teplota povrchu keramických stropních 

vložek nesmí být nižší než 5 °C. 

 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Složení pracovní čety: 

vedoucí pracovní čety   1 

betonář    2 

tesař     1 

železář     2 

řidič autodomíchávače  1 

 

 Všichni zaměstnanci musí být proškoleni a musí podepsat zápis o školení. 

Dělníci musí mít požadovanou kvalifikaci pro danou činnost. Vedoucí čety zodpovídá 

za organizaci práce a za kvalitu prováděných prací, která musí odpovídat údajům 

uvedeným v projektové dokumentaci. Tesař zodpovídá za systém podpěr stropních 

nosníků, železář za provedení výztuže věnce a betonář za zmonolitnění stropní 

konstrukce. Jeřábník a řidič nákladního automobilu zajišťují dopravu a přesun zdícího 

materiálu. Řidič autodomíchávače doveze a vypustí betonovou směs na stropní 

konstrukci. Všichni musí mít platná oprávnění k řízení jednotlivých strojů. 

 

6. STROJE A POMŮCKY 

6.1 Pracovní stroje 

 

Nákladní automobil Volvo FL H 4R 

Nosnost: 9 200 kg 

Rozměr ložné plochy: 2,48 x 2,70 x 7,0 m 
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Objem motoru: 5 480 ccm 

Výkon motoru: 184 kW 

 

Autojeřáb Liebherr LTM 1030 

Max. nosnost: 35 t  

Teleskop:  9,2 - 30 m 

Příhradová špička:  8,6 - 15 m 

 Pojezdový / jeřábový motor:  Daimler-Benz, přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 

 205 kW  

 Hmotnost jeřábu:  24 t 

 Protiváha:  5,2 t 

 

Sloupový stavební výtah GEDA 250Z 

Nosnost: 200 kg 

Max. výška: 50 m 

Rychlost zdvihu: 25 m/min 

 

Autodomíchávač s čerpadlem Schwing FBP 26 

 Objem bubnu: 7 
3
 

 Dopravní výkon: 61 m
3
/h 

 Dosah vertikální: 25,73 m 

 Dosah horizontální: 21,58 m 

 

Dvouruční úhlová bruska Narex EBU 18 - 25 

 Jmenovitý příkon: 2 500 W 

 Otáčky naprázdno: 8 500/ min 

 Průměr kotoučů: 180 mm 

 Hmotnost: 4,5 kg 
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Elektrická svářečka POW462 

 Max. výkon: 55 - 160 Amp 

 Volty: 230 V - 50 Hz 

 Elektrody: 2 – 4 mm 

 

Mechanický ponorný vibrátor PERLES 

 Výkon motoru: 2 kW 

 Délka hřídele: 3 - 5 

 Motor: elektro 230 V 

 Provozní hmotnost: 6 kg 

 

Vibrační lišta QXE  

 Hmotnost: 12,5 kg 

 Délka: 2 000 mm 

 Výkon: 100 W 

 Frekvence: 3 000 vibr./ min. 

 

 Více informací o jednotlivých strojích je uvedeno v kapitole 7 Návrh strojní 

sestavy pro technologickou etapu. 

 

6.2 Nářadí a pomůcky 

 

Tesařské nářadí, lopata, zednická lžíce, lať, vodováha, manipulační a pojezdová 

prkna. 

 

6.3 Pomůcky BOZP 

Přilby, pracovní rukavice, pracovní obuv, pracovní oděv, vesty, úvazy, ochranné 

brýle, svářečský kryt. 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 

Před sestavením bednění musí dojít k začištění a případnému zarovnání hran 

svislých konstrukcí. Následně ještě přeměříme vzdálenosti jednotlivých nosných stěn a 

posoudíme je s údaji uvedenými v projektové dokumentaci (tolerance ± 20 mm). 

  

Stropní nosníky se ukládají na asfaltový pás (tl. 3,5 mm) umístěný na zdivu. Pás 

se pokládá v místě budoucího železobetonového věnce, tudíž se nevkládá pod tepelnou 

izolaci ani pod věncovku. Minimální délka 

uložení nosníku na obvodovou konstrukci je 

125 mm. Stropní nosníky je nutné ihned po 

uložení na zdivo podepřít liniovými 

podpěrami vytvořenými např. z dřevěných 

hranolů. Vzdálenost mezi podpěrnými prvky 

nesmí být větší než 1,8 m, přičemž osy  

Obr. 4B- 3: Podepření nosníků [16] 

montážních podpěr by se měly nacházet v místech spodních styčníků příhradové 

výztuže nosníků. Tyto podpůrné prvky musí být podepřeny sloupky ve vzdálenosti 

maximálně 1,5 m. Sloupky musí být zavětrované a nejlépe teleskopické, jinak se k 

urychlení následné demontáže podloží sloupky 2 klíny. V případě, že by v době 

montáže stropu v 2 NP strop v 1 NP nedosáhl normou stanovené pevnosti, musí 

podpěrné sloupky stát svisle nad sebou. Při jejich následném odstraňování se postupuje 

vždy od horního podlaží směrem dolů. Dle statického výpočtu je u pětimetrových 

nosníků nutné provést montážní nadvýšení o L/350 (nutné nadvýšení) uprostřed rozpětí. 

Musíme ale dbát na pevné uložení nosníků na nosném zdivu, aby se jim nezvedaly 

konce v místě uložení. 

 

Na podepřené nosníky začneme na sucho klást stropní vložky. Nejprve se začne 

klást 1 řada po obou koncích jednotlivých nosníků a pak již plynule od jednoho konce 

nosníků k druhému. V případě ukládání vložek přímo na zdivo musí být uloženy 

alespoň 25 mm, aby nedocházelo k podtékání betonové směsi. Vzduchové dutiny u 
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vložek nemusíme zakrývat proti zatékání betonu, protože délka zatékání je minimální. 

Při ukládání vložek i při betonáži je nutné používat montážní a pojezdová prkna. 

 

 

Obr. 4B- 5: Postup kladení vložek [16] 

 

Věncovky se kladou na vnější okraj stropu, nejlépe až po uložení stropních dílců. 

Kladou se do 12 mm maltového lože a v tomto případě se maltují i styčné spáry. Do 

nich se následně vloží výztuž ztužujícího věnce, v místě křížení nebo stykování věnců je 

nutné vložit rohové příložky. Výztuž se vloží i nad vnitřní nosné zdivo. Jednotlivé 

věnce je nutné v místě křížení dobře stykovat. 

Nad stropní vložky do nadbetonávky vložíme kari sítě s přesahem minimálně 

210 mm a zatažením minimálně 150 mm v obou směrech. Při betonáži je nutné zajistit 

minimální krytí výztuže 20 mm. 

 

Betonáž lze zahájit až po uložení všech nosníků, vložek, věncovek, výztuže 

věnců a kari sítí. Před samotnou betonáží musíme celou plochu navlhčit z důvodu lepší 

přilnavosti betonu a co nejmenšímu vysávání vody z betonové směsi. Ukládání 
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betonové směsi se provádí plynule a současně se provádí i hutnění. Postup při betonáži 

je v pruzích, rovnoběžně s nosníky. Do řádného zatvrdnutí musíme beton udržovat ve 

vlhkém stavu. 

 

Betonová směs by se neměla ukládat z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo 

k oddělení pojiva od plniva. Betonová směs se bude v stropní konstrukci zpracovávat 

vibrováním ponorným vibrátorem a vibrační latí, ve věnci pouze ponorným vibrátorem. 

Maximální výška zpracovávané směsi pro vibrační lať je 200 mm, stropní konstrukce 

bude zalita betonovou směsí o tloušťce 60 mm, tudíž bude možné provádět stropní 

konstrukcí v jednom cyklu.  Vibrování se provádí tak dlouho na dané konstrukci, dokud 

na povrch nevystoupí cementové mléko. Vyplavení cementového mléka nám ukazuje, 

že dál už nemusí být daná část vibrována a považuje se za plně zpracovanou. Betonová 

směs musí být během svého tuhnutí a tvrdnutí ošetřována, udržována ve vlhkém stavu. 

Musí být zabezpečená v případě vyšších teplot ustavičným vlhčením a zakrytím, aby 

nedocházelo k vypalování cementu z konstrukce. Čerstvě vybetonovaná konstrukce by 

měla být ochráněna i před působením mechanických a chemických vlivů. 

Po dosažení 80% požadované pevnosti je možné odstranit montážní podpěry, s 

demontáží se vždy začíná od horního podlaží. 

   

8. JAKOST A KONTROLA 

8.1 Kontrola vstupní 

 

Za přebrání veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, pro případ nepřítomnosti 

zvolí svého zástupce. Při kontrole materiálu musí údaje uvedené v objednávce souhlasit 

s údaji v dodacím listu, především druh a počet materiálu. Kontroluje se celistvost 

(porušené obaly či rozbité tvárnice), rozměry a množství. 

Při předávce a převzetí pracoviště se kontrolují předešlé práce, hlavně rozměry a 

svislost svislých konstrukcí. O kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
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8.2 Kontrola mezioperační 

 Stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety ručí za správnost provedených prací. 

Průběžně během montáže stropní konstrukce bude prováděna kontrola umísťování 

nosníků a kladení vložek. Dále se bude podle projektové dokumentace kontrolovat tvar 

výztuže. Při armování musí být dodrženy přesné tvary a rozměry z důvodu správné 

krycí vrstvy. V průběhu betonování se kontroluje, zda se směs dostala do všech míst a 

zda se správně hutní. O kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

 

8.3 Kontrola výstupní 

  

Stavbyvedoucí ručí za kompletní dílo a je povinen kontrolovat provedené práce 

a náležitosti s tím spojené. Před zahájením betonáže proběhne kontrola tvaru a správné 

sestavení výztuže. A po betonáži se kontroluje, zda nevznikly nějaké vady a po 

zatvrdnutí betonu se budou provádět zkoušky pevnosti. O kontrole musí být proveden 

zápis do stavebního deníku. 

 Jednotlivé kontroly jsou detailněji popsány v kapitole 8 Kvalitativní požadavky 

a jejich zajištění. 

 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Pravidla bezpečnosti páce stanovuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky" [12]. Zásady pro provedení těchto prací z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Českého úřadu bezpečnosti práce. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích“ [13].  

Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smí vykonávat jen 

vyškolení nebo vyučení pracovníci, jejich odbornost odpovídá kvalifikační 

charakteristice prováděných procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň 

zacvičený v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání prací.  
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Před zahájením prací je nutné provést instruktáž všech pracovníků, při které 

budou seznámeni s postupy prováděných prací a s technologickými předpisy. Budou 

poučeni i o bezpečnosti práce a s tím souvisejícím používáním ochranných pomůcek. 

Svoji účast na instruktáži potvrdí podpisem na prezenční listině. 

Bližší popis bezpečnosti a ochrany zdraví je uveden v 9 kapitole Bezpečnost 

práce řešené technologické etapy. 

 

10. ENVIRONMENT 

 Při stavebních pracích je nutné minimalizovat negativní vlivy stavby na životní 

prostředí. Používané stroje musí být v dobrém technickém stavu. Všechny práce budou 

probíhat v denních hodinách, tudíž v nočních hodinách nedojde ke zvýšení hluku. 

 Odpad na stavbě bude tříděn do jednotlivých označených kontejnerů a ty pak 

budou odvezeny do sběrného dvora.  

 Zatřídění vznikajících odpadů dle Katalogu odpadů:  

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

13 07 Odpady kapalných paliv 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

20 03 Ostatní komunální odpady 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

Název stavby:   Novostavba bytového domu s kancelářemi 

 

Místo stavby:   Humpolec, ul. Na Závodí, parcela č. 1120/5 

 

Katastrální území:  Humpolec (okres Pelhřimov); 649325 

 

Kraj:    Vysočina 

 

Investor:   Libor Pavlas 

    Ke Světlé 9 

    394 52 Kejžlice 

 

Projektant:    Ing. Miloslav Beran 

    Kamarytova 394 

    396 01 Humpolec 

    IČO: 72162961 

 

Zhotovitel:   JN – STAVBA, s.r.o. 

    Pražská 676 

    396 01 Humpolec 

 

1.1 Popis staveniště 

 

Stavba se nachází na pozemku s parcelním číslem 1120/5 v katastrálním území 

města Humpolec. Parcela se nachází v okrajové části města a je rovinatého typu. Bytový 

dům je umístěn rovnoběžně s okolní zástavbou a vchod je orientován směrem k přilehlé 

komunikaci. 
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Jedná se o víceúčelový objekt, ve kterém budou umístěny kanceláře a byty 

velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova 

s pultovou střechou.   

Svislé zděné konstrukce obvodových stěn budou provedeny z keramických 

bloků Heluz 44 STI, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Heluz 24 a 

příčky z keramických bloků Heluz 11,5. Stropní konstrukce bytového domu jsou 

navrženy ze stropního systému Heluz (keramické nosníky – rozpětí menší než 6000 mm 

a vložky Miako – výšky 190 mm, vzdálenost nosníků 625 mm a 500 mm). Překlady a 

průvlaky jsou navrženy z keramických nosných překladů Heluz výšky 238 mm a z 

plochých překladů. Překlady a průvlaky v obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou 

izolací tl. 80 mm. V úrovni stropů bude proveden železobetonový ztužující věnec 

opatřen věncovkou Heluz U 17,5. 

 

Zastavěná plocha:   276,15 m
2 

Podlahová plocha budovy:  483,72 m
2 

Bytová:    192,9 m
2
 

Nebytová:    290,82 m
2
 

Počet bytů:    3 

 

1.2 Základní koncepce zařízení staveniště  

 

Vjezd a výjezd ze staveniště bude z přilehlé ulice Na Závodí, který bude zároveň 

sloužit i jako vstup pro chodce. Panely umístěné u vjezdu je nutné sepnout sponou a 

zabetonovat, aby se zabránilo jejich posunu především při vjezdu na staveniště. Brána 

bude uzamykatelná a v záběru kamerového systému. V blízkosti vjezdu bude umístěna 

informační tabule s názvem stavby a identifikačními údaji objednatele, zhotovitele a 

projektanta. 

Staveniště bude ze všech stran chráněno před nedovoleným vniknutím pomocí 

průhledného oplocení výšky 2 m od firmy TOI TOI. 

Vnitřní komunikační plochy budou zpevněny a řešeny tak, aby umožnily pojezd 

osobních a nákladních automobilů. Vnitrostaveništní horizontální doprava bude pomocí 

ručních dopravních prostředků. Vertikální dopravu bude zajišťovat autojeřáb a výtah, 
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viz kapitola 7 Návrh strojní sestavy. Provoz na staveništi nebude rušen železničním, 

městským kolejovým provozem ani provozem investora. Pěší komunikace bude kolem 

pozemku podél stávající komunikace zachována. 

 

2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Buňky budou pronajaté od společnosti TOI TOI, která zajistí dopravu ze své 

pobočky v Hradci Králové i připojení na sítě na staveništi. Celkem bude pronajato 5 

kusů: 2x BK1 a po 1 kusu: SK5, LK1 a SK2. 

 

2.1 Kanceláře a sociální zařízení 

 

Jako kancelář a šatnu pro zaměstnance použijeme buňku s označením BK 1. 

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

 

 

 

 

Obr. 5- 1: Kontejner BK1 [15] 

 

 



61 

 

Kontejner SK5 bude využíván jako umývárna a bude připojen na fekální tank o 

objemu 9 m
3
, do kterého budou odpady svedeny. 

Technická data:  

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

 přívod vody: 3/4" 

 

 

Obr. 5- 2: Kontejner SK5[15] 

 

 

Samostatný kontejner SK2 bude určen jako WC. Opět bude napojen na fekální 

tank o objemu 9 m
3
, do kterého budou odpady svedeny. 

Technická data: 

 šířka: 2 500 mm 

 délka: 6 000 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

 přívod vody: 3/4" 

 

 

 

Obr. 5- 3: Kontejner SK2 [15] 
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2.2 Sklady 

Jako sklad drobného 

materiálu a nářadí použijeme 

kontejner s označením LK1.  

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 591 mm 

 Obr. 5- 4: Kontejner LK1 

[15] 

 

2.3 Oplocení 

 

Staveniště bude ze všech 

stran chráněno před nedovoleným 

vniknutím pomocí průhledného 

oplocení výšky 2 m od firmy TOI 

TOI. 

 

 

 

 

Obr. 5- 5: Oplocení I [15] 
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Technická data: 

 

o průměr trubky: 30 mm 

horizontálně / 42 mm vertikálně 

o rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

o povrchová úprava: žárový zinek 

 

Obr. 5- 6: Oplocení II [15] 

 

2.3 Dopravní řešení 

 

Při průjezdu ulicí Na Závodí budou řidiči informováni o výjezdu 

vozidel stavby svislým dopravním značením a bude zde také omezena rychlost 

pomocí značky B20a Nejvyšší dovolená rychlost.  

U vjezdu na staveniště bude umístěna značka B20a Nejvyšší dovolená 

rychlost, ale v tomto případě s hodnotou 5 km/h. Dále zde bude značka B01 

Zákaz vjezdu všech vozidel a bezpečnostní tabulka Nepovolaným vstup 

zakázán. Pod tímto značením budou umístěny dodatkové tabulky s nápisy: 

Mimo provoz staveniště a Výjezd vozidel stavby. 

Ve směru výjezdu ze stavby tam bude umístěna značka B20b Konec 

nejvyšší dovolené rychlosti a P06 Stůj, dej přednost v jízdě.  

 

 

 

 

 

 

      Obr. 5- 7: Dopravní značky [31] 
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3. NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJŮ 

Nasazení montážních strojů je zpracováno v příloze P10. 

 

4. ZDROJE PRO STAVBU 

4.1 Elektrická energie 

 

Zásobování elektrickou energií bude zajištěno pomocí staveništní přípojky 

(včetně elektroměru umístěného na hranici pozemku). 

 

Tab. 5- 1: Elektrická energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUH 

Štítkový 

příkon 

[kW] 

VÝTAH GEDA 250Z 1,5 

MÍCHAČKA ATIKA PATRIOT 250 1,1 

SVÁŘEČKA POW462 - 160 Amp 3,7 

BRUSKA NAREX EBU 18-25 2,5 

VRTAČKA NAREX EVP 13 G-2H3 (SYS) 0,76 

PONORNÝ VIBRÁTOR PERLES 2,0 

VIBRAČNÍ LIŠTA QXE 2m 0,1 

P1- PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 11,66 
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Tab. 5- 2: Osvětlení 

OSVĚTLENÍ 

 

PROSTOR 

 

Příkon 

[kW/m
2
] 

 

[m
2
] 

 

[kW] 

Kanceláře 0,0120 15 0,180 

Sklady 0,0049 15 0,074 

Umývárny 0,0049 15 0,074 

WC 0,0079 15 0,119 

Denní místnost 0,0064 15 0,096 

P2 – PŘÍKON 

SPOTŘEBIČŮ 

  0,543 

  

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 * {[( 0,5*P1+0,8*P2 ) 
2 
] + [ (0,7*P1) 

2
 ]}

0,5
 

P = 1,1 * {[( 0,5*11,66+0,8*0,543)
2 
] + [ (0,7*11,66)

2
 ]}

 0,5
 

P = 11,318 kVA 

 

Vycházíme z vypočtené hodnoty příkonu pro staveniště a v této závislosti 

dimenzujeme přípojku a rozvodnou skříň. 

4.2 Voda 

Tab. 5- 3: Elektrická energie A 

A Voda pro provozní účely  

Potřeba vody MJ Počet MJ Střední norma 

l/MJ 

Potřebné 

množství l 

Ošetřování 

betonu 

m
3 

45,2 20 904 
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Tab. 5- 4: Elektrická energie B 

 

Tab. 5- 5: Elektrická energie C 

 

Výpočet sekundové spotřeby vody: 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600)  

Qn = (90,4*1,6 + 400*2,7 + 150*2,0) / (8 * 3600)  

Qn= 0,053 l/s 

Q = Qn + 0,2* Qn = 0,053 + 0,2*0,053 = 0,064 l/s => PE (DN15) – potrubí pro 

vodu při návrhové rychlosti 2,0 m/s 

Qn - spotřeba vody v l/s 

Kn- koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 

 

Vodovodní přípojka PE DN 15 bude napojena na přípojku pro budovaný objekt. 

Voda bude používána v míchacím centru k přípravě maltových směsí, v hygienickém 

zázemí a k očišťování strojů před odjezdem ze staveniště. 

 

5. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ CH TRAS 

Dopravní trasy jsou řešeny v kapitole č. 2 Situace stavby se širšími vztahy 

dopravních tras 

 

B Hygienické a sociální účely 

Spotřeba vody MJ Počet MJ Střední norma 

l/MJ 

Potřebné množství l 

Hygienické 

účely 

1 os.
 

10 40 

 
400 

 

C Voda pro údržbu 

Potřeba vody 150 l 
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6. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Po skončení všech prací, odstraní firma realizující tuto stavbu zařízení 

staveniště, včetně všech skládek. Inženýrské sítě vybudované pro zařízení staveniště 

budou odstraněny a oplocení bude demontováno. 

 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI 

 BOZP je řešeno v kapitole 9 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 

 

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ 

BEZPEČNOST 

Při realizaci stavby dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek v okolí 

stavby. Dočasně bude zvýšena hlučnost a prašnost. Při výstavbě bude muset investor 

spolu s dodavatelem stavby zabezpečit, aby všechny tyto negativní dopady byly 

omezeny na co nejmenší míru.  

Vzniklé odpady se budou třídit do jednotlivých kontejnerů (papír, plast a směsný 

odpad), které pronajmou a svezou Technické služby Humpolec s.r.o.  

Požární bezpečnost se řídí vyhláškou č. 23/2008 Sb. - Vyhláška o technických 

podmínkách požární ochrany staveb [17] a dále vyhláškou č. 246/2001 - vyhláška 

Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru [18]. 

 



68 

 

10. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

Tato telefonní čísla budou uvedena v kanceláři stavbyvedoucího a v šatně 

zaměstnanců. 

 

158 Policie ČR 

156 Městská policie 

155 Záchranná služba 

150 Hasiči 

112 Tísňové volání  

 

Investor: 723 643 097 Libor Pavlas 

 

Zhotovitel: 608 597 360 JN – STAVBA, s.r.o. 
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Časový plán pro technologickou etapu zdění a provádění stropu je zpracovaný 

v programu Microsoft Office Project. Pro porovnání jsem vytvořila dvě varianty, a to 

s jednou pracovní četou, příloha P5, nebo se dvěma, příloha P6. Rozhodnutí o zapojení 

čet by záleželo na investorovi a celkovém časovém plánu. 
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               1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ  

 

Název stavby:   Novostavba bytového domu s kancelářemi 

 

Místo stavby:   Humpolec, ul. Na Závodí, parcela č. 1120/5 

 

Katastrální území:  Humpolec (okres Pelhřimov); 649325 

 

Kraj:    Vysočina 

 

Investor:   Libor Pavlas 

    Ke Světlé 9 

    394 52 Kejžlice 

 

Projektant:    Ing. Miloslav Beran 

    Kamarytova 394 

    396 01 Humpolec 

    IČO: 72162961 

 

Zhotovitel:   JN – STAVBA, s.r.o. 

    Pražská 676 

    396 01 Humpolec 

 

Stavba se nachází na pozemku s parcelním číslem 1120/5 v katastrálním území 

města Humpolec. Parcela se nachází v okrajové části města a je rovinatého typu. Bytový 

dům je umístěn rovnoběžně s okolní zástavbou a vchod je orientován směrem k přilehlé 

komunikaci. 

 Jedná se o víceúčelový objekt, ve kterém budou umístěny kanceláře a byty 

velikosti 2+kk a 3+kk. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepená budova 

s pultovou střechou.   
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 Svislé zděné konstrukce obvodových stěn budou provedeny z keramických 

bloků Heluz 44 STI, vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických bloků Heluz 24 a 

příčky z keramických bloků Heluz 11,5. Stropní konstrukce bytového domu jsou 

navrženy ze stropního systému Heluz (keramické nosníky – rozpětí menší než 6000 mm 

a vložky Miako – výšky 190 mm, vzdálenost nosníků 625 mm a 500 mm). Překlady a 

průvlaky jsou navrženy z keramických nosných překladů Heluz výšky 238 mm. 

Překlady a průvlaky v obvodovém zdivu budou doplněny tepelnou izolací tl. 80 mm. 

V úrovni stropů bude proveden železobetonový ztužující věnec opatřen věncovkou 

Heluz U 17,5. 

 

2. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

2.1 Horizontální doprava 

 

NÁKLADNÍ AUTOMOBIL VOLVO FL H 42R 

 
Při návrhu nákladního automobilu jsem vycházela z rozměrů ložné plochy a 

nosnosti. Pomocí tohoto stroje na stavbu dopravíme keramické cihly pro obvodové, 

vnitřní nosné i nenosné zdi. Následně pak maltovou směs, překlady, stropní vložky 

MIAKO, stropní nosníky a výztuž. Pokud využijeme nabídky výrobce, tzn. firmy Heluz, 

můžeme značně ušetřit. Při rozsahu našeho odběru nám nabízí dopravu zdarma.  

 

nosnost: 9 200 kg 

 

rozměr ložné plochy:  

2,48 x 2,70 x 7,0 m 

 

objem motoru: 5 480 ccm 

 

výkon motoru: 184 kW 

Obr. 7- 1: Nákladní automobil [31]  
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Zdění 

paleta se zdivem: 134 x 100 mm 

1 naložení = 8 palet * 1,14 t = 9,12 t ≤ 9,20 t 

materiál pro 1 NP: 78 palet - 10 cest 

1 cesta= 2 * 21 km 

materiál pro 2NP: 101 palet - 13 cest 

  

Stropní konstrukce 

šířka skládky nosníků délky 5000 mm: 1380 mm 

1. naložení = nosníky pro 1 NP délky 5000 mm = 6,5 t + doplníme dalším 

 materiálem 

2. naložení = nosníky pro 1NP délky 4250 a 3000 mm = 3,12 t + doplníme 

 dalším  materiálem 

palety se stropními vložkami pro 1 NP: 22 palet 

1 naložení = 7 palet * 1,16 t = 8,12 t ≤ 9,20 t - 4 cesty 
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2.2 Vertikální doprava 

 

AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1030  

  

Autojeřáb se bude používat pro přemísťování materiálu z nákladního automobilu 

na jednotlivé skládky a následně na místo použití. 

 

  Obr. 7- 2: Autojeřáb Liebherr LTM 1030 [19]  
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Do grafu únosnosti jsem zakreslila nejtěžší břemeno, kterým je paleta s 

keramickými  vložkami MIAKO 19/62,5 a váží 1,75 t. I v případě umístění do 

nejvzdálenější části  objektu, od stanoviště autojeřábu, která je vzdálená 24 m 

autojeřáb vyhoví. Na přemísťování nejbližšího břemene umístěného 5 m od jeřábu stroj 

také vyhoví. 

 

 

Obr. 7- 3: Zatěžovací graf autojeřábu [19]  
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Technické údaje 

Max. nosnost: 35 t  

Teleskop:  9,2 - 30 m 

Příhradová špička:  8,6 - 15 m 

Pohon:  4 x 4 x 4 

Pojezdový / jeřábový motor:  Daimler-Benz, přeplňovaný 6- ti válec o výkonu 

 205 kW  

 Hmotnost jeřábu:  24 t 

 Protiváha:  5,2 t  

[19] 

 

 

AUTODOMÍCHÁVAČ S ČERPADLEM SCHWING FBP 26 

 

Tento stroj bude používán na horizontální i vertikální dopravu betonové směsi. 

Nejprve se doveze na staveniště a pak bude pomocí čerpadla zalita stropní konstrukce.  

 

 

Obr. 7- 4: Autodomíchávač s čerpadlem Schwing FBP 26 [20] 
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      Čerpací jednotka BP 600 RK  

Parametr Jednotka Hodnota 

Dopravní výkon*  (m
3
/h) 61 

Max. tlak  (bar) 71 

Max. počet zdvihů  - 32  

Dopravní válec (průměr x zdvih) (mm) 200 x 1.000 

Zdvihový objem, 2 válce (l) 62,8 

Násypka (l) 260 

   

Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a 

maximálního tlaku!  

* Maximální teoretické dopravované množství 

 

 

 Výložník KVM 26  

 

Parametr Jednotka Hodnota 

Dopravní potrubí*  (mm) 100 

Vertikální dosah  (m) 25,73 

Horizontální dosah  (m) 21,58 

Rozbalovací výška  (m) 7,70 

Počet ramen  (ks) 3 

Koncová hodice (mm) 100 x 3.000 

Úhel zdvihu (°) 110 

Úhel ramene 1 (°) 180 

Úhel ramene 2  (°) 270 

Pracovní rádius otoče   365 
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 Domíchávač AM 7 FHC+  

 

Parametr       Jednotka       Hodnota 

Jmenovitý obsah  (l) 7.000 

 

 Stropní konstrukce 

 strop 1 NP i 2 NP: 25 m
3 
+ 25 m

3
 

 buben: 7 m
3 

 počet cest: 25/7 = 3,57 = 4 cesty 
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Z nákresu dosahu ramene čerpadla je zřejmé, že dosáhne i do nejvzdálenějších 

míst objektu, která jsou ve směru příjezdu autodomíchávače k objektu vzdálena  

18,45 m. [20] 

 

 

Obr. 7- 5: Schéma dosahu čerpadla [20] 
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SLOUPOVÝ STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 250Z 

   

Výtah se bude používat k 

vertikální dopravě pracovníků, drobného 

materiálu a nářadí. 

 

 Nosnost: 200 kg 

 Max. výška: 50 m 

 Rychlost zdvihu: 25 m/min 

 1,5 kW; 230 V; 50 Hz 

 

Obr. 7- 6: Sloupový stavební výtah GEDA 250Z [21] 

 

 

2.3 Stroje a nářadí 

 

STAVEBNÍ MÍCHAČKA ATIKA PATRIOT 250 

 

Tento stavební stroj bude sloužit k přípravě maltovací směsi pro zdění, tzn. zdící 

malty a následně pak termoizolační malty. 
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Napětí 230V 

Hmotnost 137 kg 

Elektrický příkon 1 100 W 

Max. objem mokré směsi 190 l 

Objem bubnu 250 l 

Rozměry (d x š x v) 1380 x 1525 x 910 

mm 

 

Obr. 7- 7: Stavební míchačka ATIKA PATRIOT 250 

[22] 

 

 

 

  MALTOVACÍ PŘÍPRAVEK HELUZ 

 

Posuvné maltovací přípravky 

HELUZ – pro obvodové zdivo. Pro 

rovnoměrné nanášení malty  na ložné spáry 

zdiva doporučujeme použít  maltovací 

přípravek HELUZ. Maltu naneseme na

 ložnou plochu mezi cihelnými bloky 

na konci stěn. Maltové lože bude stejné 

šířky, jako je tloušťka zdi a bez 

přerušení. 

 

 

Obr. 7- 8: Maltovací přípravek HELUZ [16] 
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RUČNÍ PILA HELUZ 

Ruční pila na cihelné bloky s 33 zuby 

se žlábkovým uložením plátků ze slinutých 

karbidů. Ocelový pilový list je dlouhý 62 cm. 

Pila je určena pro snadné řezání cihel. U cihel 

upravených řezem vyplníme svislou spáru ve 

zdivu tepelněizolační maltou HELUZ TM. 

 

Obr. 7- 9: Ruční pila HELUZ[16] 

 

ELEKTRICKÁ SVÁŘEČKA POW462 - 160 Amp 

   

 Svářečku využijeme ke svařování 

oceli při vyztužování věnce. 

  

 Volty    230V-50Hz  

 Max. výkon   55-160Amp  

 Elektrody   2-4mm 

 

Obr. 7- 10: Elektrická svářečka POW462 - 160 Amp[23] 

 

 

 

 

DVOURUČNÍ ÚHLOVÁ BRUSKA NAREX  EBU 18-25 

 

 Tato bruska bude využívána při řezání prutů na určité rozměry při 

vyztužování věnců. 
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 Jmenovitý příkon 2 500 W 

 Průměr kotoučů 180 mm 

 Otáčky naprázdno 8 500 min-1 

 Závit na vřetenu M14 

 Hmotnost 4,5 kg 

 

Obr. 7- 11: Dvouruční úhlová bruska 

NAREX  EBU 18-25[24] 

 

ELEKTRICKÁ VRTAČKA NAREX EVP 13 G-2H3 (SYS) 

   Vrtačka bude používána především při kotvení příček pomocí 

ocelových spon. 

44Nm Max. krouticí moment  

760 W Jmenovitý příkon  

2,4 Kg Hmotnost  

1,5 - 13 mm rozsah sklíčidla  

0 - 22.000 ú/min Údery 

 naprázdno 1.  rychlost  

0 - 61.000 ú/min Údery 

 naprázdno 2.  rychlost  

1/2 Závit vřetena  

20 mm Max. průměr vrtání do 

 kamene  

13 mm Max. průměr vrtání do 

 oceli  

45 mm Max. průměr vrtání do dřeva  

 

 

Obr. 7- 12: Elektrická vrtačka NAREX EVP 13 G- 2H3 [24] 
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MECHANICKÝ PONORNÝ VIBRÁTOR PERLES 

 

 Mechanickým ponorným

 vibrátorem budeme hutnit 

 betonovu směs v oblasti 

 věnce. 

 Označení CMP 

 Provozní hmotnost 6 kg 

 Motor elektro 230 V 

 Délka hřídele 3 - 5 

 Výkon motoru  2 kW 

Obr. 7- 13: Mechanický ponorný vibrátor PERLES [25] 

 VIBRAČNÍ LIŠTA QXE 2m 

 

     Pomocí lišty budeme hutnit betonovou 

směs, kterou bude zalita stropní konstrukce. 

 

 Hmotnost   12,5 kg 

 Odstředivá síla             70 kN  

 Motor elektro   230 V 

 Délka    2000 mm 

 Výkon    100 W 

 Frekvence   3000 vibr./ 

min. 

Obr. 7- 14: Vibrační lišta QXE [26] 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

TECHNOLOGICKOU ETAPU ZDĚNÍ 

Vstupní kontrola  

1. Kontrola projektové dokumentace 

 Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují správnost, rozsah a 

úplnost projektové dokumentace. 

 

2. Převzetí pracoviště 

Přejímka pracoviště bude provedena po ukončení veškerých prací na 

základových konstrukcích v objektu. Při přejímce se bude vizuálně kontrolovat 

provedení všech konstrukcí dle PD. Před samotným předáním pracoviště musí být 

veškeré nedodělky a odchylky od PD odstraněny. Následně bude proveden zápis do 

SD a podepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. 

 

3. Kontrola podkladu 

Kontrola podkladu se provádí před začátkem prací této etapy po předání a 

převzetí pracoviště. Jsou zde kontrolovány konstrukce, na které bude další konstrukce 

navazovat. Kontrola se provádí vizuálně a kontrolními měřeními, aby se zjistily 

případné geometrické odchylky od PD. Je kontrolována kvalita a čistota pracovní 

spáry, její rovinnost a umístění konstrukcí dle PD. Pracovní spárou je myšleno místo, 

ve kterém budou konstrukce navazovat na ty vybudované. 

Rovinnost podkladu musí být v toleranci ± 15 mm na délku 10 m, povrch musí 

být čistý a zbaven hrubých i jemných částic. Vyzrálost podkladu musí být minimálně 70 

% pevnosti. 
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4. Kontrola materiálu 

U materiálu se dle projektové dokumentace kontroluje především druh, množství 

a celistvost. Kvalitu dokládá výrobce certifikátem, jeho pravdivost ověříme na náhodně 

vybraných vzorcích, které přeměříme a porovnáme s uvedenými údaji. 

Dle pokynů výrobce kontrolujeme jeho zajištění při dopravě a skladování na 

skládkách. 

 

5. Kontrola klimatických podmínek 

 Při příchodu na stavbu stavbyvedoucí pomocí meteorologické stanice kontroluje 

teplotu vzduchu a rychlost větru, maximální povolená je 10 m/s. Zdění by mělo být 

prováděno při teplotě + 5 až + 30 °C, při teplotě nižší než -5 °C je zdění zakázáno. 

Kontrola se několikrát (min. 3x) opakuje v průběhu dne. Zdící prvky nesmí být 

porušené, namrzlé, znečištěné ani nasáklé vodou, proto je v případě potřeby překryjeme 

folií.  

 

Mezioperační kontrola  

 

6. Kontrola hydroizolace 

Kontrola provedení hydroizolace, kdy jednotlivé pásy musí přesahovat přes 

hranu budoucí konstrukce minimálně o 15 cm na obou stranách a musí být k podkladu 

nataveny celoplošně. Vizuálně se provede kontrola, zda nedošlo k poškození 

asfaltového pásu špatným způsobem natavování či opracování (tj. zda nedošlo 

k obnažení vložky či vzniku puchýřů a bublin). 

 

7. Kontrola první vrstvy 

Budoucí konstrukce budou vyznačeny na podkladu a pomocí pásma se bude 

kontrolovat jejich pozice, zda souhlasí s projektovou dokumentací. 
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8. Kontrola provádění - vazby, rovinnosti, svislosti zdiva a tloušťky spár 

Jednotlivé řady cihel musí být převázané, aby se stěna chovala jako jeden 

konstrukční prvek. Minimální délka převázání je 95 mm. 

Díky systému pero a drážka se maltuje jen ložná spára v tloušťce 12 mm, ale 

musíme dbát na její dostatečné vyplnění. Tloušťku spáry přeměříme a její vyplnění 

kontrolujeme pouze vizuálně. Jednotlivé parametry se kontrolují pomocí pásma, 

dvoumetrové latě a vodováhy v průběhu zdění.  

 

 Svislost v rámci 1 podlaží    ± 5 mm 

 Rozměry otvorů     ± 10 mm 

 Tloušťka 1 svislé vrstvy stěny   ± 5 mm nebo ± 5% tl. 

         vrstvy 

 

9. Kontrola otvorů 

 Měříme polohu a rozměry otvorů, které následně porovnáme s údaji v projektové 

dokumentaci. Kontrolujeme i minimální uložení překladů atj. do délky 1,75 m 125 mm, 

pro překlady do 2,25 m je min. uložení 200 mm a pro překlady do délky 3,5 m je 250 

mm. Pro ploché překlady platí jednotná hodnota 125 mm. 

 

Výstupní kontrola  

 

10. Kontrola rozměrů 

Po dokončení zdění se porovnají výsledné rozměry a odchylky, naměřené 

kontrolní dvoumetrovou latí, pásmem a vodováhou, s projektovou dokumentací a musí 

splnit následující tolerance: 

 

 Svislost v rámci 1 podlaží    ± 20 mm 

 Rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru  ± 10 mm 

 Rovinnost v délce 10 metrů    ± 50 mm 

 Tloušťka 1 svislé vrstvy stěny   ± 5 mm nebo ± 5% tl. 

          vrstvy 
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11.  Kontrola vazeb 

Kontrola vazby zdiva se především zaměřuje na minimální délku převázání, 

která v tomto případě je 95 mm. Následně se pak přeměří tloušťka spáry – 12 mm a 

vizuálně se zkontroluje i její naplněnost. 

 

12. Kontrola geometrie 

Jedná se o přeměření vzdáleností mezi jednotlivými zdmi, zkontroluje se jejich 

pozice a rozměry. 

 

 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO 

PROVÁDĚNÍ POLOMONTOVANÉHO STROPU 

 

Vstupní kontrola 

 

1. Kontrola projektové dokumentace 

 Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují správnost a úplnost 

projektové dokumentace. 

 

2. Převzetí pracoviště 

Přejímka pracoviště proběhne po dokončení všech prací na svislých 

konstrukcích. Při předávání se vizuálně zkontroluje provedení konstrukcí dle PD. 

Případně se sepíše protokol o chybách a odchylkách vůči PD. Před samotným 

předáním musí být veškeré chyby a odchylky od PD odstraněny. Následně bude 

proveden zápis do SD a sepsán protokol o předání a převzetí pracoviště. 
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Obecně je zde kontrolována kvalita a čistota pracovní spáry, její správná 

výšková úroveň, rovinnost a umístění konstrukcí podle PD. Pracovní spárou je 

myšleno místo, ve kterém budou konstrukce navazovat na ty vybudované. 

O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku a ještě bude sepsán 

protokol o předání pracoviště. 

 

3. Kontrola podkladu 

V této fázi se kontroluje dokončenost a provedení svislých konstrukcí, na které 

se bude navazovat. Kontrola podkladu se provádí před začátkem prací, ale až po 

předání a převzetí pracoviště. Kontrola se provádí vizuálně a měřením pásmem, latí a 

vodováhou, aby se zjistily případné geometrické odchylky konstrukcí od PD.  

 

  

 Svislost v rámci 1 podlaží    ± 20 mm 

 Rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru  ± 10 mm 

 Rovinnost v délce 10 metrů    ± 50 mm 

 Tloušťka 1 svislé vrstvy stěny   ± 5 mm nebo ± 5% tl. 

          vrstvy 

 

4. Kontrola dovezeného materiálu 

U materiálu se dle projektové dokumentace kontroluje především označení, 

druh, kvalitu, množství a neporušenost. Kvalitu dokládá výrobce přiloženým 

certifikátem, jeho pravdivost ověříme na náhodně vybraných vzorcích, které přeměříme 

pásmem a porovnáme s uvedenými údaji. 

Dle pokynů výrobce kontrolujeme jeho zajištění při dopravě a skladování na 

skládkách.  

 

5. Kontrola klimatických podmínek 

Při příchodu na stavbu stavbyvedoucí pomocí meteorologické stanice kontroluje 

teplotu vzduchu a rychlost větru. Teplota povrchu keramických stropních vložek nesmí 

být nižší než 5 °C. 
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Mezioperační kontrola 

 

6. Kontrola montáže 

V této fázi se kontroluje ukládání nosníků, které je minimálně 125 mm a jejich 

podepření. Stropní nosníky je nutné ihned po uložení na zdivo podepřít liniovými 

podpěrami vytvořenými např. z dřevěných hranolů. Vzdálenost mezi podpěrnými 

prvky nesmí být větší než 1,8 m, přičemž osy montážních podpěr by se měly nacházet 

v místech spodních styčníků příhradové výztuže nosníků. Tyto podpůrné prvky musí 

být podepřeny sloupky ve vzdálenosti maximálně 1,5 m. Sloupky musí být zavětrované 

a nejlépe teleskopické pro snadnější montáž. 

Dále se průběžně kontroluje postup kladení keramických vložek na nosníky, 

které je stanoveno výrobcem. 

 

Obr. 8- 1: Postup kladení vložek [16] 
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7. Kontrola vyztužení stropu i věnců 

U vyztužení věnců a u dovyztužení stropu pomocí kari sítí je důležité kontrolovat 

správné uložení a t var  výztuže. Správností se myslí její druh, profil, počet kusů, 

patřičné délky profilů a stykování. Při vyztužení je důležité dbát na přesnost uložení, aby 

výztuž plnila svoji funkci, pro kterou byla v daném místě navržena. Při ukládání výztuže 

do konstrukce se musí dodržovat její předepsané krytí.  Ke krytí a uložení výztuže do 

konstrukce slouží distanční tělíska, která nám jej zabezpečí. Odchylky od uložení v 

konstrukci jsou předepsány v normě ČSN EN 13670. Pohybují se maximálně do +/- 3 

cm od osy správného uložení výztuže dle PD. 

 

8. Kontrola při betonování 

Před zahájením betonářských prací  na  konstrukci  stropu  by  měla  být  

zkontrolována  směs z domíchávače, zda- li vlastnostmi v dodacím listu odpovídá 

objednaným vlastnostem. Kontroluje se dodané množství betonu, konzistence směsi, 

aby byla dobře zpracovatelná, způsob ukládání.  Betonová směs by se neměla ukládat z 

maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k oddělení pojiva od plniva. Betonová směs se bude 

na stropní konstrukci i ve věnci zpracovávat vibrováním ponorným vibrátorem a vibrační 

latí. Maximální výška zpracovávané směsi pro vibrační lať je 200 mm, stropní 

konstrukce bude zalita betonovou směsí o tloušťce 60 mm, tudíž bude možné provádět 

stropní konstrukcí v jednom cyklu. 

 

Výstupní kontrola 

 

9. Kontrola provedené konstrukce 

Kontrola vlastností provedené konstrukce se bude provádět vizuálně, zda- li je 

všude konstrukce celistvá, nikde nejsou místa, kde by vycházel na povrch shluk 

kameniva vlivem špatného zhutnění. Pevnost betonu se bude zkoušet Schmidtovým 

tvrdoměrem, zda- li má konstrukce předepsanou pevnost 
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Seznam použitých zkratek 
 
SV  stavbyvedoucí 

TDI technický dozor investora 

PD  projektová dokumentace 

TP  technologický předpis 
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Zpráva o bezpečnosti práce popisuje, jakým způsobem bude zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví v průběhu prací na bytovém domě a v jeho okolí. Tato 

problematika se řídí platnými zákony a nařízeními a to především: 101/ 2005 Sb. 

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí [27], 

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích [28] a Nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [29]. 

 Vybrané pasáže: 

 

101/ 2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 

§ 3 

(1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a 

organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který 

neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. 

  

(2) Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení 

rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve 

vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně 

rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před 

účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a 

pracovních prostředků a zařízení. 

  

(3) Podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, 

do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních 

právních předpisech 5), 6), 7) a požadavkům tohoto nařízení. Před uvedením pracoviště 

do provozu a používání je nutné zajistit 

  

a) uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými 
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povětrnostními vlivy a před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů a 

výrobních a technologických procesů, včetně určení osob, k jejichž povinnostem patří 

zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště, 

  

b) stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o 

vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení, 

  

c) umístění, uspořádání a instalaci výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

skladových prostorů, komunikačních ploch a dopravních komunikací a vymezení 

pracovního místa zaměstnanci; stroje a technická zařízení se umísťují tak, aby byly 

pokud možno soustředěny výrobní a pracovní prostředky a zařízení s přibližně stejnými 

účinky podle druhů a vlastností škodlivin a vlivů na okolí, 

  

d) náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a 

pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich 

nežádoucímu (nechtěnému) pohybu, 

  

e) opatření k ochraně zdraví pro pracoviště, na kterých jsou používány zdraví 

škodlivé nebo nebezpečné látky a přípravky, stanovené zvláštními právními předpisy, 6) 

  

f) opatření pro zdolávání mimořádných událostí a pravidla pro chování 

zaměstnanců k zajištění bezpečné evakuace osob, případně zvířat, podle zvláštních 

právních předpisů, 9) 

  

g) zabezpečení pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v 

mimopracovní době. 

 

(4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí 

a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, 

oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních 

prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob 

používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického 
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stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky 

předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště 

  

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a 

určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění 

  

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a 

kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze 

snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po 

stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám 

vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům. 

 

Příl. č. 1 Další podrobnější požadavky na 

pracoviště a pracovní prostředí 

 

1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 

 

Stavby musí splňovat technické požadavky na výstavbu dle zvláštních právních 

předpisů. 5) Konstrukce a mechanická odolnost staveb nebo jejich částí, ve kterých se 

nalézají pracoviště, musí odpovídat povaze jejich používání. 

 

2. Elektrické instalace, průmyslové rozvody, 

potrubní systémy, vedení a sítě, únikové cesty a 

východy 

 

2.1. Elektrické instalace 

  

2.1.1 Zařízení pro vnitřní a venkovní rozvody elektrické energie (dále jen 

"instalace") a elektrická zařízení musí být navržena, vyrobena, odborně prověřena a 
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vyzkoušena před uvedením do provozu a provozována tak, aby se nemohla stát zdrojem 

požáru nebo výbuchu; zaměstnanci musí být odpovídajícím způsobem chráněni před 

nebezpečím úrazu způsobeného elektrickým proudem, elektrickým obloukem nebo 

účinky statické elektřiny. 

  

2.1.2 Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a 

nesmějí nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a 

chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení; části zařízení musí být 

provedeny tak, aby na místech, jimiž prochází elektrický proud, nemohlo za běžných 

provozních podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů. 

  

2.1.3 Instalace musí být provedeny tak, aby je bylo možno podle potřeby 

vypnout. Při uvádění do provozu po částech musí být nehotové části spolehlivě 

odpojeny a zabezpečeny proti nežádoucímu zapojení, popřípadě jinak zajištěny. 

  

2.1.4 Instalace, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být 

bez zbytečného odkladu odpojeny a zajištěny. 

  

2.1.5 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné; průchody 

stěnami a konstrukcemi musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškození 

instalace ani stavby. Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí staveb, od nosných 

a jiných konstrukcí, musí být voleny podle druhu izolace a způsobu jejich uložení.  

 

2.1.6 Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby 

nemohlo dojít k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a 

zabezpečeny proti zkroucení žil. Při používání rozpojitelných spojů nesmí být v 

rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic. 

  

2.1.7 Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při 

přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze 

pohybovat pod napětím. 
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2.1.8 Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou 

používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu 

výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány 

v prostředí s nebezpečím výbuchu. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně 

trvale označený. 

  

2.1.9 Jsou-li na pracovišti používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné 

proti nárazu. 

 

2.2 Průmyslové rozvody, potrubní systémy, vedení a sítě (dále jen "vedení") 

  

2.2.1 Vedení musí být chráněno proti mechanickému nebo tepelnému namáhání 

a korozi v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

 

2.2.3 Vyústění pojistných ventilů vedení musí být vyvedeno do prostoru, kde 

nemůže dojít k ohrožení zaměstnanců ani dalších osob, které se mohou v prostoru 

zdržovat. 

  

2.2.4 Vedení musí být na viditelných místech označeno bezpečnostními 

značkami (dále jen "značka") v závislosti na druhu, teplotě a směru dopravy látek nebo 

přípravků. 

 

2.3 Únikové cesty a východy 

  

2.3.1 Únikové cesty a východy musí svým druhem, počtem, kapacitou, 

technickým vybavením a provedením odpovídat požadavkům zvláštních právních 

předpisů, 9) musí zůstat trvale volné, bez překážek a vést co nejvhodnější cestou k 

východu do volného prostoru nebo na bezpečné místo. V případě nebezpečí musí mít 

zaměstnanci možnost rychle a co nejbezpečněji opustit pracoviště. 

  

2.3.2 Druh a počet únikových cest a dveří, kterými prochází úniková cesta, jejich 

kapacita, provedení a vybavení závisí na způsobu používání, vybavení a povaze 
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pracoviště, jakož i na maximálním počtu osob, které mohou být na pracovišti přítomny. 

Únikové cesty, východy a evakuační výtahy na únikových cestách musí být trvale 

označeny značkami pro únik a evakuaci osob. Tam, kde je to technicky vhodné, je 

možné použít k jejich označení orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou 

dosvitu nutnou na dobu opuštění budovy. 13) 

  

2.3.3 

 Dveře, kterými prochází úniková cesta, pro případ nebezpečí 

 

 - musí být průchodné bez dalších opatření a zvláštní pomoci, 

  

 - se otevírají zpravidla ve směru úniku, 

  

 - nesmí zajištěním proti vstupu nepovolaných osob bránit úniku a  

  evakuaci osob, 

  

 - nesmí být posuvné nebo karuselového provedení, 

  

 - nouzové východy, určené v projektové dokumentaci stavby, se otevírají 

  ve směru úniku. 

  

2.3.4 Mechanismus ovládání dveří, kterými prochází úniková cesta, musí být 

zvolen tak, aby mohly být snadno a bez zbytečného prodlení otevřeny jakoukoli osobou, 

která by je chtěla použít v případě nebezpečí. 

  

2.3.5 Únikové cesty a východy musí být během provozní doby budovy 

dostatečně osvětleny a vybaveny nouzovým osvětlením vyhovujícím normovým 

požadavkům. Tam, kde je to technicky vhodné, je možné použít k jejich označení 

orientační systémy z materiálů s dostatečnou délkou dosvitu nutnou na dobu opuštění 

budovy.  
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3. Střechy, příčky, stěny a stropy, podlahy 

 

3.2 Příčky, stěny a stropy 

 

3.2.2 Povrchy stěn a stropů musí být provedeny tak, aby je bylo možno 

opravovat, čistit a udržovat. 

  

3.2.3 Nechráněné otvory ve stěnách, s výjimkou otvorů, jejichž dolní okraj leží 

výše než 1,1 m nad podlahou, nebo otvorů o šířce menší než 0,30 m a výšce menší než 

0,75 m, musí být zabezpečeny proti vypadnutí osob, pokud by mohlo dojít k pádu do 

větší hloubky než 1,5 m. Profil průlezných otvorů musí odpovídat způsobu použití.  

 

3.3 Podlahy 

  

3.3.1 Povrch podlahy pracoviště včetně komunikací musí být rovný, pevný, 

upravený proti skluzu a nesmí mít nebezpečné prohlubně, otvory nebo nebezpečný 

sklon. Povrchy podlah musí být provedeny tak, aby je bylo možno opravovat, čistit a 

udržovat a v prostorech s nebezpečím výbuchu musí být z nejiskřivého materiálu. 

Podlahy v mokrých provozech musí být provedeny tak, aby se na nich nemohla 

hromadit voda. 

  

3.3.2 Nosnost a typ podlahy musí odpovídat předpokládanému využití. 

  

3.3.3 Roštové podlahy, lávky a schodiště se zřizují jen tam, kde nedojde k 

ovlivnění pracovišť škodlivinami nebo prachem z jiných pracovišť. Pracoviště 

vybavená roštovými podlahami, lávkami nebo schodišti musí být zabezpečena proti 

vnikání škodlivin z jiných provozů. 

  

3.3.4 Zaměstnanci nesmí být vystaveni nebezpečí pádu z výšky na pracovišti 

nebo na komunikaci s podlahou umístěnou výše než 0,5 m nad okolní podlahou nebo 

terénem. Pro tento účel je nutno zajistit bezpečný přístup. 
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3.3.5 Zábradlí musí být zřízena u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li 

rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m a na volných okrajích mostů, lávek, ochozů, galérií, na 

schodištích a vyrovnávacích rampách. Zábradlí není třeba, je-li bezpečnost osob 

zajištěna jiným způsobem, například parapety, zdivem nebo jinou konstrukcí. Hrozí-li 

nebezpečí podklouznutí osob, popřípadě pádu předmětů, musí být zábradlí u podlahy 

opatřeno ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m. 

  

3.3.6 Všechny otvory nebo nebezpečné prohlubně v podlahách musí být zakryty 

nebo ohrazeny. Poklopy nebo kryty musí mít nosnost odpovídající nosnosti okolní 

podlahy a musí být osazeny tak, aby se nemohly samovolně odsunout nebo uvolnit, a 

musí být zapuštěny do stejné úrovně s okolní podlahou. 

 

5. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 

 

5.1 Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen 

"komunikace") včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a 

nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby 

zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních 

prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. 

Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny 13) a musí 

být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na 

počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními právními předpisy 

jinak, musí být široké nejméně 1,1 m. 

  

5.2 Spojení nebo křížení komunikací musí být zpravidla v jedné úrovni. 

Komunikace o různých úrovních s výškovým rozdílem větším než 0,20 m se spojují 

šikmými rampami nebo schodišti. 

  

5.3 Zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor 

a pro venkovní údržbu. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací 

stanoví zaměstnavatel a uvede ve vnitřním předpisu. 
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5.4 Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště. 

  

5.5 Všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být vedeny tak, aby 

zaměstnanci byli vystaveni co nejméně působení nadměrného tepla, prachu, kouře a 

hluku. 

  

5.6 Komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, schodiště a 

ochozy musí mít šířku nejméně 0,5 m a musí mít po celé ploše pevnou, rovnou podlahu 

upravenou tak, aby jí nemohly propadávat předměty ohrožující bezpečnost osob, podél 

boků u podlahy musí být opatřeny ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m a musí být 

podél volného okraje vybaveny vhodnou ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí se 

rozumí zábradlí nebo jiná rovnocenná konstrukce o dostatečné výšce a s výplní 

zabraňující propadnutí osob. 

  

5.7 Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory na povrchu komunikace musí být 

zakryty poklopy nebo mřížemi, jejichž nosnost odpovídá jejich provoznímu zatížení a 

instalovány v jedné rovině s komunikací. Poklopy a mříže musí být zajištěny proti 

samovolnému uvolnění. 

  

5.8 Nezakryté nádrže kapalin bez trvalé obsluhy musí být opatřeny vhodným 

ohrazením proti pádu osob a v případě potřeby označeny značkami. Za vhodné ohrazení 

lze považovat zábradlí, oplocení nebo jinou ochrannou konstrukci proti pádu osob. 

  

5.9 Nepřejízdné a nepřechodné jímky musí být ohrazeny zábradlím nebo 

rovnocennou konstrukcí proti pádu osob a v případě potřeby označeny značkami. 

Přejízdné jímky a trvale nepoužívané pracovní jámy musí být překryty poklopy nebo 

kryty, které jsou zajištěny proti posunu případně samovolnému uvolnění, a jejich 

nosnost musí odpovídat provoznímu zatížení. 

 

5.10 V jednom schodišťovém rameni nesmějí být méně než tři stupně. Ve 

stavbách pro výrobu a skladování musí být první (nástupní) a poslední (výstupní) stupeň 

v každém rameni rozeznatelný od okolní podlahy. Volné strany schodů a odpočívadel 
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musí být opatřeny ochranným zařízením proti pádu osob a každé schodišťové rameno 

musí být vybaveno madlem alespoň po jedné straně. 

  

5.11 Schodišťové rameno nesmí začínat bezprostředně za dveřmi nebo vraty. 

Mezi schodišťovým ramenem a dveřmi musí být plošina, jejíž délka musí být alespoň 

0,75 m zvětšená o šířku schodišťového stupně. 

  

5.12 Schodiště a vertikální komunikační otvory musí být řešeny tak, aby 

nedocházelo k šíření škodlivin mezi jednotlivými podlažími staveb. Nestanoví-li 

zvláštní právní předpisy jinak, musí být nejmenší průchodná šířka schodišťových ramen 

1,1 m. 

  

5.13 Komunikace používané pro pěší nebo pro provoz dopravních prostředků 

musí být voleny v souladu s počtem potenciálních uživatelů a v závislosti na druhu 

pracovní činnosti a musí být trvale volné a dostatečně široké s dostatečnou podchodnou 

výškou. Jsou-li na komunikacích používány dopravní prostředky, musí být zajištěna 

dostatečná šířka jízdního pruhu stanovená v závislosti na šířce používaných dopravních 

prostředků včetně šířky nákladu a dostatečný bezpečný prostor i pro pěší o šířce 

nejméně 1,1 m. Nelze-li bezpečný prostor pro pěší zajistit, musí být v době provozování 

dopravy v těchto místech chůze zakázána. 

  

5.14 Pod vystupujícími konstrukčními prvky nad komunikacemi, zejména pod 

zavěšeným vedením, kabelovými lávkami, svítidly apod., musí být ve všech prostorech, 

kde se zdržují nebo procházejí osoby, dodržena alespoň minimální podchodná výška 2,1 

m od podlahy. 

  

5.15 Pracoviště na komunikacích musí být po dobu trvání nezbytných prací 

označeno značkami. Značky se umístí ve vzdálenosti umožňující bezpečné zastavení 

přijíždějícího dopravního prostředku, a to na všech přístupech k pracovišti. 

  

5.16 Povrch venkovních komunikací musí být zpevněný, s příslušným spádem k 

odvádění srážkových vod a nesmí být kluzký. V místech, kde se u jednosměrné 
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komunikace předpokládá stání dopravních prostředků pro nakládání a vykládání, musí 

být komunikace v dostatečné délce přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce 

používaných dopravních prostředků, velikosti manipulačních jednotek nebo druhu 

materiálu. 

  

5.17 Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody, chodbami a 

schodišti musí být zajištěn dostatečný prostor pro pěší. Ústí-li do průjezdu objektu 

východy nebo průchody, musí mít chodník pro pěší zábradlí. V průjezdu je zakázáno 

zřizovat příčnou komunikaci. 

  

5.18 Dveře vedoucí do průjezdu stavby musí být osazeny tak, aby při otevření 

nezúžily šířku chodníku pro pěší. 

  

5.19 Tam, kde to povaha provozu a uspořádání pracoviště vyžaduje z hlediska 

bezpečnosti zaměstnanců, musí být komunikace zřetelně vyznačena značkami 

označujícími komunikaci, 13) nebo opatřena vhodným ohrazením. 

  

5.20 Vedou-li visuté dráhy pro dopravu manipulačních jednotek nad 

komunikacemi nebo nad pracovišti, musí být zajištěny tak, aby osoby neohrožoval 

padající materiál nebo dopravované předměty. 

  

5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k 

povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo 

vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto 

prostoru. Nebezpečný prostor musí být výrazně označen značkou. 13) Na ochranu 

zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata 

příslušná organizační opatření. 

  

5.22 Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky musí být navrženy a vyrobeny tak, 

aby mohly být používány bezpečně. Musí být vybaveny nezbytnými bezpečnostními 

mechanismy a snadno rozpoznatelným a dostupným nouzovým spínačem. 
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5.23 Pevně zabudované žebříky musí být zhotoveny a připevněny tak, aby 

nemohlo dojít k jejich deformacím nebo k výkyvům. Žebříky musí mít jednotnou 

vzdálenost příčlí nejvíce 0,33 m; mezi žebříkem a stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na 

straně výstupu musí být ponechán volný prostor nejméně 0,65 m. Mezi příčlemi a 

stěnou nebo jakoukoliv konstrukcí na straně odvrácené od výstupu musí být ponechán 

volný prostor nejméně 0,18 m. 

 

8. Poskytování první pomoci 

 

Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na 

dostupném místě a musí být označeny značkami.  

 

9. Venkovní pracoviště 

 

9.1 Venkovní pracoviště musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob a 

uspořádána tak, aby nedocházelo k ohrožení zdržujících se zaměstnanců a osob a byl 

zaručen bezpečný pohyb dopravních prostředků i chodců. 

  

9.2 Venkovní pracoviště, odstavné, parkovací a manipulační plochy a 

komunikace k nim musí být rovné, zpevněné a odvodněné a upravené proti nebezpečí 

pádu nebo uklouznutí zaměstnanců. 

  

9.3 Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, 

kdy se na něm zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity.  

  

 9.4 

Venkovní pracoviště musí být, pokud je to možné, uspořádána tak, aby 

zaměstnanci 

 

- byli chráněni před nepříznivou povětrnostní situací, 
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- nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, zejména plynů, par a 

prachu, a byli chráněni před padajícími předměty, 

  

- mohli rychle opustit pracoviště v případě nebezpečí, případně aby jim mohla 

být rychle poskytnuta pomoc. 

 

10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 

 

10.1 Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře 

viditelných místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. 

Pokud se tam volně skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena 

maximální skladovací výška sypkého materiálu nad podlahou. Ruční ukládání do regálů 

ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z bezpečných pracovních zařízení (například 

žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační plošina). Zaměstnavatel zajistí, aby 

nebyly nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních konstrukcí manipulovaným 

materiálem, pokud není prokázána dostatečná nosnost částí staveb a stavebních 

konstrukcí. 

  

10.2 Rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného 

zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci 

regálu. Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a 

nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být 

skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly 

sesunout. 

  

10.3 Šířka uliček mezi regály a stohy musí odpovídat zvláštnímu právnímu 

předpisu 14) a způsobu ukládání manipulačních jednotek. Ulička musí být trvale volná a 

nesmí být zužována a zastavována překážkami. Šířka uličky pro průjezd manipulačních 

vozíků musí být alespoň o 0,4 m větší než největší šířka manipulačních vozíků nebo 

nákladů a během manipulace musí být vymezen manipulační prostor se zákazem vstupu 

nepovoleným osobám. 
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10.4 Trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné 

a označené značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na 

povahu skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na požadavky 

na požární ochranu. 

  

10.5 Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní 

postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným 

zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, 

uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným 

nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, 

spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty. 

[27] 

 

591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

§1 

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 

a upravuje 

bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, 

náležitosti oznámení o zahájení prací, 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví a 

další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen „koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.  

 

§2 

(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem
3
) a aby staveniště vyhovovalo 

obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším 
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požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro 

staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

jen „plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm 

uvedených. 

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; 

přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle 

odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě 

pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou 

všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

 

§3 

Zhotovitel zajistí, aby 

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen „stroje“), 

nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 

předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,  

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 

příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí  

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 

zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s 

těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za 

podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a které zahrnují vytýčení tras 

technické infrastruktury (dále jen „zemní práce“), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 

konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně 

jejího zhutňování (dále jen „betonářské práce“), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 

jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve 

zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, 
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mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen 

„zednické práce“), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 

ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého 

tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů 

nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen „montážní 

práce“), 

5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 

stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za 

podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (dále jen „bourací práce“), 

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 

předpisu10), 

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 

8. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 

například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 

prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i 

montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, 

zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen „udržovací práce“), 

9. sklenářské práce,  

10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě 

výrobky, 

11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, 

12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu 

14. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 

předpisu, 

15. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce,  

práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými 

jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, 

dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, 

jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto 

prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen „udržovací práce"), 
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sklenářské práce, práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě 

výrobky, potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, práce nad 

vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, práce spojené s 

využitím letadla podle zvláštního právního předpisu. 

 

§4 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 

montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly 

prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu
3
), 

a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel 

bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s 

požadavky zvláštního právního předpisu. 

 

§5 

Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel 

stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto 

nařízení. 

 

§6  

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví 

příloha č. 5 k tomuto nařízení. 

 

§7 

Koordinátor během přípravy stavby 

a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která 

jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 

podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které 

se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,  

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 

technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 

stavby,  

c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 

místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 

podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 

odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,  

d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 

udržovacích pracích.  

 

§8  

(1) Koordinátor během realizace stavby 

a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby 

a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně 

popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 

pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,  

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních 

nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s 

ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe 

budou bezprostředně navazovat,  

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 

jednotlivých prací nebo činností,  

d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 

dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné 

nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,  
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e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 

staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,  

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 

provádějící technický dozor stavebníka,  

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 

podle zvláštního právního předpisu.  

(2) Koordinátor během realizace stavby 

a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů 

nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,  

b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a 

termíny k nápravě zjištěných nedostatků,  

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o 

tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.  

 

Příloha č. 1 Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 

zásad: staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky nejméně 1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na související  

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a  

provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 

a osvětlit, u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 

provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se 

alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 

mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 

ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto 
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nařízení, nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 

nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 

bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením 

provozu nebo střežením, nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 

místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle 

přílohy č. 3 části III. Bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  

Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 

značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 

postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 

komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích 

a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 

s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením.  

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 

značkami
16

), provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz 

vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou
15

) na 

všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 

stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení
17

), a během provádění 

prací je dodržuje. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný 

stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 

právní předpis
5
). 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 

bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
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Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 

manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku 

požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 

nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 

zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 

rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických 

osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před 

zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být  umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s  

jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 

staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 

nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. 

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 

odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 

prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 

prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné  

zábrany a náležitá upozornění. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1.    Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce 

musí být pevná a stabilní s ohledem na: 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
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b)  maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,  

c)  povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o 

sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením,  aby se vyloučil 

nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 

a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně 

polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a 

pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k 

tomuto nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 

právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 

stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 

fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k 

ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě 

k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 

vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 

popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 

posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření 

k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 

opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 

geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, 

zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 

technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 

fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí 

příslušné fyzické osoby. 
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8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z 

výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na 

takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro 

případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 

první pomoci. 

 

Příloha č. 2 Bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I.    Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 

a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 

nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 

pracovních činností, stroje.  Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, 

jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 

posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 

výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 

tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li 

v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 

nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 

postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.  
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4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštní 

výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy.  

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 

postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; 

dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti 

užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou 

viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 

ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým 

způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 

působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a 

podobně. 

III. Míchačky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 

v horizontální poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno 

zasahovat do rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty 

drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. 

Při opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 

vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 

řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy,  je-li stroj 

odpojen od přívodu elektrické energie. 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 

výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 

návodem k používání zajistí 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 

a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 

vizuální kontrolu. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení 

pro dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 

přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 

konstrukčních částí stavby. 

2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 

zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 

riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 

dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

4. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 

nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 

5. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, 

nejsou-li pro to konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

 

8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 

obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím 
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se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 

nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od 

okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen.  

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 

hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 

výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

IX. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 

která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m.  

Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 

jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru 

drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 

zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru 

nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k 

používání. 

XIII. Stavební výtahy 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených 

intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném 

a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 

vizuální kontrolu. 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky 

zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými 

závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn 

v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 

spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 

parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 

samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 

zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému 

pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním 

do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 

potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 

zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 

osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 

uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 

komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen 

padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 

 

Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
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přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 

konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo 

doplňování prvků a dílců  v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich 

poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 

bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací 

musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.  

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 

jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 

stojany, klíny nebo  provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 

sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny 

pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 

proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 

podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a 

odběru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit 

vytváření převisů Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny 

nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 

nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z 

hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a 

výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena 

bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob
15

).  

Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v 

ohroženém prostoru místa odběru. 
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9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném 

skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 

zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 

sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby 

otvor pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být 

zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-

li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 

vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 

barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými 

podložkami a zajištěno proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být 

skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje 

výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů
23

). 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny 

nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty 

podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném 

ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví 

jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 

manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země 

nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 

výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět 

pouze podle stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými 

zvláštním právním předpisem. 

IX.   Betonářské práce a práce související 
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IX. 1 Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v 

každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 

montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 

výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 

Podpěrné konstrukce bednění,  jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 

dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 

rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je 

bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena 

statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho 

části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání 

a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

 

IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při 

jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 

popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 

výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 

místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 

stanovenými v technologickém postupu, jako jsou  osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být 

vybudovány bezpečné přístupové komunikace
13

), například pracovní nebo 

přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 

bezprostředně po uložené výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce 
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bednění v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány.  

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 

stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 

obsluhou čerpadla. 

 

 

IX. 3 Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 

zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do 

hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu
13

). Žebřík 

lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce 

nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 

části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 

podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 

tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

X.   Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi 

umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob 

dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a 

obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo 

mléka je nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se 
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nesmí hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 

volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou 

umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení 

fyzických osob. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 

ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 

z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o 

předměty malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. 

Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly 

uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 

zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním 

předpisem
13

). 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

XI. Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 

jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 

Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 

bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 

splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
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2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 

osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům 

ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup 

montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 

voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 

bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 

využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 

zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 

nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce 

nevylučuje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle 

zpracovaného technologického  postupu   a   v souladu   s bližšími   požadavky   

zvláštního   právního předpisu
11

), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas 

odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 

pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 

právního předpisu
6
). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 

upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 

potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 

použitého zařízení. 
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11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 

plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 

odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 

stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 

zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost 

osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla 

touto činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 

upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení 

je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 

působením větru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.  

 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 

tavných 

nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených  

zvláštním právním předpisem
10

). 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 

stanoveného podle zvláštního právního předpisu
29

), je nutno zabezpečit proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při 

svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout 
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opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 

způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí 

tyto prostředky být chráněny proti propálení. 

4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 

natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve 

vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce
30

). 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel 

v technologickém postupu. 

6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 

odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu
31

), a aby práce spojené s 

rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s 

technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 

 

Příloha č. 4 Náležitosti oznámení o zahájení 

prací 

1. Datum odeslání oznámení. 

2. Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/ad resa 

místa bydliště, případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy 

č. 5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 

5. Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa 

místa bydliště, případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 

zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební 

dozor. 

6. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa 
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místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 

7. Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa 

místa bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 

8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací.  

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 

oprávněné jednat jeho jménem. 

 

Příloha č. 5 Práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost 

zpracovat plán 

 

1. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.  

[28] 

 

 

č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí. 

 

§ 1 

Toto nařízení se vztahuje, v souladu s právem Evropských společenství, 1) na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen 



132 

 

"zařízení"), pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví 

zvláštní právní předpis jinak. 2) 

§ 3 

(1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v 

závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou 

a) používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s 

provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost 

místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném 

normovou hodnotou, 

b) zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující 

bezpečné používání zařízení, 

c) přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 

bezpečným způsobem, 

d) vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, kde 

existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 

pracovního zařízení nebo pádu břemene, 

e) montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 

dodaným výrobcem, 3) nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 

zaměstnavatelem, 

f) ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy 

vyvolanými účinky elektřiny, 

g) ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména 

zasažení bleskem, 

h) umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo 

nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, 

dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné označení; nemohou-

li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo nebezpečné prostory, nesmí 

být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v důsledku nahodilého úkonu, 

i) spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k 

tomu účelu určen, 

l) vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení nepoužívá, 
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jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií a zabezpečení,  

k) vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače tam, 

kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné části se 

musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby tím došlo k 

ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, 

l) vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech 

zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí představovat pro 

zaměstnance žádné riziko, 

m) vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo 

všech zařízení v závislosti na druhu rizika, 

n) upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li 

to nutné pro bezpečný provoz a používání, 

o) neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 

teplotami, které vyvíjí zařízení, 

p) v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, 

značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a nesmí 

být poškozovány běžným provozem zařízení, a 

r) vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a 

poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména 

1. před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze 

zařízení, 

2. před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků výbušných 

směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení, 

3. před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo 

tuhých emisí, 

4. před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo 

destrukcí pohybující se části zařízení. 

(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li 

zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná 

ochranná opatření. 

(3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se 

nenachází žádný zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém 
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před spuštěním, popřípadě zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný 

výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se v nebezpečném prostoru měli vždy 

dostatek času nebezpečný prostor opustit. 

(4) Ochranné zařízení 

a) musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození,  

b) musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru, 

c) nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup 

zaměstnance musí být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost, a to 

pokud možno bez sejmutí ochranného zařízení, 

d) nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné, 

e) nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, než je nezbytně nutné, 

f) musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené 

zvláštním právním předpisem, popřípadě normovou hodnotou, nevyplývají-li další 

požadavky ze zvláštního právního předpisu. 

(5) Další požadavky na bezpečný provoz a používání 

a) zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců jsou uvedeny v příloze č. 1 k 

tomuto nařízení, 

b) zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen jsou uvedeny v příloze č. 2 

k tomuto nařízení, 

c) pojízdných zařízení jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení, 

d) zařízení pro plynulou dopravu nákladů jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto nařízení,  

e) stabilních skladovacích zařízení sypkých hmot jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto 

nařízení. 

 

§ 4 

(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je 

prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li 

průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel 

místním provozním bezpečnostním předpisem. 

(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí 

být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 
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bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 

dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. 4) 

(3) Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 

 

Příloha č. 1 Další požadavky na bezpečný 

provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 

zaměstnanců 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců jsou 

1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost 

zdvihaných břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech 

konstrukce; u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky 

provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 

2. Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 

3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 

4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 

5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 

pracovní polohu zařízení. 

6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky 

podstatné pro jejich bezpečné použití. 

7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to 

zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a 

aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, 

aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 

8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a 

vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích 

prostředků. 

9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození.  

10. Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 

charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 
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11. Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, 

zákazem zdvihání osob. 

 

Zvláštními požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců jsou: 

 

1. Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, 

použití závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich kontroly 

každý den, kdy je zařízení používáno. 

2. Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců. 

3. Zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění jejich 

evakuace nebo jejich snadného vyproštění. 

4. Použití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvihaní 

zaměstnanců je možné jen za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření k zajištění 

jejich bezpečnosti; obsluha na řídicím stanovišti musí mít možnost spolehlivými 

prostředky komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě nebezpečí musí být k 

dispozici spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci nebo vyproštění zdvihaných 

zaměstnanců. 

5. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 

povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 

bezpečnost a zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících z této situace 

pro obsluhu a zaměstnance. 

 

Příloha č. 2 Další požadavky na bezpečný 

provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen jsou 

1. Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 

2. Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 
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pravidelná kontrola a údržba zařízení. 

3. Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 

zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha 

nemůže sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho 

pohybu. 

4. Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 

koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 

5. Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována 

dvěma nebo více zařízeními. 

6. Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud 

jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají.  

7. Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 

zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li 

zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 

8. Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí 

pádu břemene. 

9. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 

povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 

bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení 

samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 

 

Příloha č. 3 Další požadavky na bezpečný provoz a 

používání pojízdných zařízení 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou 

1. Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika 

poškození zdraví, které může vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance 

pojezdovými částmi zařízení. 

2. Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech 

náhodného zadření, uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo tažených 

zařízení; pokud zadření, uváznutí či zaseknutí nelze zabránit, je nutné učinit všechna 

dostupná opatření. 
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3. Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo 

poškození. 

4. Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných 

podmínek, a to ochranným zařízením, které zajistí, že se pojízdné zařízení nenakloní o 

více než čtvrtinu maximálního náklonu, nebo konstrukcí, která zajistí dostatečný prostor 

kolem obsluhy, i když naklonění bude větší než čtvrtina maximálního náklonu, nebo 

jiným technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné konstrukce nejsou nutné, 

pokud je zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho konstrukční provedení 

znemožňuje převrácení; existuje-li riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, 

lze používat pouze takové zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, například 

bezpečnostními pásy. 

 

6. Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho 

blízkosti, jsou 

a) zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci, 

b) vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v případě, že se pohybuje na 

vodicím zařízení více jednotek, 

c) vybavení prostředky pro brždění a zastavení; vyžaduje-li to bezpečnost zaměstnanců, 

vybavení nouzovou brzdou se snadno přístupným ovládáním nebo automatickými 

systémy pro případ, že dojde k selhání hlavního brzdového a zastavovacího systému,  

d) doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy dostatečné, 

e) vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníženou 

viditelností umožnilo bezpečné používání, 

f) vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární techniky, věcných 

prostředků požární ochrany, případně požárně bezpečnostních zařízení; to neplatí, jsou-

li tyto umístěny v dosahu pojízdného pracovního zařízení, 

g) ochrana dálkových ovládačů proti poškození, automatické zastavení zařízení, pokud 

se pojízdné zařízení s vlastním pohonem dostane mimo dosah dálkových ovládačů či se 

v jeho manipulačním prostoru vyskytne překážka. 

7. Vybavení taženého, vlečeného nebo neseného zařízení v případě dopravy 

zaměstnanců vhodnými ochrannými prostředky; přizpůsobení rychlosti, pokud zařízení 

vykonává pracovní činnost během tažení, vlečení nebo nesení. 
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8. Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru v uzavřených 

prostorech a pracovištích zaměstnavatele. 

 

Příloha č. 4 Další požadavky na bezpečný 

provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 

nákladů 

 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 

dopravu nákladů jsou 

1. Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo 

odpočívadlům a jejich bezpečné provedení. 

2. Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k pohyblivým částem 

uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými zařízeními. 

3. Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů nebo pádu 

jednotlivých břemen dopravovaných nad nechráněnými pracovišti nebo komunikacemi.  

4. Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 

5. Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém zaměstnavatel 

uvede 

a) zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o 

používání zařízení a počtu provozních hodin, 

b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení, 

c) technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou 

zakázány, 

d) opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu 

nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny. [29]
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ZÁVĚR 

Cílem mojí práce bylo vyřešit technologickou etapu hrubé horní stavby 

bytového domu v Humpolci. Při zpracovávání tohoto tématu jsem narazila na 

několik úskalí, která jsem musela překonat. Při jejich překonávání jsem si uvědomila 

další souvislosti i problémy, které jsem si před tím neuvědomovala. Rozšířila jsem si 

tím obzory, nabyla nové vědomosti a získala zkušenosti pro další práce. 
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