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Abstrakt 
Ve své diplomové práci řeším stavebně technologický projekt výstavby pavilonu P po 
technologické stránce. Cílem je vyřešení stavby z hlediska časových a finančních požadavků. 
Podrobněji se zabývám projektem zařízení staveniště, popisem provedení základových 
konstrukcí a stavebních ocelových konstrukcí.  
  
Klíčová slova 
Pavilon, rozpočet, časový a finanční plán, ocelové konstrukce, piloty, bezpečnost práce, 
časový harmonogram, technologický předpis, kontrolně zkušební plán, zásady organizace 
výstavby, zařízení staveniště  
  
  
  
Abstract 
I deal with the constructive technological project about building of  pavilion P on the 
technology side in my masters thesis. The aim is to solve the structure from the aspect of time 
and financial requirements. I deal in more detail with the project of site equipment, with 
description the execution of foundation constructions and with construction steelwork. 
  
Keywords 
Pavilion, budget, time and financial plan, steelwork, piles, safety work, a timetable, 
technological regulations, inspection and test plan, principles of organization of construction, 
site equipment. 
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ÚVOD 
 
Diplomová práce je zaměřena na realizaci výstavby pavilonu P brněnského výstaviště formou 
stavebně technologického projektu, především stavebního objektu SO 01 pavilon P.  
Ve stavebně technologickém projektu diplomové práce jsem zpracovával zejména zařízení 
staveniště – způsob dopravy na staveništi, vhodné umístění a velikost skládek a skladovacích 
ploch, stavebních buněk. Dále technologické předpisy pro provedení hrubé spodní stavby – 
základové konstrukce, piloty a hrubé vrchní stavby – ocelová konstrukce, kontrolně zkušební 
plány. 
Časový plán výstavby dle jednotlivých objektů a podrobný časový plán objektu So 01 – 
pavilon P. Finanční plán stavby, podrobný rozpočet a propočet stavby dle jednotlivých 
stavebních objektů. Nedílnou součástí je řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
ekologie. 
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
Název stavby   : Výstavba pavilonu P v areálu BVV, objekt SO 01 – pavilon P 
Místo stavby   : areál Veletrhu Brno a.s., Veletržní 1  
Katastrální území  : k.ú. Brno - Pisárky 
Investor   : Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, Česká republika 
Projektant  : Arch. Design, s.r.o., Stránského 39, 616 00 Brno 
Dodavatel  : dle výběrového řízení 
Druh stavby  : novostavba 
Stavební řešení : Arch. Design, s.r.o., Stránského 39, 616 00 Brno 
 

1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
SO  01 - PAVILON P 
 
Inženýrské objekty: 
SO  02 - KOLEKTOR 
SO  03 - VENKOVNÍ KANALIZACE 
SO  04 - VENKOVNÍ ROZVOD VODY 
SO  05 - VENKOVNÍ ROZVODY VN 
SO  06 - VENKOVNÍ ROZVODY NN 
SO  07 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 
SO  08 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO  09 - OPLOCENÍ 
SO 10 - SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 11 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
 
Zastavěná plocha:  18 738 m2  
Obestavěný prostor:   332 026 m3  
 

1.3 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO OBJEKTU SO 01 
 
Výstavní část pavilonu P je navržena jako dvoulodní jednopodlažní hala o půdorysné ploše 
s vnitřními rozměry výstavní plochy 87x176,9 m s možností rozdělení na čtyři samostatné 
části. Dispoziční řešení výstavní plochy je v rastru 6,0 x 6,0m. Vjezdy pro obsluhu jsou 
navrženy v požadovaných rozměrech vždy v párech proti sobě. Světlá výška haly je 12,0 m po 
spodní líc nosné konstrukce. V čelech výstavní plochy jsou navrženy provozní třípodlažní 
vestavky, západní vestavek slouží jak výstavní tak vstupní hale, východní pouze výstavní hale, 
zejména skladům, hygienickému a technickému zázemí pavilonu.  
Založení nosných sloupů ocelové konstrukce v halové části bude provedeno podle velikosti 
zatížení buď na jednotlivých pilotách nebo na skupinách pilot přemostěných 
železobetonovými převázkami . Pod podlahu vestavované konstrukce budou založeny 
plošně. Železobetonové vany nebo krabice, jejichž plošný základ bude tvořit základová 
deska, budou ve spojení se suterénními stěnami tvořit vanu proti působení podzemní vody. 
Ocelová konstrukce pavilonu se stává z ocelové konstrukce střechy, podpůrných sloupů 
nesoucích střechu a částečně obvodový plášť. Dále ze západního a východního vestavku, 
které se nacházejí v čelech pavilonu. Ocelová nosná konstrukce střechy výstavní haly i 
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převážné části vestavků je řešena jako pravoúhlý rastr nosných prvků navržených z trubek a 
válcovaných profilů standardního sortimentu. Hlavní nosná konstrukce střechy je tvořena 
příhradovými vazníky maximální výšky 3,60 m o dvou polích celkové délky cca 87,0 m.  
Opláštění východní fasády je z vyzdívky Porotherm tl. 240mm mezi nosnou ocelovou 
konstrukcí se zateplením z minerální vaty. Vnější exteriérovou vrstvu pláště tvoří hliníkové 
kazety z kompozitních desek typu bond. Západní a severní stěna západního přístavku je 
tvořena celoprosklenou sloupko - příčkovou fasádou z izolačních a protislunečních čirých 
dvojskel. Ta budou zavěšena pomocí systémového roštu na podkonstrukci opřenou o hlavní 
nosnou ocelovou konstrukci přístavku. Střecha je řešena jako jednoplášťová. Její typická 
skladba na nosném trapézovém plechu zahrnuje parotěsnou zábranu, tepelnou izolaci z 
minerální vlny a hydroizolační fólii. 
 
1.3.1 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
 
VÝKOPY, ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce, které budou součástí objektu SO 01 - Pavilon P spočívají v provádění výkopů 
pro základové konstrukce haly, technické chodby, kanálky ve výstavní ploše a kanalizace. 
Výkopy v malé hloubce budou svislé, nezapažené do 600 mm. Výkopy větších hloubek budou 
svahované podle konzistence zeminy. Při provádění výkopů je nutno zabránit vysypání 
podkladních vrstev z podkladu nosných vrstev základových konstrukcí. Hlubší výkopy (více 
než 600 mm) je nutno zapažit a označit. Při výkopech je nutné chránit základovou spáru proti 
promrzání a rozmáčení, začištění dna s odstraněním posledních 10 cm je nutné provést těsně 
před prováděním podkladních konstrukcí. 
Při provádění výkopů a konstrukcí spodní stavby je nutno počítat s trvalým snižováním 
podzemní vody. Veškeré násypy a zásypy je nutné hutnit po vrstvách na požadovanou 
únosnost. Sanace podloží, zeminová deska a zásypy budou prováděny dle statické části 
projektu. 
 
ZÁKLADY 

Založení nosných sloupů ocelové konstrukce v halové části bude provedeno podle velikosti 
zatížení buď na jednotlivých pilotách nebo na skupinách pilot přemostěných 
železobetonovými převážkami, respektive patkami. Základové patky jsou z monolitického 
betonu C30/37 armovaného vázanou výztuží z oceli 10 505. Do patek jsou osazeny kotevní 
šrouby, které budou dodávkou ocelové konstrukce. Pod všemi základovými konstrukcemi 
bude proveden podkladní beton tl. 100 mm z betonu C6/7,5. 
Na obvodu objektu budou pro vynesení konstrukce obvodového pláště provedeny 
prefabrikované železobetonové pasy, které budou uloženy na železobetonové hlavy pilot. 
Železobetonové konstrukce podzemních technických chodeb jsou navrženy z vodotěsného 
betonu C30/37. Základová deska chodeb včetně jejich stěn bude mít tloušťku 300 mm. 
 
OCELOVÁ KONSTRUKCE 

Ocelová konstrukce pavilonu je tvořena z ocelové konstrukce střechy, podpůrných sloupů 
nesoucích střechu a částečně obvodový plášť. Ocelová nosná konstrukce střechy výstavní 
haly je řešena jako pravoúhlý rastr nosných prvků navržených z trubek a válcovaných profilů 
standardního sortimentu. Hlavní nosná konstrukce je tvořena příhradovými vazníky 
proměnné výšky s maximem na 3,60 m o dvou polích celkové délky 86,2 m s převislým 
koncem 4,5 m. 
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Jedna krajní podpora vazníků je tvořena trubkovými sloupy na severní straně, druhá je 
tvořena příhradovým sloupem z trubek nebo trubkovým sloupem. Příhradové sloupy na jižní 
straně vystupují z plochy výstavní haly jižním směrem a tvoří nosnou konstrukci vratových 
portálů. 
Vnitřní podpora vazníku je navržena jako čtyřboký příhradový průvlak ve směru podélné osy 
objektu. Průvlak je podporován sloupy. 
Střešní plášť výstavní haly je uložen na vaznících situovaných ve směru kolmém na osy 
vazníků. Na vaznících je uložena konstrukce sedmi světlíků, po delších stranách střechy je 
konstrukce ztužena příhradovými ztužidly z L-profilů. V příčném směru probíhají halou tři 
střešní ztužidla, která jsou napojena na stěnová ztužidla. Nosnou funkci ve střešním plášti 
zajišťuje děrovaný akustický trapézový plech, uložený ve směru kolmém na vaznice. 
Ocelová konstrukce výstavní haly je v podélném směru pavilonu oddilatována od nosné 
konstrukce vestavků. Konstrukce je navržena částečně jako svařovaná, částečně se 
šroubovými a čepovými spoji. 
 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

Obvodový plášť stěn je v převážném rozsahu tvořen sendvičovými panely s minerální výplní, 
na světlících je použito skládaného opláštění s C kazetami opatřeným obkladem kovovými 
kazetami z plechu. Velké prosklené plochy jsou tvořeny sloupko - příčkovými hliníkovými 
fasádami, stěny menšího rozsahu a okenní pásy rámovými systémy. Opláštění je od terénu 
odsazeno betonovým soklem izolovaný z extrudovaného polystyrénu krytého kovovým 
polepem. Čela krakorců i podhledy krakorců pultové střechy jsou tvořeny kazetami 
z polakovaného plechu. 

 
VODOROVNĚ MONTOVANÉ HLADKÉ SENDVIČOVÉ PANELY 

Na severní a východní fasádě v rozsahu haly je navržen lehký obvodový plášť z kovových 
panelů s výplní z minerální vlny. Tloušťka panelu je 150 mm, typický rastr nosné ocelové 
konstrukce je dělen podkonstrukcí opláštění na 1/3, sloupky podkonstrukce budou kotveny 
na základový železobetonový prefabrikát. Mezi sloupky podkonstrukce budou osazeny 
soklové ŽB prefabrikáty. 

 
SVISLE MONTOVANÉ SENDVIČOVÉ PANELY 

Na jižní fasádě po celé délce objektu je navržen lehký obvodový plášť z kovových panelů 
s výplní z minerální vlny. Panely budou osazovány vertikálně, tloušťka panelů 150 mm. Na 
panelech budou upevněny svislé ozdobné lišty, kterými bude dosaženo žádoucího vzhledu. 
Panely jsou montovány na vodorovnou ocelovou podkonstrukci opláštění. 

 
SLOUPKO-PŘÍČKOVÁ FASÁDA 

Západní a část severní stěny je tvořena sloupko - příčkovou fasádou s ocelovým nosným 
roštem. Zasklení z čirých izolačních dvojskel s protislunečními vlastnostmi. Spodní řada skel 
dosahující k podlaze bez soklu bude dimenzována na lidský tlak. 

 
SVISLÉ A VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Po obvodu v místě opláštění bude betonový sokl se zateplením tl. 100 mm s nenasákavou 
tepelnou izolací. Sokl bude proveden do výšky + 0,6 m nad podlahu. Vnitřní dělící stěny mezi 
výstavní halou a západním nebo východním vestavkem jsou navrženy ze zdiva POROTHERM 
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17,5 P+D P 10 na M5 se zateplením z fasádních desek z minerální plsti tl. 50 mm. Zdivo bude 
ztužené svislými a vodorovnými ocelovými nosníky. 
 
PŘÍČKY 

Navržené sádrokartonové příčky KNAUF musí splňovat požadavky stavební akustiky na 
vzduchovou neprůzvučnost mezi místnostmi danou normovými hodnotami a požadavky na 
dělící stěny mezi požárními úseky. 
V prostoru haly jsou ze sádrokartonových příček navrženy kouřové přepážky od výšky cca 
+12,0 m po úroveň stropní konstrukce, které rozdělují prostor pod střešní konstrukcí na 
jednotlivé kouřové sekce. Sádrokartonové konstrukce budou montovány dle pokynů výrobce 
na systémové kovové profily z pozinkovaného plechu. 
 
KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Střech haly má pultový tvar ve spádu 4 % ve směru od severu k jihu. Je řešena jako 
jednoplášťová nevětraná skladba s vytažením na atiky po všech stranách. Její typická skladba 
na nosném trapézovém plechu zahrnuje bitumenovou parotěsnou zábranu, z požárních 
důvodů podloženou deskou z minerální vlny, tepelnou izolací z minerální vlny a mechanicky 
kotvenou hydroizolační fólií z PVC. Trapézový plech perforovaný, vloženy do něj klíny 
minerální vaty. 
Klempířské výrobky související s kotvením střešní fólie jsou součástí dodávky hydroizolace 
střechy a jsou požadovány z poplastovaného plechu šedého odstínu. Střechy světlíků, které 
mají nad střechou obdélníkový průřez, kopírují sklon střechy. Skladba střech světlíků je 
stejná jako na hlavní střeše haly. 
 
PODLAHY 

Podlahová deska v hale bude provedena na upraveném podloží v tloušťce 250 mm 
z drátkobetonu s konečnou hlazenou povrchovou úpravou. Na svrchní vrstvu hutněného 
podkladu bude položena dvojnásobná vrstva tenké PE fólie. Desky prořezávat v maximálním 
rastru 6x6  
 
IZOLACE 

HYDROIZOLACE A IZOLACE PROTI RADONU 

Izolace technických chodeb proti podzemní vodě bude zajištěna použitím vodotěsného 
betonu C30/37. Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z hydroizolační fólie, která bude 
zároveň sloužit jako zabezpečení proti proniknutí radonu, který byl v místě stavby zařazen 
jako zátěž radonu se středním rizikem. Tato izolace proběhne v úrovni pod zemní deskou a v 
opláštění bude vytažena na obvodový pas. 
 
TEPELNÉ IZOLACE 

Pro tepelné izolace stěn obvodového pláště a ve skladbách střešního pláště budou použity 
tepelné izolace z minerální. V místě soklu a pod úrovní terénu budou použity tepelně izolační 
desky Styrodur tl. 100 mm. Zateplení dělících stěn mezi halou a západním vestavkem je 
navrženo z kontaktního zateplovacího systému z fasádních desek z minerální plsti tl. 50 mm. 
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

VENKOVNÍ OMÍTKY 

Na zatepleném soklu obvodového pláště bude v úrovni nad terénem provedena stěrka 
v rámci kontaktního zateplovacího systému a následně opatřena nalepeným nerezovým 
plechem. Silikátová probarvená omítka v šedé barvě. 
 
VNITŘNÍ OMÍTKY 
Stěny technických chodeb v suterénu se ponechají v pohledovém betonu bez povrchových 
úprav. Pohledové stěrkové konstrukce budou vyspraveny stěrkovou omítkou. 
Na dělících stěnách mezi halou a vestavky se provedou omítky v rámci kontaktního 
zateplovacího systému. Na stěně výstavní haly bude od výšky 2150 mm proveden akustický 
obklad. 
 
SCHODIŠTĚ 

Pro přístup z haly k restauraci v západním vestavku jsou navrženy dva travelátory (pojízdné 
chodníky) š. 1000 mm, se sklonem 10,3° zajišťující pohyb osob v obou směrech. Zábradlí 
bude prosklené, zdvih 5 m. Vnitřní schodiště vestavků bude provedeno jako monolitické z ŽB. 
 
VÝTAHY  

V hale u západního vestavku jsou navrženy 2 ks osobních výtahů. Obslužný, neprůchozí se 
strojovnou ve výtahové šachtě, nosnost 630 kg, zdvih 9 m, kabina 1100 x 1400 mm (š x h). 
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Budou provedeny v místech napojení na hydroizolaci střechy z poplastovaného plechu odstín 
šedý. Tyto prvky budou součástí dodávky hydroizolace střechy. Vnější parapety okenních 
pásů v jižní fasádě budou spolu s plastickým lemováním celého obvodu, podobné plastické 
lemování prosklené fasády je součástí opláštění severovýchodního nároží. Klempířské 
výrobky budou provedeny dle ČSN, svody budou napojeny na dešťovou kanalizaci. 
 
VNĚJŠÍ PROSKLENÉ STĚNY 

Prosklené stěny jsou řešeny v samostatném projektu, nejsou řešením této zprávy. 
 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Výrobky jsou specifikovány ve výpisu truhlářských výrobků. Truhlářské výrobky provést dle 
výpisu prvků. 
 
ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY 

Výrobky jsou specifikovány ve výpisu zámečnických výrobků. 
 
MOBILNÍ DĚLÍCÍ STĚNY VE VÝSTAVNÍ HALE 

V místech příčných dělících kouřových stěn. Kterými je hala rozdělena na 4/4 jsou navrženy 
posuvné mobilní dělící stěny. Základním konstrukčním materiálem je technická textilie 
splňující podmínky použití ve veřejném interiéru, je provedena ve formě sendviče, tedy 
vnitřní tkaná struktura s vysoce pevnostní charakteristikou, odolná vůči teplotním změnám, 
plošně zavětrovaná. 
 
 



19 

 

NÁTĚRY A MALBY 

Veškeré zabudované dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem proti dřevokazným 
škůdcům. Kovové konstrukce, které nejsou z nerezi, pozinku a mědi budou ošetřeny proti 
korozi. Vnitřní stěny budou opatřeny malbou Primalex plus. Zateplovací systém v úrovni 
soklu bude natřen silikátovým nátěrem.  
 

1.4 POPIS STAVENIŠTĚ  
 
Výstavba pavilonu P bude probíhat v uzavřeném prostoru areálu Veletrhy Brno. Práce budou 
probíhat na plochách hlavního staveniště, vedlejšího staveništi a jednotlivých liniových 
staveb umístěných mimo hlavní a vedlejší staveniště. Území pro provádění liniových prací je 
s různými druhy komunikací a zpevněných ploch, které budou po provedení prací uvedeny 
do původního stavu. Před vlastní realizací pavilonu P bude provedeno oplocení hlavního 
staveniště, zařízení staveniště s veškerými rozvody, přípojkami a zdroji energií pro stavbu. 
 
INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
V přípravné fázi projektu byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum staveniště. 
K dispozici pro inženýrsko geologický průzkum, měl geolog následující podklady: 

• přehlednou mapu okolí Brna v měřítku 1:25.000 
• situaci staveniště v měřítku 1:1.000 ve formě výškopisného a polohopisného 

zaměření bez zakreslených poloh navrhovaných objektů 
• stručný popis stavební konstrukce navrhovaných objektů 
• geologickou mapu okolí Brna 
• výsledky inženýrsko geologických průzkumů provedených v blízkém okolí staveniště 

 
Vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu je provedeno v souladu s ČSN 72 1001 - 
Pojmenování a popis hornin, ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy a s 
ČSN73 3050 – Zemní práce. 
Geolog zajistil provedení vrtaných průzkumných sond v místě staveniště do hloubky 6,0 – 9,0 
m pod úroveň stávajícího terénu. Jejich počet a umístění v terénu požadoval projektant. 
Z geologického průzkumu vyplynulo, že bude nutno při provádění terénních úprav za účasti 
geotechnického dozoru kontrolovat situaci v celé ploše. Dle provedení jednotlivých sond, 
bylo zjištěno, že hladina podzemní vody se pohybuje na úrovni -3,04 až – 2,37 m pod úrovní 
podlahy v 1.NP.  
Z předepsané sondy byl odebrán vzorek podzemní vody a předán do laboratoře Zdravotního 
ústavu v Brně k provedení chemických rozborů za účelem zjištění agresivity na stavební 
(betonové) konstrukce. 
 
RADONOVÝ PRŮZKUM 
Radonový průzkum ke zjištění radonového rizika pozemků, který provedlo pracoviště měření 
radonu Zdravotního ústavu v Brně, byl proveden na základě stanovení objemové aktivity 
222Rn v půdním vzduchu v hloubce 0,8 m a stanovení propustnosti základové půdy. Podle 
provedeného radonového průzkumu jsou pozemky pod navrhovanými objekty hodnoceny 
souhrnně středním radonovým indexem (radonovým rizikem) 
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1.5 REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

 
1.5.1 ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce budou zahrnovat: 
• přípravné práce na staveništi, vytýčení staveniště, úprava staveniště po demolici, 

sejmutí ornice 

• vytýčení stavební jámy, výkop stavební jámy na požadovanou výškovou úroveň, 

vytýčení základových rýh a jejich výkop 

• odvoz vytěžené zeminy na skládku nebo na mezideponie 

• začištění dna stavební jámy, úprava a hutnění zemní pláně pro vrtnou plošinu 

1.5.1.1 POČET PRACOVNÍKŮ  

ČETA PRO VYTÝČENÍ A VYZNAČENÍ ZEMNÍCH PRACÍ  

• 2 - 3 GEODETI 

• 2 POMOCNÍ PRACOVNÍCI 

ČETA PRO SEJMUTÍ ORNICE, ODVOZ ZEMINY  

• 2 STROJNÍCI DOZERU 

• 2 STROJNÍCI NAKLADAČE 

• 15 ŘÍDIČŮ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 

• 3 POMOCNÍ DĚLNÍCI  

ČETA PRO VÝKOPOVÉ PRÁCE  

• 2 STROJNÍCI NAKLADAČE 

• 2 STROJNÍCI RYPADLA 

• 10 ŘIDIČŮ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 

• 3 POMOCNÍ DĚLNÍCI 

ČETA PRO ÚPRAVU ZEMNÍ PLÁNĚ  

• 3 STROJNÍCI ZEMINOVÉHO VÁLCE 

• 3 STROJNÍCI GREJDRU 

1.5.1.2 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE  

• TAHAČ NÁVĚSŮ S PODVALNÍKEM 
•  PÁSOVÝ DOZER 
•  PÁSOVÉ RYPADLO 
•  KOLOVÝ NAKLADAČ 
• NÁKLADNÍ AUTOMOBI 
•  ZEMINOVÝ VÁLEC 
•  GREJDR 
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1.5.1.3 OSTATNÍ PRACOVNÍ NÁŘADÍ  

• LOPATY 
•  KROMPÁČE 
•  PÁSMA, METRY 
•  NIVELAČNÍ PŘÍSTROJE 
•  SPREJE 

 
1.5.1.4 MATERIÁL  

Materiál vzniklý při provádění zemních prací bude vytěžená zemina, kdy část bude 
ponechána na staveništních skládkách pro dokončovací terénní úpravy a zbytek zeminy bude 
odvezen na příslušnou skládku.  
Celkový objem vytěžené zeminy: 17 789 m3  
Odvoz na skládku:   9 215 m3 

Uložení na mezideponie:  8 574 m3  
 
1.5.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Základové konstrukce budou provedeny: 
• provedení vrtaných pilot (samostatné nebo soustava pilot) 

• armování a vyztužení základových konstrukcí 

• bednění základových pasů, patek, zdí a šachet 

• betonáž, hutnění a konečná úprava základových konstrukcí 

• ošetřování základových konstrukcí 

1.5.2.1 POČET PRACOVNÍKŮ  

ČETA PRO PROVÁDĚNÍ PILOT  

• 2 VRTMISTŘI 

• 2 ŘIDIČI VRTNÉ SOUPRAVY 

• 3 ŽELEZOBETONÁŘI 

• 3 POMOCNÍ DĚLNÍCI 

ČETA PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ  

• 1 VEDOUCÍ ČETY 
• 5 TESAŘŮ 
• 2 POMOCNÍ DĚLNÍCI 

 
ČETA PRO ZHOTOVENÍ VÝZTUŽE  

• 1 VEDOUCÍ ČETY 

• 2 STROJNÍCI AUTOJEŘÁBU 

• 10 VAZAČŮ – ŽELEZÁŘI 

• 3 POMOCNÍ DĚLNÍCI 

ČETA PRO BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ  

• 1 VEDOUCÍ ČETY 

• 2 ŘIDIČI AUTOČERPADLA 
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• 5 ŘIDIČŮ AUTODOMÍCHÁVAČŮ 

• 3 BETONÁŘI 

• 3 POMOCNÍ DĚLNÍCI 

1.5.2.2 STROJE PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE  

• VRTNÁ SOUPRAVA 
•  AUTOČERPADLO 
•  AUTODOMÍCHÁVAČ 
•  AUTOJEŘÁB 
•  PONORNÝ VIBRÁTOR 
• VIBRAČNÍ DESKA 
 

1.5.2.3 OSTATNÍ PRACOVNÍ NÁŘADÍ  

• LOPATY 
• KOLEČKA 
• PÁSMA, METRY 
• NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ 

 
1.5.2.4 MATERIÁL  

Materiál pro zhotovení spodní hrubé stavby (základové konstrukce), bude z oceli třídy 
10 505, betonu C 25/30 a C30/37 - XC2-XA1-S3 s max. průsakem 50mm dle ČSN EN 12 390 -
8. Pro zhotovení bednění základových konstrukcí bude použito systémového bednění DOKA 
(při nedostatečném dodržení tvaru systémového bednění bude použito bednění z řeziva). 
Veškerý materiál potřebný pro zhotovení základových konstrukcí bude uskladněn na 
určených místech staveniště pro snadný přístup a rychlý postup výstavby. Přesný popis 
skladování stavebních materiálů je popsán v bodě č. 4 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. 
 
Celkové množství:  

• beton   C 25/30 - 632 m3 

 C 30/37 - 1686,75 m3 

• ocel 10 505 - 133 t  

• bednění - 8 227 m2 

•  piloty (délka 12 m)   

Ø 630 - 83 ks 

Ø 900 - 68 ks 

Ø 1200 - 11 ks 
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1.5.3 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

Hrubá vrchní stavba bude zahrnovat: 
• montáž středových ocelových sloupů 

• montáž středního ocelového průvlaku 

• montáž obvodových sloupů, ztužujících rámů a ztužidel 

• montáž střešních vazníků a střešní konstrukce 

1.5.3.1 POČET PRACOVNÍKŮ: 

ČETA PRO MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE: 

• 1 VEDOUCÍ ČETY 

• 3 STROJNÍCI AUTOJEŘÁBU 

• 5 MONTÁŽNÍCH DĚLNÍKŮ 

• 5 SVÁŘEČŮ 

• 5 POMOCNÝCH DĚLNÍKŮ 

1.5.3.2 STROJE PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU  

• AUTOJEŘÁB 
•  VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA 
•  SVÁŘEČKA 
•  POMOCNÉ LEŠENÁŘSKÉ VĚŽE 

 
1.5.3.3 OSTATNÍ PRACOVNÍ NÁŘADÍ 

• VÁZACÍ LANA 
• KLADIVA, PALICE 
• RÁZOVÝ UTAHOVÁK 
• NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ 
• PAJZERY 

 
1.5.3.4 MATERIÁL 

Hlavní stavební materiál pro zhotovení hrubé vrchní stavby jsou ocelové prvky a konstrukce 
především z oceli S 355, ostatní pomocné ocelové prvky z oceli S 235. Jedná se především o 
profily typu IPE, HEB, HEA, UPE a trubkové profily hlavního středního průvlaku výstavní haly 
který je sestaven z jednotlivých částí, které tvoří 4 samostatné dílce na stavbě svařené a 
smontované do požadovaného stavu. Dalším materiálem jsou různé kotvící a šroubové 
prvky. 
 
Celková hmotnost ocelové konstrukce :  1400 t 
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1.6 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY 
Tato část je podrobně vypracována v bodě č. 3 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY a v 
příloze č. 3 - ČASOVÝ PLÁN CELÉ STAVBY, příloze č. 4 - FINANČNÍ PLÁN CELÉ STAVBY, příloze 
č. 5 - FINANČNÍ PLÁN PAVILONU P, v příloze č. 6 - PODROBNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

1.7 ZÁKLADNÍ KONCEPCE STAVENIŠTNÍHO PROVOZU 
Tato část je řešena samostatně v bodě č. 4 - STUDIE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ A v příloze č. 7 - 
VÝKRES ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY. 

 
1.8 HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 
 
ZEMINOVÝ VÁLEC  CATERPILLAR CS76 XT 
Bude sloužit k hutnění zemní pláně.    
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
VÝKON MOTORU   : 123 Kw  
PRACOVNÍ ŠÍŘKA  : 2134 mm 
AMPLITUDA   : 1,8/0,9 mm 
FREKVENCE    : 23,3 -30 Hz 
PROVOZNÍ HMOTNOST  : 18,8 t 
 
 
 
 
 
 
PÁSOVÝ DOZER CATERPILLAR D11T 
Na stavbě bude sloužit pro sejmutí ornice a pro shrnutí stavební suti po demolici objektů. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
VÝKON MOTORU   : 634 Kw  
MĚRNÝ TLAK   : 1,49 bar 
OBJEM RADLICE  : 34,4 m3 
PROVOZNÍ HMOTNOST  : 98,5 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 2 

Obr. č. 1  
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GREJDR CATERPILLAR  140M 
Na stavbě bude sloužit k úpravě zemní pláně pro srovnávací plochu vrtné soupravy. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY  
VÝKON MOTORU   : 137Kw   
ŠÍŘKA RADLICE  : 3,7 m 
PROVOZNÍ HMOTNOST  : 15,1 t 
 
 
 
 
 
 
NAKLADAČ CATERPILLAR 994F 
Na stavbě bude sloužit pro naložení ornice a vytěžené zeminy.  
   
TECHNICKÉ PARAMETRY  
VÝKON MOTORU   : 933 Kw 
OBJEM LOPATY  : 18 m3 
PROVOZNÍ HMOTNOST  : 43 t 
 
 
 
 
 
 
RYPADLO CATERPILLAR 374D L 
Na stavbě bude provádět výkopové práce stavební jámy a rýh.  
                        
TECHNICKÉ PARAMETRY  
VÝKON MOTORU   : 355Kw 
MAX.HL.DOSAH/MAX.DOSAH : 9,6/14,45 m  
OBJEM LOPATY  : 2,5 – 5,0 m3 
PROVOZNÍ HMOTNOST  : 71,1 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obr. č. 5  

Obr. č. 4  

Obr. č. 3  
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VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA H15 SX 
Pomocí vysokozdvižné plošiny se budou provádět montáže ocelové konstrukce a montáž 
opláštění.      
TECHNICKÉ PARAMETRY  
TYP MOTORU    : Diesel 
MAX. PRACOVNÍ VÝŠKA : 15,0 m  
OBJEM RADLICE  : 34,4 m3 

ROZMĚR PLOŠINY (d-š-v) : 4,12 X 2,25 X 2,75 m 
PROVOZNÍ HMOTNOST  : 6,34 t 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T 815 
Na stavbě bude sloužit k odvozu vytěženého materiálu na skládku a na mezideponie. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
ZNAČKA, TYP VOZIDLA  :  T-815 S16x6 
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST :  11 300 kg 
UŽITEČNÁ HMOTNOST  :  10 700 kg 
CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA :  22 000 kg 
ROZMĚRY KORBY  d x š x v (m) : 4,3x2,5x1,0  
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST  : 80 km/hod 
POHON    : 6 x 6  
 

 
 
 
 

Obr. č. 8  

Obr. č. 6  
Obr. č. 7  
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AUTOČERPADLO SCHWING S VÝLOŽNÍKEM S28X 

Zpracování betonové směsi pro vzdálenější základové konstrukce, ke kterým se nemůže 
dostat pomocí dopravního pásu z autodomíchávače. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
VERTIKÁLNÍ DOSAH    : 27,7 m 
 HORIZONTÁLNÍ DOSAH   :  23,7 M  
SKLÁDÁNÍ VÝLOŽNÍKU   :  RZ  
POČET RAMEN    :  4  
DOPRAVNÍ POTRUBÍ    :  DN 125  
DÉLKA KONCOVÉ HADICE   :  4  
PRACOVNÍ RÁDIUS OTOČE      :  370°  
ZAPATKOVÁNÍ PODPĚR – PŘEDNÍCH :  5,96 m  
ZAPATKOVÁNÍ PODPĚR – ZADNÍCH  :  3,60 m  
POHON      : 320 l/min 
DOPRAVNÍ  VÁLEC    : 200x2000 mm  
HYDRAULICKÝ VÁLEC    : 120/80 mm  
POČET ZDVIHŮ    : 24 min -1  
DOPRAVOVANÉ MNOŽSTVÍ   : 90m 3/h 
TLAK BETONU MAX.    : 108 bar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 9  
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PRACOVNÍ ROZSAH ČERPADLA: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 10  
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PONORNÝ VIBRÁTOR WACKER M2000 

Na stavbě bude sloužit k hutnění betonové směsí základových patek, pasů, prahů a zdí. 

TECHNICKÉ PARAMETRY 
ZDROJ ENERGIE  : univerzální elektrický  

motor na střídavý 
VÝKON   : 1,5 kW (2,0 hp)  
NAPĚTÍ   : 115 / 230 V  
PROUD   : 13 / 6,5 A  
FREKVENCE   : 50-60 Hz  
VÝSTUPNÍ RYCHLOST  : 17,500 / min  
ROZMĚRY (d x š x v)  : 351x160x201 mm  
HMOTNOST   : 5,9 kg 
 
 
TAHAČ IVECO TRAKKER ADN 260  6 x 4 
Tahač budou sloužit spolu s návěsy, valníky a podvalníky k dopravě těžké stavební 
mechanizace, dopravě ocelové konstrukce a jiného materiálu. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
CELKOVÁ DÉLKA   : 8,0  
ROZVOR KOL   : 3,5 m 
HMOTNOST   : 9,35 t 
UŽITEČNÁ HMOTNOST  : 19,65 t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALNÍKOVÝ NÁVĚS NV 35 
Bude sloužit k dopravě a přepravě lehkých dílů ocelové konstrukce. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY   
HMOTNOST : 6,5 t   
DÉLKA  : 13,68 m 
ŠÍŘKA  : 2,55 m 
VÝŠKA  : 4,0 m 
NOSNOST  : 28,2 t 
 
 
 
 
 

Obr. č. 12  

Obr. č. 13 

Obr. č. 11  
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PODVALNÍK GOLDHOFER STZ - H7 
Bude sloužit pro přepravu těžké stavební techniky. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
NOSNOST : 80 t   
DÉLKA   : 12 - 28 m 
ŠÍŘKA   : 2,75 - 3,25 m 
VÝŠKA  : 1,05 m  
 

 

 
 
 
 
 
VALNÍK GOLDHOFER SPZ-DL 4 
Bude sloužit k nadrozměrné dopravě ocelové konstrukce, zejména části průvlaku. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
DÉLKA   : 15,8 - 37,7 m  
ŠÍŘKA  : 2,55 m 
NOSNOST : 44 t 
 

 

 
 
 
 
VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG 7 
Na stavbě bude sloužit k provádění vrtaných velkoprůměrových pilot. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
VÝŠKA SOUPRAVY : 11,8 - 13 m  
ŠÍŘKA SOUPRAVY : 3,0 m 
DÉLKA SOUPRAVY : 5,95 m 
VÁHA STROJE   : 27,0 t 
MAX. HL. VRTU : do 18 m 
VRTNÉ NÁSTROJE :  do 1320 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 16  

Obr. č. 15  

Obr. č. 14  
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AUTOJEŘÁB LIEBHERR LTM 1080 
Na stavbě budou sloužit pro montáž ocelové konstrukce a střechy. Pro přemisťování 
potřebného materiálu na určitou část staveniště. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
NOSNOST MAX.  :  80 / 3m   
VYLOŽENÍ MAX.  :  46 m  
VÝŠKA MAX.   :  66 m  
POČET NÁPRAV  :  4  
TRANSPORTNÍ HMOTNOST :  48 t  
PRŮJEZDNOST (v/š)  :  3,85 / 2,55m 

 
 
 

 
 
AUTODOMÍCHÁVAČ TATRA T 815 AM 369 6x6 
 Dovoz betonové směsi na stavbu z betonárky. 
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
CELKOVÁ HMOTNOST       :  26 600 kg 
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST      :  12 700 kg 
UŽITEČNÁ HMOTNOST       :  13 900 kg 
NEJVĚTŠÍ VÝKON MOTORU       :  2 200 kW/min-1 
GEOMETRICKÝ OBJEM BUBNU      :  10,25 m3 
OTÁČKY BUBNU MIN./MAX.       :  4/12,5 min 
CELKOVÁ ŠÍŘKA VOZIDLA       :  2500 mm 
OBJEM VODNÍ NÁDRŽE                   :  680 dm3 
SPOTŘEBA PALIVA        :  40 l/100 km 
MAX. RYCHLOST        :  70 km/hod 
MAX. PŘEPRAVNÍ RYCHLOST SE SMĚSÍ :  60 km/hod 
VYPRAZDŇOVANÍ ČAS PRO BETON      :  15/50 s/m3 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
       
 

Obr. č. 18  

Obr. č. 17  
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STAVEBNÍ VÝTAH NOV 500  
 
TECHNICKÉ PARAMETRY 
NOSTNOST    : 500 kg (6 osob) 
PRACOVNÍ PLOCHA   : 1800 x 1250 x 2150 (d x š x v) 
NAPĚTÍ    : 380 V 
JIŠTĚNÍ     :  25 A (n jistič typu C,D ) 
PŘÍKON    : 10 kW  
ZASTAVĚNÁ PLOCHA    : 2,2 x 2,2 m 
HMOTNOST RÁMU S POHONEM : 630 kg 
HMOTNOST STOŽÁROVÉHO DÍLCE :  100 kg 
DOPRAVNÍ RYCHLOST (VÝŠKA) :  0,5 m/s 

 

 

 

 
 
  

Obr. č. 19  
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OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI ZVEDACÍHO MECHANISMU 
Jako zvedací mechanismus je navržen autojeřáb LIEBHERR LTM 1080, který bude nutný 
k montáži ocelové konstrukce. 
Nejtěžší břemeno, s kterým bude tento jeřáb manipulovat, je část střešního průvlaku, který 
má váhu 30 t, bude zvedán do výšky 16 m ve vzdálenosti do 6 m od paty jeřábu. Z níže 
daného grafu je patrné, že navržený zvedací mechanismus vyhoví těmto požadavkům. 
 

 
  
 

  

Obr. č. 20  
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1.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se musí řídit pomocí těchto zákonů, vyhlášek a nařízení 
vlády  
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky. 
Tato problematika je řešena samostatně v bodě č. 9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 
 

1.10 EKOLOGIE 
Ochrana životního prostředí se řídí v rámci jednotlivých společností ekologickým nařízením 
(interní předpis pod označením), které stanovuje opatření, postupy a odpovědnosti 
k zajištění ochrany životního prostředí v souladu s platnými zákony v oblasti nakládání 
s odpady, evidenci a likvidaci odpadů. 
Během stavebních prací určených v rámci tohoto pracovního předpisu se musí dodržovat 
ustanovení zákonů : 

• zákon 185/2001 Sb. O odpadech  
• vyhláška č. 381/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává   

       katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
• vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech  

       nakládání s odpady. 
 
1.10.1 OCHRANA PŮDY 
Zajišťuje se ustanovením zákona ČNR č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního 
fondu. Maximální ochrany půdy bude dosaženo optimálním návrhem stavebního provozu a 
zařízením staveniště. Bude zabráněno úniku pevných a kapalných látek poškozujících půdu. 
 
1.10.2 OCHRANA SPODNÍCH VOD 
Ochrana spodních vod je stanovena zákonem č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). Bude zabráněno znečišťování podzemních vod stavební 
činností. Plocha pro očištění vozidel bude vyspádovaná a odtékající voda bude svedena do 
kanalizace s odlučovačem ropných 
látek. 
 
1.10.3 OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 
Ochrana se zajišťuje ustanovením v nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hlavními producenty hluku a vibrací při výstavbě jsou stavební stroje a mechanismy. Hluk 
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na staveništi obvykle vychází z bodového zdroje a jeho intenzita klesá s narůstající 
vzdáleností. 
Opatření, která omezují hluk jsou : 

• Výběr strojů s nižší hlučností 
• Použití zvukově izolačních krytů stroje 
• Stanovení časového limitu práce strojů s nadměrnou hlučností 
• Vybudováním protihlukových stěn  
• Vibrace na staveništi vznikají používání strojů, které pracují na bázi mechanického 

kmitání 
• Ochrana proti vibracím bude zajišťována osobními ochrannými prostředky, jako jsou 

antivibrační rukavice, tlumiče sluchu, antivibrační obuv. 
 
1.10.4 OCHRANA OVZDUŠÍ 
Zajišťuje se ustanoveními zákona č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami. 
Ochrana ovzduší před prachovými a plynovými emisemi bude na staveništi zajištěna 
vhodnou konstrukcí staveništních vozovek a omezením jízdy vozidel po nezpevněném 
terénu. 
 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝSTAVBĚ: 
 
Odpady vznikající při stavebních pracích (za celou dobu výstavby) - Zákon č. 185/2001Sb,. o 
odpadech v platném znění, Vyhláška č. 381/2001Sb. (Katalog odpadů) ve znění Vyhlášky č. 
503/2004Sb. 
Jedná se o výstavbu nového pavilónu pro reprezentační prostory, jehož rozměry jsou 87,3 × 
218 m. Nosnou konstrukci budovy tvoří montovaný ocelový skelet, který je opláštěn 
obvodovým pláštěm ze sendvičových panelů. Stropy jsou monolitické železobetonové, 
střecha je plochá jednoplášťová. 
 
 
 

Kód odpadu Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

13 01 13 Jiné hydraulické oleje N 

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a 
mazací oleje 

N 

13 07 02 Motorový benzín N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečistěné 

N 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 

Tab. č.1  



36 

 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahujících nebezpečné látky 

N 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 

O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Asfaltové směsi O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely O 
17 05 04 Zemina a kamení O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 

 
ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI PROVOZU: 
 
 
 

Kód odpadu Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka O 
20 01 02 Sklo O 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
20 01 39 Plasty O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tab. č. 2  
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2. SITUACE STAVBY – DOPRAVNÍ OMEZENÍ 

 Dopravní značení bude realizováno v souladu se stanovisky Policie České republiky a 
vyjádření správního orgánu. 
Ve vzdálenosti cca 20 m před vjezdem na stavbu bude na straně komunikace ve směru jízdy 
na staveniště umístěna značka „A22 jiné nebezpečí - Pozor, výjezd ze stavby“. 
Před vjezdem na staveniště, bude u všech vjezdových bran osazena značka „B 20a Nejvyšší 
dovolená rychlost“, která bude omezovat provoz a pohyb strojů na staveništi a v areálu BVV, 
kde budou probíhat stavební práce. 
Při výjezdu ze staveniště zpět na pozemní komunikaci, bude umístěna značka „P 6 Stůj, dej 
přednost v jízdě!“ a značka C 2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“, dodržení těchto značek je 
nezbytné pro výjezd ze staveniště. 
 
Výstavba navržených objektů včetně inženýrských sítí, komunikací, parkovišť a zpevněných 
ploch si nevyžádá uzavírku žádné silnice či místní komunikace. Dopravně bude okolí nejvíce 
zatíženo v průběhu realizace spodní stavby a nosné ocelové konstrukce. Veškeré stavební 
práce budou prováděny ve vnitřním prostoru areálu a dopravně budou napojeny na veřejný 
dopravní systém do ulice Bauerova. 
 
Při staveništní dopravě je nutno dodržovat pravidla stanovená investorem pro pohyb vozidel 
stavby v areálu Veletrhy Brno. Pohyb vozidel stavby v areálu bude omezen pouze na 
oplocený prostor vedlejších a hlavního staveniště s vjezdovými bránami. V tomto oploceném 
úseku s vjezdovými branami je nutno provést dočasné areálové dopravní značení s určením 
omezení provozu pro vozidla, které nemají povolený průjezd investorem a dodavatelem. 
Vozidla stavby budou projíždět z vedlejšího na hlavní staveniště bez omezení bránami. Při 
dopravě stavebního materiálu na areálových komunikacích a zpevněných plochách je nutno 
dodržovat únosnost těchto komunikací a ploch. V případě menší únosnosti než je 
požadováno stavební dopravou budou tyty komunikace a plochy zpevněny (silničními 
panely) na dostatečnou únosnost. Stávající a nové podzemní rozvody inženýrských sítí a 
kolektorů budou chráněny proti poškození pojíždějícími vozidly stavby položením plechů 
nebo panelů. 
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A 22 Jiné nebezpečí. Tato značka bude umístěna ve vzdálenosti cca 20 m před vjezdem na 
stavbu na straně komunikace ve směru jízdy na staveniště. 
 

 

 

 
B 20a Nejvyšší dovolená rychlost. Tato značka bude umístěna u všech vjezdových bran na 
staveniště a bude omezovat provoz a pohyb strojů na staveništi a v areálu BVV, kde budou 
probíhat stavební práce. 
 

 

 

 

Obr. č. 21  

Obr. č. 22 
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P 6 Stůj, dej přednost v jízdě!. Tato značka bude umístěna před výjezdem zpět na pozemní 
komunikaci ulici Bauerova. 

 

 

 
 
 
 
 
C 2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“. Tato značka bude osazena před výjezdem ze staveniště 
na ulici Bauerova, kde je přikázaný směr jízdy pouze odbočením doprava na navazující 
komunikaci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 23  

Obr. č. 24  
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1 - umístění značky A 22 Jiné nebezpečí (výjezd vozidel stavby) 
2 - umístění značky B 20a Nejvyšší dovolená rychlost  
3 - umístění značky P 6 Stůj, dej přednost v jízdě!.   
4 - umístění značky C 2b „Přikázaný směr jízdy vpravo“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. č. 25  
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3. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN CELÉ STAVBY 
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Stavba je rozdělena do 10 - ti samostatných stavebních objektů. Pomocí 
rozpočtového programu BUILDpower společnosti RTS a.s. byl proveden propočet dle THU 
jednotlivých stavebních objektů. 
Dohodnutá doba výstavby je 12 měsíců, stavební práce budou zahájeny v měsíci červen 
vybudováním zařízení staveniště a pracemi SO 02 – Výstavba kolektoru, SO 11 – Přípravné 
územní práce. Na začátku měsíce srpna budou zahájeny práce na stavebních objektech SO 
03, SO 04 a v průběhu měsíce října budou zahájeny práce na stavebních objektech SO 05, SO 
06 – jedná se o veškeré práce na inženýrských sítích. 
Po provedení veškerých hrubých stavebních prací na objektu SO 01, budou zahájeny práce 
na objektech SO 08 – Zpevněné plochy a komunikace, SO 07 – Venkovní osvětlení. 
Po provedení veškerých těchto prací na začátku měsíce března a dubna, budou zahájeny 
dokončovací práce, SO 10 – Terénní a sadové úpravy a SO 09 – Oplocení. 

Kromě časového plánu jednotlivých stavebních objektů, je vypracován i finanční plán 
celé stavby, ve kterém jsou znázorněny jednotlivé měsíční, čtvrtletní a celkové náklady a 
finanční plán objektu SO 01 Pavilon P. 
 
Celkový propočet stavby je v příloze č. 1 
Stavební rozpočet Pavilonu P je v příloze č. 2   
Podrobné znázornění postupu výstavby je v příloze č. 3 
Celkový finanční plán výstavby je v příloze č. 4 
Finanční plán Pavilonu P je v příloze č. 5 
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4.1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 
 
4.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ PRO VÝSTAVBU PAVILONU P 

Výstavba pavilonu P bude probíhat v uzavřeném prostoru areálu Veletrhy Brno. Práce budou 
probíhat na plochách hlavního staveniště, vedlejšími staveništi a jednotlivých liniových 
staveb umístěných mimo hlavní a vedlejší staveniště. Území pro provádění liniových prací je 
s různými druhy komunikací a zpevněných ploch, které budou po provedení prací uvedeny 
do původního stavu. Před vlastní realizací pavilonu P bude provedeno oplocení hlavního 
staveniště, zařízení staveniště s veškerými rozvody, přípojkami a zdroji energií pro stavbu. 

 
4.1.2 HLAVNÍ STAVENIŠTĚ 

Realizace výstavby pavilonu P se souvisejícími objekty je prováděna a řešena v obvodu areálu 
výstaviště. Hlavní staveniště je umístěno ve střední části areálu Veletrhů Brno v prostoru 
ohraničeném areálovou komunikací, výstavními plochami u pavilonu Z a pavilonem K. 
Odvodnění výkopu hlavní figury stavební jámy bude řešeno odvodňovacím výkopem 
situovaným do předpokládaného nejvíce vodou namáhaného místa – do severní linie 
výkopové jámy. Rýha bude spádována 1% do středu rýhy a zasypána propustným štěrkovým 
zásypem. Podle potřeby bude voda odčerpávána do stávajícího kanalizačního řádu v areálu 
BVV pomocí kalového čerpadla. Možný lokální výskyt spodní či nezasakující srážkové vody 
bude řešen individuálně vsakovacími štěrkovými jámami v místě zdržující se vody. 
 
4.1.3 VEDLEJŠÍ STAVENIŠTĚ 

Jako vedlejší staveniště pro zařízení staveniště a skladování stavebních materiálů je 
uvažována plocha stávajícího parkoviště v jihozápadní části areálu. V západní části bude 
provedeno hlavní sociální a provozní zařízení staveniště vybavené kontejnery a buňkami. 
Jsou do něj přivedeny přípojky vody, NN a kanalizace. Po celou dobu výstavby budou obě 
staveniště neprůchodně zabezpečeny proti vniku nepovolaných osob oplocením s 
vjezdovými branami. 
 
4.1.4 LINIOVÉ STAVENIŠTĚ 

V rámci liniových stavenišť se budou provádět přípojky a inženýrských sítí a rozvodů mimo 
obvod hlavního a vedlejších stavenišť. Oplocení staveniště s vjezdovými bránami. V rámci 
zařízení staveniště je navrženo oplocení jednotlivých stavenišť výšky 1,8 m. Oplocení 
hlavního staveniště je navíc rozděleno dle typu oplocení a poloze umístění s ohledem na 
rozdělení postupu prací na jednotlivé časové úseky. Tyto časové úseky jsou navrženy na 
základě potřeb investora s ohledem na využití volných výstavních ploch. 
Jednotlivé typy a polohy oplocení jsou graficky zobrazeny ve výkresové části dokumentace. U 
vedlejšího staveniště a zařízení staveniště se využívá ve velké míře stávajícího oplocení 
doplněného stejným oplocením novým. Toto nové oplocení bude zachováno i po ukončení 
výstavby. Veškeré oplocení hlavního staveniště bude dočasného charakteru. 
 
1) Oplocení hlavního staveniště bude průhledné s pevným ukotvením sloupků do země podél 
jižní strany hlavního staveniště až po východní část. Průhledné do země pevně osazené 
oplocení na kovových sloupcích bude provedeno z lesnického pletiva 2200 x 2 x 2,5 mm - 
natažených mezi ocelové sloupky. 
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2) Západní a severní část staveništního oplocení bude neprůhledná s pevným kotvením do 
zpevněných ploch. Neprůhledné oplocení bude provedeno z trapézového pozinkovaného 
plechu v ocelovém rámu které bude připevněno na ocelové sloupky napevno ukotvené do 
země. (např. dodavatel JOHNNY SERVIS). Provedení plotu musí splňovat statické podmínky 
při působení větru.  
 

 
 
 
 
3) Při provádění inženýrských sítí a spodní části komunikace v severovýchodní části hlavního 
staveniště je provedeno přenosné průhledné oplocení typu BVV, které bude navazovat na 
pevné oplocení neprůhledné a průhledné. Před započetím výkopových prací pro oplocení 
pevně zabudované do země si zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí jejich správci přímo 
na staveništi. Na staveništním oplocení budou uvnitř staveniště zřízeny po cca 200 m požární 
body sestávající se vždy ze tří práškových přenosných hasicích přístrojů. 
Po obvodu staveništního oplocení budou na jeho vnějším obvodu ve vzdálenosti po 50 m 
připevněny tabulky velikosti 500 x 500 mm s upozorněním pro veřejnost - 
STAVENIŠTĚ - ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. 
 

   
 
 
 
Vjezdy na hlavní staveniště tvoří dvoukřídlé uzamykatelné brány šířky 6 m výšky 2,2 m 
umístěné ve staveništním oplocení s výplní dle typu oplocení, v jakém jsou osazeny. Umístění 
a počet bran je dle situace ZOV v počtu 5 kusů. U všech vchodů a vjezdů v oplocení do 
prostoru staveniště budou dodány a připevněny tabule BOZP. 
Dále bude dvěma bránami s oplocením uzavřena stávající komunikace mezi vedlejším a 
hlavním staveništěm. Průjezd bude možný pouze se souhlasem investora (na zvláštní kartu) a 
dodavatel zabezpečí otevírání těchto bran. Z těchto důvodů bude na začátku staveništního 
oplocení okolo této komunikace z obou stran umístěna dopravní značka "Zákaz vjezdu" s 

Obr. č. 27 Obr. č. 28 

Obr. č. 26 



48 

 

dodatkovou cedulkou "Neplatí pro vybraná vozidla investora". Vjezd na hlavní staveniště 
navazuje na příjezd přes vedlejší staveniště hlavním vjezdem na stavbu z ulice Bauerova. 
Výjezd ze staveniště na ulici Bauerova je možný pouze s odbočením doprava a příjezd pouze 
z levé strany. Oddělení komunikace pro techniku od komunikace pro pěší bude provedeno 
na vedlejším staveništi dřevěným ohrazením od hlavního vstupu z ulice Bauerova až po 
hranici s hlavním staveništěm. 
 
Délky jednotlivých oplocení včetně vjezdových bran: 
- pevné neprůhledné oplocení 497 m 
- pevné průhledné oplocení 256 m 
- ohrazení volné 539 m 
- dřevěné ohrazení 104 m 
 
Rozměr stavby:  89,5 x 176 m 

Zastavěná plocha:  18 738 m2 

Obestavěný prostor:  332 026 m 3  

 

4.2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
4.2.1 HLAVNÍ VJEZD A VÝJEZD Z AREÁLU BVV PRO STAVBU  

Bude ze stávající brány v jižním oplocení přímo do ulice Bauerova. Hlavní doprava materiálu 
na vedlejší a hlavní staveniště je z místní stávající komunikace ulice Bauerova do areálu a 
dále po vnitroareálových komunikacích a zpevněných plochách. Veškeré stavební práce 
budou prováděny ve vnitřním prostoru areálu a dopravně budou napojeny na veřejný 
dopravní systém stávajícími dohodnutými vjezdy do areálu.   
 
Příjezd na staveniště hlavním vjezdem bránou z ulice Bauerova je možný pouze odbočením 
doprava a výjezd na ulici také pouze doprava.  Podmínkou pro výstavbu na všech staveništích 
je dbát při dopravě na ochranu okolí stavby proti hluku a prachu.  Běžný materiál, zemina a 
stavební suť bude odvezena na certifikovanou skládku dle určení materiálu. Materiály 
vyžadující zvláštní likvidaci (izolace tepelné, hydroizolace atd.) musí být odvezeny na skládku 
certifikovanou pro tyto materiály. Výběr skládky a trasa dopravy bude určena dodavatelem 
stavby. 
Vstup pracovníků stavby do prostoru vedlejšího a hlavního staveniště je brankou v oplocení z 
ulice Bauerova umístěnou vedle vjezdové brány pro stavbu. Vstup zaměstnanců stavby do 
ostatních prostorů areálu Veletrhy Brno není povolen. Stejný zákaz platí pro pracovníky a 
návštěvníky areálu Výstaviště Brno, kteří mají vstup na vedlejší a hlavní staveniště zakázán. V 
rámci dopravy a provozu na hlavním a vedlejším staveništi bude provedeno oddělení 
komunikace pro techniku od komunikace pro pěší. Oddělení bude provedeno na vedlejším 
staveništi dřevěným ohrazením od hlavního vstupu z ulice Bauerova až po hranici s hlavním 
staveništěm. 
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4.2.2 DOPRAVNÍ TRASY A VJEZDY NA STAVENIŠTĚ, DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

a) Stavba při své realizaci nevyvolává potřebu přechodných lokálních úprav stávajícího 
veřejného dopravního režimu v dotčené oblasti. 
b) Dopravní značení bude realizováno v souladu se stanovisky Policie České republiky a 
vyjádření správního orgánu. 
 
Ve vzdálenosti cca 20 m před vjezdem na stavbu bude na obou stranách komunikace 
umístěna značka „Pozor, výjezd ze stavby“. 
Výstavba navržených objektů včetně inženýrských sítí, komunikací, parkovišť a zpevněných 
ploch si nevyžádá uzavírku žádné silnice či místní komunikace. Dopravně bude okolí nejvíce 
zatíženo v průběhu realizace spodní stavby a nosné ocelové konstrukce. Veškeré stavební 
práce budou prováděny ve vnitřním prostoru areálu a dopravně budou napojeny na veřejný 
dopravní systém do ulice Bauerova. 
Podrobné řešení dopravních tras je řešeno v bodu č. 2 a v příloze č. 7 Výkres zásad 
organizace výstavby 
 
4.2.3 NÁVRH DOPRAVNÍCH A STAVEBNÍCH MECHANISMŮ 

Pro odvoz vytěžené zeminy budou použity nákladní automobily povolené tonáže pro jízdu na 
místních komunikacích. Doporučený dopravní prostředek pro staveništní odpad je 
kontejnerový systém dopravy. Pro montáž jednotlivých stavebních prvků vlastního pavilonu 
je navrženo použít autojeřáby typu dle váhy jednotlivých prvků a způsobu montáže. Nosné 
konstrukce nových objektů bude tvořena ocelovými konstrukcemi. Pro dopravu betonové 
směsi od autodomíchávačů budou použity automobilové čerpadla na beton. Na dopravu 
malty budou také použity mobilní čerpadla na maltu. Pro výškovou montáž budou používány 
pojízdné a posuvné montážní plošiny. Pro všechny objekty je možno využívat případně 
elektrické stavební vrátky a výtahy. 
Při staveništní dopravě je nutno dodržovat pravidla stanovená investorem pro pohyb vozidel 
stavby v areálu Veletrhy Brno. Pohyb vozidel stavby v areálu bude omezen pouze na 
oplocený prostor vedlejších a hlavního staveniště s vjezdovými bránami. Největší dopravní 
křížení bude na areálové komunikaci mezi vedlejším a hlavním staveništěm. Na této 
komunikaci zde budou provedeny dvě brány ve staveništním oplocení vedle vjezdu z 
vedlejšího na hlavní staveniště, kde bude umístěna buňka s ostrahou. V tomto oploceném 
úseku s vjezdovými branami je nutno provést dočasné areálové dopravní značení s určením 
omezení provozu pro vozidla, které nemají povolený průjezd investorem a dodavatelem. 
Vozidla stavby budou projíždět z vedlejšího na hlavní staveniště bez omezení bránami. Při 
dopravě stavebního materiálu na areálových komunikacích a zpevněných plochách je nutno 
dodržovat únosnost těchto komunikací a ploch. V případě menší únosnosti než je 
požadováno stavební dopravou budou tyty komunikace a plochy zpevněny (silničními 
panely) na dostatečnou únosnost. Stávající a nové podzemní rozvody inženýrských sítí a 
kolektorů budou chráněny proti poškození pojíždějícími vozidly stavby položením plechů 
nebo panelů. 
 
4.2.4 NÁVRH TRASY NA SKLÁDKU 

Běžný materiál, zemina a stavební suť mohou být odváženy na certifikovanou skládku do 
Brna - Černovice (Dufonev) do vzdál. max. 16 km. Materiály, vyžadující zvláštní likvidaci 
(izolace tepelné, hydroizolace atd.) mohou být odváženy na skládku do Žabčic do vzdálenosti 
30 km. 
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Pro odvoz zeminy ze staveniště a stavební sutě ze staveniště na skládku v Černovicích je 
navržena dopravní trasa z hlavního výjezdu ze staveniště na stávající místní komunikaci 
Bauerova, Poříčí, Opuštěná, Zvonařka, Plotní, Svatopetrská, Černovická a na certifikovanou 
skládku. 
 

4.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY A ODVODNĚNÍ 
STAVENIŠTĚ 
 
4.3.1 ZDROJ VODY PRO STAVENIŠTĚ 

Napojeni stavby na rozvody vody je navrženo z důvodu rozlehlosti staveniště také z více 
přípojných míst. Přípojná místa vody pro potřebu stavby jsou umístěna v prostoru areálu 
BVV. Budou využívány stávající rozvody u nového objektu. Předpokládají se dvě až tři 
nápojná místa ze stávající šachty s novou vodoměrnou sestavou. Jedno bude na ploše pro 
zařízení staveniště a sklady u vjezdu z ulice Bauerova, zbývající dvě budou na ploše hlavního 
staveniště pro výstavbu nového pavilonu P. Pro sociální zařízení staveniště je potřeba cca 4,5 
m3/den. Pro potřebu stavby se uvažuje s minimální spotřebou 0,23 l/sec.  
 
Výpočet potřeby vody: 
Dle směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým a 
prašným prostředím) 90 l/os. den (článek VI., odstavec 4b) – předpoklad 40 – 60 osob. 

• Průměrná denní potřeba vody: Qp= 50 x 90 = 4500 l/den 
• Maximální denní potřeba vody: Qm= Qp x Kd = 4500 x 1,5 = 6750 l/den 

K uvedenému počtu osob bude zbudováno sociální zařízení s tímto vybavením: 
• 1 záchodová mísa na každých 20 mužů 
• 1 pisoárové stání na každých 20 mužů 
• 1 sprcha  na každých 20 osob 
• 1 výtok  na každých 10 osob 

 
Z uvedených zařizovacích předmětů vychází profil přípojky splaškové kanalizace pro jednu 
sociální buňku min. 100 mm 
 
4.3.2 ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE  

Připojení stavby na elektrickou energii je navrženo z důvodu rozlehlosti staveniště 
ve více přípojných místech. Nápojná místa elektrické energie (stávající RS) pro potřebu 
stavby jsou umístěna v prostoru areálu VB. Budou využívány stávající rozvody mimo obvod 
nového objektu. 
Předpokládají se tři až čtyři nápojná míst s novým elektroměrem. Jedno bude na ploše 
vedlejšího staveniště pro zařízení staveniště a sklady u vjezdu z ulice Bauerova. Zbývající 
budou vedle plochy hlavního staveniště ze stávajících rozvodných skříní. 
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Zařízení Výkon 

Typ Název 
Počet 

ks 
Výkon v kW 

Celkový výkon v kW 

P1 P2 P3 

1 Mobilní objekty ZS 26 2,5 65,0     

1 Elektrická svářečka 4 5 20,0     

1 Vertikální doprava 2 15 30,0     

1 Malá stavební mechanizace 30 2 60,0     

1 Elektrický kompresor 2 5 10,0     

2 Vnitřní osvětlení 30 0,5   15,0   

3 Osvětlení staveniště 8 2     16,0 

Celkový výkon instalovaných zařízení 

P1= 185,0 

P2= 15,0 

P3= 16,0 

 

( ) ( )22

1*7,0328,01*5,0*1,1 PPPPS +++=   
S=181 kW 
 

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů  

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

 
4.3.3 NÁPOJNÝ BOD KANALIZACE 

Sociální a provozní zařízení staveniště je navrženo umístit do prostoru vedlejšího staveniště, 
kde bude postavena nová sestava buněk pro sociální a provozní zařízení staveniště. Nápojný 
bod kanalizace bude sloužit pro připojení kanalizační přípojky ze sociálních buněk (WC, 
umyvárny, šatny) umístěných v nové sestavě. Připojování na zdroje a média pro provoz 
stavby a zařízení staveniště je zcela samostatně a nezávisle na ostatní objekty v okolí. 
 
4.3.4 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvodnění výkopu hlavní figury stavební jámy bude řešeno odvodňovacím výkopem  ( rýha - 
šířka 500mm, hloubka min. 400 mm), situovaným do předpokládaného nejvíce vodou 
namáhaného místa (severní linie výkopové jámy). Rýha bude spádována 1% do středu rýhy a 
zasypána propustným, nejlépe štěrkovým zásypem. Voda bude odčerpávána pomocí 
kalového čerpadla. Možný lokální výskyt spodní či nezasakující srážkové vody bude řešen 
individuálně vsakovacími štěrkovými jámami v místě zdržující se vody. 
Zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a ZS lze v dostatečném množství a 
kapacitě zajistit přímo na hlavním a vedlejším staveništi v areálu investora ze stávajících 
nebo rekonstruovaných rozvodů v areálu. Správcem těchto inženýrských sítí a rozvodů je 
investor Veletrhy Brno. Zdroje budou sloužit pro všechny práce spojené s realizací pavilonu. 

Tab. č. 3 
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4.4 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ 
RŮZNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
 
Jedná se o provoz v areálu investora, proto se je třeba řídit těmito předpisy. 
 

4.5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 
VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
 
4.5.1 BĚHEM VÝSTAVBY 

• při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a vedlejšího 
staveniště a stavbou používaných vnitroareálových a veřejných komunikací 

• pro výstavbu se budou používat pouze pracovní stroje v řádném technickém stavu, 
opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. Provádět průběžné technické 
prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů 

• zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků 
• v době nutných přestávek zastavovat motory strojů 
• nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin 

ve výfukových plynech 
• maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě 
• přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 

snížení rychlosti apod.) 
• příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním 
•  omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy 
• netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí 

aut 
• u vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů 
• udržovat pořádek na staveništi 
• materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod dešťových vod ze 

staveniště 
• zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
• k realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře 

chránit stávající zeleň 
 
4.5.2 PO DOKONČENÍ STAVBY  

Podle platné legislativy je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení 
dodávky, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory a 
plochy využívané k zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu 
nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na 
staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně materiálu, který je potřeba na odstranění vad 
a nedodělků. 
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4.6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 
OBJEKTŮ 
 
4.6.1 OBJEKTY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZS) 

V rámci přípravy staveniště bude vybudováno zařízení staveniště pro všechny stavební práce 
spojené s výstavbou pavilonu"P". 
Pro umístění provozního a sociálního zařízení staveniště budou využívány prostory vedlejšího 
staveniště. Jako sociální a provozní zařízení celého staveniště bude realizována sestava cca 
24 buněk umístěných v západní části staveniště. Celé sociální a provozní zařízení staveniště 
bude dobudováno po skončení přípravných prací před začátkem výstavby hlavního objektu v 
obvodu vedlejšího staveniště. 
 
Předpoklad počtu zaměstnanců výstavbu pavilonu "P" : 
2 - 3 pracovníci THP 
40 - 60 dělníků průměrně 
 
Venkovní sociální a provozní zařízení staveniště je navrženo umístit v mobilních buňkách a v 
typových staveništních buňkách. Kryté sklady a dílny budou v typových plechových skladech, 
buňkách nebo kontejnerech ve dvou podlažích. Počet je navrhován na střední stav pro 
výstavbu. 
 
Hygienické buňky - 4 ks 
Šatnové buňky s denní místností - 6 ks 
Kancelářské buňky - 14 ks 
Buňka pro ostrahu se základním vybavením - 1 ks 
 
Buňky budou sestaveny jako jedno nebo dvoupodlažní dle výběru dodavatele a jejich počet a 
typ bude upřesněn dodavatelem. Plocha pro sociální a provozní zařízení staveniště je 
znázorněna na výkrese situace ZOV. Staveniště bude opatřeno dle nutnosti staveništním 
halogenovým osvětlením, hlavně bude využíváno stávající osvětlení. 
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TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH BUNĚK: 
 
1. Nosná konstrukce 

Prostorový ocelový rám: 
• otryskaný, svařovaný z ohýbaných ocelových profilů, tl. 3 a 4 mm 
• opatřený antikorozním nátěrem 
• stohovatelnost - 3 podlaží 
• stohovací otvory v podlaze za příplatek 

 
2. Stěny 

• u = 0,56 W/m²K 
• vnitřní opláštění: laminované dřevotřískové desky (DTD), tl. 13 mm, bílý dekor 
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 60 mm 
• vnější opláštění: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 
• povrchová úprava: nástřik dvousložkovou PUR barvou - standardní odstíny RAL 5010, 

7032, 7035, 9002, 9010, ostatní odstíny RAL za příplatek 
 
3. Střecha 

• Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 

• krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
• podhled: DTD, tl. 13 mm, bílý dekor 

 
4. Podlaha 

• Užitné zatížení 2,5 kN/m² 
u = 0,43 W/m²K 

• podlahová krytina: šedé PVC, tl. 1,5 mm 
• nosná vrstva: dřevotřískové desky, tl. 22 mm 
• parozábrana: PE folie, tl. 0,2 mm 
• tepelná izolace: minerální vata, tl. 100 mm 
• spodní krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm 

 
5. Manipulace 

• Jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
 
6. Požadavky na základy 

• kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (připraví si zákazník v toleranci 
max. 10 mm) 

• možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
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TYPY STAVEBNÍCH BUNĚK: 
Obytný kontejner CONTIMADE STANDARD 2B (stavbyvedoucí, mistr) 

 

 

1. Rozměry  

• 6 058 x 2 435 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 
 

2. Elektroinstalace 

• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 

zásuvka pro topení - 1 ks 
 
3. Dveře 

• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 

• zádveří s vnitřními dveřmi 811 / 1968 mm - 1 ks 
 
4. Okna 

• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 1 
ks 

• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 29 
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Obytný kontejner CONTIMADE STANDARD 1B (šatny pracovníků) 

 

 

1. Rozměry  

• 6 058 x 2 435 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 
 

2. Elektroinstalace 

• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 

zásuvka pro topení - 1 ks 
 
3. Dveře 

• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 

• zádveří s vnitřními dveřmi 811 / 1968 mm - 1 ks 
 
4. Okna 

• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 1 
ks 

• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
 
5. Ostatní 

• větrací mřížky v obvodových stěnách 
 

  

Obr. č. 30 
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Sanitární kontejner CONTIMADE STANDARD 19B (hygienické zázemí pracovníků) 
 

 

 

1. Rozměry  

• 6 058 x 2 435 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 

2. Elektroinstalace 

• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, 

zásuvka pro topení - 2 ks 
• ventilátor - 1 ks 

3. Dveře 

• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 

• vnitřní dřevěné dveře, foliované, 811 / 1968 mm - 1 ks 

4. Okna 

• plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 3 ks 
• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 

5. Ostatní 

• porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, držák na toaletní papír, 
porcelánový pisoár, pisoárová dělicí příčka - po 2 ks, porcelánové umývadlo se 
směšovací baterií - 3 ks, porcelánové umývadlo s baterií na studenou vodu - 1 ks, 
sprchová kabina se závěsem - 2 ks, zrcadlo, polička, háček na ručník - po 4 ks, boiler 
150 l - 1 ks, podlahová vpusť - 2 ks 

• přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 

Obr. č. 31 
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Obytný kontejner CONTIMADE STANDARD 11B (zázemí pro ostrahu) 

 

 

1. Rozměry  

• 2 990 x 2 435 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 
  

2. Elektroinstalace 

• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, 

zásuvka pro topení - 1 ks 
3. Dveře 

• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 
třemi klíči - 1 ks 

• zádveří s vnitřními dveřmi 811 / 1968 mm - 1 ks 
 
4. Okna 

• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou - 1 
ks 

• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 
 
5. Ostatní 

• větrací mřížky v obvodových stěnách 
  

Obr. č. 32 
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Skladový kontejner CONTIMADE 24A  
 

 
 
 
TECHNICKÝ POPIS: 
 
1. Rozměry:  

• 6 058 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
 
2. Nosná konstrukce 

Prostorový ocelový rám: 
• otryskaný, svařovaný z ohýbaných ocelových profilů, tl. 3 a 4 mm opatřený 

antikorozním nátěrem 
 
3. Stěny 

• vnější opláštění: pozinkované ocelové trapézové plechy, tl. 0,55 mm 
 
4. Střecha 

• Užitné zatížení 1,5 kN/m² 
• krytina: trapézové pozinkované ocelové plechy, tl. 0,75 mm 

 
5. Podlaha 

• Užitné zatížení 3,5 kN/m² 
• nosná vrstva: cementotřískové desky, tl. 22 mm 

 
6. Manipulace 

• Jeřábem za zvedací oka v rozích nosného rámu (oka dle ISO normy) 
 
7. Požadavky na základy 

• kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu (připraví si zákazník v toleranci 
max. 10 mm) 

• možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
 
8. Základní vybavení 

Dveře 
• venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s cylindrickým zámkem a třemi klíči - 

1 ks 
 

Obr. č. 33  
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4.7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Pro umístění provozního a sociálního zařízení staveniště budou využívány prostory vedlejšího 
staveniště. Jako sociální a provozní zařízení celého staveniště bude realizována sestava cca 
24 buněk umístěných v západní části staveniště. Celé sociální a provozní zařízení staveniště 
bude dobudováno po skončení přípravných prací před začátkem výstavby hlavního objektu v 
obvodu vedlejšího staveniště. 
Venkovní sociální a provozní zařízení staveniště je navrženo umístit v mobilních buňkách a v 
typových staveništních buňkách. Kryté sklady a dílny budou v typových plechových skladech, 
buňkách nebo kontejnerech ve dvou podlažích. Počet je navrhován na střední stav pro 
výstavbu. 
 
Hygienické buňky - 4 ks 
Šatnové buňky s denní místností - 6 ks 
Kancelářské buňky - 14 ks 
Buňka pro ostrahu se základním vybavením - 1 ks 
 
4.7.1 SKLADOVACÍ PLOCHY  
Na staveništi máme 3 typy skladovacích ploch: 
 
1. Sklad drobného nářadí – krytý a uzamykatelný, zde jsou skladovány materiály, které 
nesmí přijít do styku s povětrnostními podmínkami, ruční nářadí (vrtačky, sbíječky, atd.), 
apod. Viz.  obr. č. 33  
 
2. Volné skladovací plochy – stavební materiál je možno skladovat na ploše vedlejšího 
staveniště vedle provozního a sociálního zařízení staveniště se stávajícím vjezdem z ulice 
Bauerova. Dočasné skladování zeminy pro zpětné zásypy je možno umístit vedle 
prováděných výkopů nebo na ploše určené investorem. V rámci dokončovacích prací bude 
plocha uvedena do původního stavu. Dílčí skladovací plochy mohou být umístěny vedle 
nového objektu v jihovýchodní části staveniště. Velikosti skladovacích ploch odpovídají 
potřebám dodavatele. Veškeré skladovací plochy musí být dostatečně únosné pro daný typ 
skladovaného materiálu, dále musí být rovné, suché, odvodněné a zpevněné. Většina těchto 
ploch bude tvořena z štěrkodrti, popřípadě betonových panelů. 
 
Mezideponie zeminy 
Pro zpětné zásypy bude umístěna na ploše vedlejšího staveniště. Skrývka ornice bude 
provedena v rámci přípravy staveniště. Vytěžená přebytečná a nevhodná zemina a stavební 
suť bude odvezena na certifikovanou skládku. Pro stavební materiály je nutno při dopravě a 
realizaci omezit skladování stavebních materiálů na staveništi a plně využívat přesun 
stavebních materiálů přímo na místo osazení a montáž stavebních prvků.  Pro skladovací 
potřeby celé stavby budou pro skladování využíván vnitřní prostor nového objektu před 
dokončením. Dodavatel si také vytvoří nebo využije potřebné skladovací, dílenské a 
předmontážní plochy. 
 
3. Kontejnery – na staveništi bude umístěn kontejner pro dočasné skladování odpadu, který 
bude pravidelně vyměňován. Dále zde budou umístěny popelnice pro třídění odpadu 
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 (plast, nebezpečný odpad, obaly stavebních materiálů, apod.). Kontejnery jsou umístěny 
vždy blízko staveništní komunikace kvůli snadné manipulaci. 
 

4.8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
4.8.1 BEZPEČNOST PRÁCE 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s 
bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být 
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je 
pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro 
určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu 
řádně osvětlena. 
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. 
Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny,  zabezpečeny a 
staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a 
požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inženýrských sítí musí 
být zajištěno jejich případné označení nebo vypnutí a zastavení. 
 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

•  nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 

• nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky 
výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 
(pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při 
souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
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4.9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ  
 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se 
zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní 
prostředí je nutno také dodržovat: 

• vyhlášku č.114/1992 Sb. Zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o 
odpadech 

• vyhlášku č.381/2001 Sb. Zákonů. Povinnosti původců odpadů – podnikatelů 
(právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny 
vyhláškou č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními předpisy. 

Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy 
na životní prostředí a to zejména: 

• ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie 
s prováděním prašných prací pod vodní clonou 

• nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 
• suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
• stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a 

automobilové dopravy realizovat v pracovní dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 
8.00 - 16.00 hod 

• stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 
hlukem a prachem 

• dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 
• vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
• zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
• znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména 

z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 
• znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 

 
4.9.1 OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 

Ochrana se zajišťuje ustanovením v nařízení č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hlavními producenty hluku a vibrací při výstavbě jsou stavební stroje a mechanismy. Hluk 
na staveništi obvykle vychází z bodového zdroje a jeho intenzita klesá s narůstající 
vzdáleností. 
Opatření která omezují hluk jsou: 

• Výběr strojů s nižší hlučností 
• Použití zvukově izolačních krytů stroje 
• Stanovení časového limitu práce strojů s nadměrnou hlučností 
• Vybudováním protihlukových stěn  
• Vibrace na staveništi vznikají používání strojů, které pracují na bázi mechanického 

kmitání 
• Ochrana proti vibracím bude zajišťována osobními ochrannými prostředky, jako jsou 

antivibrační rukavice, tlumiče sluchu, antivibrační obuv. 
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4.9.2 OCHRANA PŮDY 

Zajišťuje se ustanovením zákona ČNR č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního 
fondu. Maximální ochrany půdy bude dosaženo optimálním návrhem stavebního provozu a 
zařízením staveniště. Bude zabráněno úniku pevných a kapalných látek poškozujících půdu. 
 
4.9.3 OCHRANA SPODNÍCH VOD 

Ochrana spodních vod je stanovena zákonem č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). Bude zabráněno znečišťování podzemních vod stavební 
činností. Plocha pro očištění vozidel bude vyspádována a odtékající voda bude svedena do 
kanalizace s odlučovačem ropných 
látek. 
 
4.9.4 OCHRANA OVZDUŠÍ 

Zajišťuje se ustanoveními zákona č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami. 
Ochrana ovzduší před prachovými a plynovými emisemi bude na staveništi zajištěna 
vhodnou konstrukcí staveništních vozovek a omezením jízdy vozidel po nezpevněném 
terénu. 
 
4.9.5 ZHOTOVITEL JE POVINEN PROVÁDĚT TATO OPATŘENÍ 

• při realizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého hlavního a vedlejšího 
staveniště a stavbou používaných vnitroareálových a veřejných komunikací 

• pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené 
předepsanými kryty pro snížení hluku 

• provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů 
• zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků, 

v době nutných přestávek zastavovat motory strojů 
• nepřipustí provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin 

ve výfukových plynech 
• maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě 
• přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, 

snížení rychlosti apod.) 
• příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním 
• omezí pojíždění a stání vozidel mimo zpevněné plochy 
• netankovat pohonné hmoty na staveništi, neprovádět na staveništi chemické mytí 

aut 
• u vjezdů na veřejné komunikace zabezpečí čištění kol (podvozků) dopravních 

prostředků a strojů 
• nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně odstranit 
• udržovat pořádek na staveništi 
• materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa, zajistit odvod dešťových vod ze 

staveniště 
• zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.) 
• k realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště, v maximální možné míře 

chránit stávající zeleň 
• odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými předpisy 
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4.10 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH 
TERMÍNŮ 
 
I. fáze - provádění zemních prací (sejmutí ornice, výkopy stavební jámy a rýh, úprava zemní 
pláně) 
II. fáze - provedení kolektoru a nezbytných inženýrských sítí pro další návaznosti postupu 
výstavby 
III. fáze - realizace hrubé spodní stavby – piloty, základové patky, pasy, prahy     
IV. fáze - realizace hrubé vrchní stavby - ocelová konstrukce 
V. fáze - provedení zastřešení  
VI. fáze -  provedení opláštění  
VII. fáze - provádění dokončovacích prací  
VIII. fáze - dokončení ostatních terénních úprav, zpevněných ploch a likvidace zařízení 
staveniště  
 
 
 
Termín zahájení výstavby:  06/2013 
Termín ukončení výstavby: 06/2014 
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Tato část je zpracována v příloze č. 6 - PODROBNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM SO 01 - 
PAVILON P, tento bod je zpracován pomocí SW MS Project.  
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7.1 KONTROLNĚ ZKUŠEBNÍ PLÁN – ZEMNÍ PRÁCE 

7.1.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

1 Kontrola podkladů 

Kontrola PD – správnost, 
úplnost, platné stavební 
povolení, odsouhlasení 

objednatelem 

 
Vizuální 

 

vyhláška č. 499/2006 Sb . o dokumentaci staveb,  
zákon č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním 

řádu 
� Kontrola kompletnosti, úplnosti a správnosti PD, 

odsouhlasení objednatelem a autorizovaným 
projektantem, platnost stavebního povolení  

Protokol 
SD 

SV 
M 

TDI 
 

2 
Připravenost 

staveniště 
 

Kontrola ZS – přístupové 
cesty, oplocení, geodetické 

body 
Vizuální, měření 

TP, PD, ČSN 73 0415 - Geodetické body, 2010 

� správné rozměry a únosnosti přístupových 
komunikací a cest 

� celistvost a výška oplocení staveniště, kontrola 
uzamykatelného vjezdu 

� poloha a počet výškopisných a polohopisných 
bodů – zaměření a jejich kontrola s PD, musí být 
alespoň 1 výškový a 2 polohopisné body 

SD 
SV 
TDI 
Ge 

3 
Vytýčení stávajících 

inženýrských sítí 
Kontrola polohy a vyznačení 

stávajících sítí 
Vizuální, měření 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních 
vedení technického vybavení, září 2003 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě, duben 
1995 
� kontrola polohy a vyznačení všech inženýrských 

sítí a podzemních vedení dle podkladů 
dodaných od správců sítí 

� přeměření pomocí pásma 

SD 
Protokol 

 
 
 
 
 

SV 
Ge 
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7.1.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

4 
Vytýčení stavební 

jámy 
Kontrola správného vytýčení 

stavební jámy 

 
Vizuální, měření 

 

 ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti, 1995 
 
� kontrola zřízení všech rohových a průběžných 

laviček, jejich jednotnou výškovou úroveň 
� vzdálenost lavičky od hrany jámy nejméně 1,5 m 
� přenesení vytyčených bodů geodetem na lavičky 

,následné vytýčení a vyvápnění stavební jámy, 
přeměření pomocí teodolitu 

� kontrola všech geodetických značek v průběhu 
stavby 

Protokol 
SD 

SV 
Ge 
TDI 

 

5 
Výkop jámy 

 

Kontrola rovinnosti a 
hloubky dna jámy, kontrola 

provádění stavebních zážezů 
Měření 

ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod 

plošnými základy, říjen 1988 

� kontrola shody s PD, přeměření skutečného 

stavu pomocí, pásma, latě a nivelačního přístroje 

� provedení správnosti výkopu, přípustná délková 

a šířková odchylka ± 50 mm, rovinatost +30 mm 

a -50 mm na 3 m lati, pod kterou smí být 

prohlubně max 50 mm, odchylka při výkopu dna 

jámy ( 40mm+20*1/10 mm) = 42 mm, přičemž D 

max = 20 mm 

SD 
SV 
TDI 

 

6 
Inženýrsko – 

geologický průzkum 
Kontrola stejnorodosti 

zeminy, soulad s průzkumem 
Vizuální, měření 

ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
� kontrola vytěžené zeminy a porovnání 

s předpoklady inženýrsko – geologického 
průzkumu, její fyzikální vlastnost 

� v případě nesrovnalostí se pozve geolog 
 
 

SD 
Protokol 

 
SV 
TDI 
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Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

7 
Uložená zeminy na 

mezideponie 
 

Kontrola uložení zeminy na 
mezideponie, výška uložení 

Vizuální, měření 

ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
� kontrola výšky navršení pomocí latě, 2x za dobu 

navršení 
� kontrola správného sklonu ukládání zeminy 

 

SD SV 

8 
Hutnění dna 

stavebních jam, zásyp 
Kontrola hutnění dna 

stavebních jam, zásypu 

 
Vizuální, měření 

 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, leden 
1999, ČSN 

� zkouška Prostor Standard vzorky mají 
reprezentovat zhutnění uvedených množství, 
zásypy kolem patek a pod podlahami je nutno 
provádět po vrstvách 200 - 400 mm – hutnění 
pěchy nebo válci. 

� Míra zhutnění jemnozrnných zemin (%) 
- Hloubka pod plání násyp do 0,5 m a zářez do  

0,3 m – 100 % 
- Těleso násypu 0,5 m a více pod plání – 95 % 
- Podloží násypu do 0,5 m – 92 %  
� Únosnost zemin Rd = 45 MPa 
� Zkouška zhutnění se stanoví statikem 

Protokol 
SD 

SV 
M 

TDI 
 

9 
Svahování jámy 

 

Kontrola sklonu 
svahovaných stěn zářezu 

jámy 
Vizuální, měření 

ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod 
plošnými základy, říjen 1988 
� Kontrola správného sklonu a provedení 

svahování výkopu dle PD – na každých 5m svahu 
musí být 500 mm berma 

� sklon svahu: 
   prachovitá hlína 1:0,25 
   jílovitý štěrk       1:0,25 
   hlína                   1:0,25 – 1:0,5     
   jíl                       1:0,25 – 1:0,5 
   jílovitá hlína      1:0,25 – 1:0,5 
   jílovitý písek      1:0,5 
   štěrkopísek         1:0,75,  písky a štěrky     1:1 
 
 

SD 
SV 
M 
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Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

10 
Odvodnění 

stavebních zářezů 

Kontrola provedení 
odvodňovacích rýh a jejich 
hloubku, kontrola hloubky 

odvodňovací studny, 
kontrola čerpadel 

Vizuální, měření 

ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
� Kontrola dostatečného odvodnění výkopu dle PD 

– kontrola počtu čerpadel 
� kontrola DN odvodňovacího potrubí 
� kontrola během čerpání, je nutno dbát, aby se 

neodsávaly nebo nevyplavovaly jemné části 
hornin pod sousedními objekty – mohlo by to 
vést k nerovnoměrnému sedání a poškození 
objektů. 

SD 
Protokol 

 
 
 
 
 

SV 
M 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.1.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

11 
Geometrie 

stavebních jam 

Kontrola hloubky a 
rovinnosti dna zářezů, délky 

a šířky dna 

 
Vizuální, měření 

 

ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní objekty, leden 1997 
� výška dna výkopu se od PD může lišit o ± 40 

+20*1/10mm = 42 mm přičemž D max = 20mm 
� rovinnost základové spáry se posuzuje na 3 m 

lati, pod kterou mohou být prohlubně max 
50mm 

Protokol 
SD 

SV 
M 

TDI 
 

12 
Ochrana základové 

spáry 
 

Kontrola zakrytí základové 
spáry za účelem ochrany 

před klimatickými 
podmínkami 

Vizuální 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti, 1995 
� Kontrola tloušťky vrstvy pro ochranu základové 

spáry – 450 mm, která se odstraňuje bezprostředně 
před prováděním základových kcí 

 

SD 
SV 
TDI 
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Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

13 
Čistota základové 

spáry 
Kontrola čistoty základové 

spáry 
Vizuální, měření 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních 
vedení technického vybavení, září 2003 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě, duben 
1995 
� Základová spára musí být – čistá, srovnaná, 

neporušená, nerozmáčená nerozbředlá, 
nepromrzla nebo jinak mechanicky poškozená 

� Při zjištění nedostatků se musí poškozená vrstva 
odstranit 

SD 
Protokol 

 
 
 
 
 

SV 
TDI 

 
 
 
 
 

 

 

 

Seznam zkratek: 

 

SV – stavbyvedoucí 

M – mistr 

TDI – technický dozor investora 

Ge – geodet 

S – specialista 

SD – stavební deník 

PD – projektová dokumentace 

DL – dodací list 

TL – technický list výrobce 
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7.2 KONTROLNĚ ZKUŠEBNÍ PLÁN – PROVÁDĚNÍ PILOT 

 

7.2.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

1 Kontrola podkladů 

Kontrola PD – správnost, 
úplnost, platné stavební 
povolení, odsouhlasení 

objednatelem 

 
Vizuální 

 

vyhláška č. 499/2006 Sb . o dokumentaci staveb,  
zákon č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním 

řádu 
� Kontrola kompletnosti, úplnosti a správnosti PD, 

odsouhlasení objednatelem a autorizovaným 
projektantem, platnost stavebního povolení  

Protokol 
SD 

SV 
M 

TDI 
 

2 
Připravenost 

staveniště 
 

Kontrola ZS – přístupové 
cesty, skladovací plochy, 

oplocení, geodetické body 
Vizuální, měření 

PD, ČSN 73 0415 - Geodetické body, 2010 

� správné rozměry a únosnosti přístupových 
komunikací a cest 

� umístění, velikost a přístupnost skladovacích 
ploch pro armokoše a sklady pro ostatní 
materiál 

� celistvost a výška oplocení staveniště, kontrola 
uzamykatelného vjezdu 

� poloha a počet výškopisných a polohopisných 
bodů – zaměření a jejich kontrola s PD, musí být 
alespoň 1 výškový a 2 polohopisné body 

SD 
SV 
TDI 
Ge 

3 
Kontrola předchozích 

prací 
Kontrola zemních prací Vizuální, měření 

PD, ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: 
Základní požadavky, 2002 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: 
Vytyčovací odchylky, 2002 
ČSN 73 3050 Zemní práce, 1987, ZRUŠENA 3/2010 
� správné provedení zemních prací 
� druh použité zeminy, shoda s PD 
� kontrola rozměrů, rovinnosti pláně a výškové 

úrovně ± 40 mm od PD 
� rovinnost základové spáry se posuzuje 

třímetrovou latí, pod kterou mohou být 
prohlubně max 50 mm 

 

SD 
SV 
M 
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Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

4 
Kontrola strojních 

zařízení  a  strojních 
sestav 

Kontrola kompletnosti a 
funkčnosti strojů 

Vizuální 

TL 
� kontrola technických listů, stroje musí být plně 

funkční, nesmí unikat provozní kapaliny, 
příslušenství musí být v souladu s pokyny 
výrobce 

� kontrola čistoty a nepoškozenosti pažnic 

SD 
DL 

M 

5 Kontrola materiálů 

Kontrola způsobu 
skladování, správného 
označení a množství 

materiálu, dodacích listů 

Vizuální 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná 
betonářská ocel - Všeobecně, 2004, DL, PD 
� kontrola označení a množství armokošů, 

správné rozmístění jednotlivých prvků, 
nepoškozenost a čistotu 

� způsob skladování – armokoše smí být 
skladovány na zpevněné odvodněné ploše, na 
podkladcích výšky min. 100 mm a vzdálených od 
sebe max. 800 mm 

� označení a množství distančních kroužků – 
nepoškozenost balení, skladování 
v uzamykatelném skladu 

SD 
DL 

SV 

6 
Kontrola vytýčení 

pilot 
Kontrola polohy os pilot Měření 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti, 1995 
� kontrola vytýčených os pilot – přeměření totální 

stanicí, vzdálenost osy piloty od PD, se může 
lišit  max. 20 mm 

SD 
SV 
Ge 
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7.2.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

7 
Kontrola výkopových 
prací pro hlavice pilot 

 

Kontrola provedení výkopu, 
rovinnosti dna a hloubky, 

zhotovení a osazení pažení 
(bednění) 

 

Vizuální, měření  
 

ČSN 73 3050 - Zemní práce, ČSN 73 0205 Geometrická 
přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
1995 
� kontrola rozměrů výkopu – přípustná odchylka ± 

50 mm 
� hloubka a rovinnost dna výkopu musí odpovídat 

PD, přípustná odchylka ± 25 mm 
� kontrola pažení – prostorová tuhost 

Protokol 
SD 

SV 
M 

8 
Kontrola provádění 

vrtu 

Kontrola svislosti vrtacího 
zařízení, svislosti a polohy 

vrtu, hloubky, složení 
zeminy, nakládání 

s odvrtanou zeminou 

Vizuální, měření 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací 
– Vrtané piloty, 2011 
� hloubka vrtu – musí odpovídat dle PD, měření 

metrem nebo olovnicí 
� svislost vrtu – odchylka osy od svislice max. 2% 

z délky vrtu 
� svislost vrtacího zařízení – kontrola přiložení 

vodováhy k plášti vrtacího zařízení po 1m odvrtu, 
dále dle potřeby 

� odchylka osy vrtu od PD max. 50 mm 
� kontrola složení zeminy s PD 
� vytěžená zemina smí být odklepávána min.  

2 m od místa vrtu 

Protokol M 

 
 

9 
 
 

Kontrola armokoše 
před osazením 

Kontrola správnosti, 
celistvosti, čistoty armokoše, 
osazení distančních kroužků 

Vizuální 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací 
– Vrtané piloty, 2011, ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, 2010 
� kontrola označení osazovaného armokoše s PD 
� kontrola čistoty a nepoškozenosti armokoše 
� kontrola osazení distančních kroužků, jejich 

správné osazení a velikost s PD 
 
 
 
 
 

Protokol 

 
 
 
 

M 
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Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

10 
Kontrola osazení 

armokoše 

Kontrola svislosti, polohové 
a výškové osazení, zajištění 

stability armokoše 
Vizuální, měření 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací 
– Vrtané piloty, 2011, ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, 2010 
� svislost a poloha armokoše v pažnici 
� výškové uložení armokoše s PD 
� zajištění stability armokoše pomocí ocelových 

háků opřených o  hrdlo pažnice 
 

Bez záznamu M 

11 
Kontrola kvality 
čerstvého betonu 

Kontrola konzistence a 
dodacích listů 

Měření 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: 
Zkouška sednutím, 2009 
� Kontrola dodacích listů, množství betonové 

směsi, čas výroby, čas dodání (doba transportu 
při teplotě vzduchu 0 až +25°C nesmí přesáhnout 
90 min, při jiné 

         teplotě 45 min) 
� specifikace z označení, tj. pevnostní třídu betonu 

v tlaku, označení stupně vlivu prostředí, max. 
jmenovitá horní mez frakce kameniva, stupeň 
obsahu chloridů a stupeň konzistence 

� Odebereme zkušební vzorky pro pozdější zkoušky 
krychelné pevnosti betonu v tlaku. Zkušební 
vzorek se odebere po cca 0,3 m³ odlitého betonu 
v množství cca 1,5 násobku potřebného pro 
zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních 
forem (krychle o hraně 150 mm) a zhutní se 
propichovací tyčí. Vzorek označíme štítkem 
s datem odebrání, celým druhem betonu a 
výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou 
ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 
+20°C ±5 °C min. 16 hod a nejvíce 3 dny. Poté 
vzorky uložíme do vody o teplotě +20°C ± 2°C 
nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu ≥  
95 % a teplotě +20°C ± 2°C 

� Sada vzorků (1 sada = 3 kusy) se provede pro 
každou z prvních 3 pilot a dále pro každých 5 pilot 

Protokol 
DL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
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Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

 
12 

Kontrola betonáže 
piloty 

Kontrola plynulosti, 
časových a klimatických 

podmínek, výšky ukládání 
betonáže 

Vizuální, měření 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací 
– Vrtané piloty, 2011, ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, 2010 
� Kontrola ukládání množství betonu, nesmí se 

ukládat z výšky větší než 1,5 m, čerpadlo se 
nesmí dotýkat o stěny armokoše 

� Plynulost betonáže po celé délce piloty 
� Kontrola úrovně hladiny betonu – musí být vyšší 

pro pozdější pokles betonu po vytažení výpažnice 
� Kontrola klimatických podmínek pro betonáž 

+5°C  až +25°C 
� Kontrola doby začátku betonáže od vyvrtání 

piloty – co nejkratší, nejlépe v ten den 

Protokol M 

13 
Kontrola vytažení 
pažnic 

Kontrola poklesu betonu a 
armokoše, znečištění 

betonu, úroveň hlavy piloty 
Vizuální 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací 
– Vrtané piloty, 2011 
� Pokles betonu a armokoše – musí být plynulý, 

zajištěn pomocí lana na manipulačním háku vrtné 
soupravy 

� Kontrola znečištění betonu zeminou – při 
vytažení nesmí dojít k znečištění hlavy piloty 

� Úroveň hlavy piloty se nesmí lišit od PD o ± 40 – 
70 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 
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Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 

Kontrola ošetřování 
betonu 

Kontrola správnosti 
ošetřování betonu vzhledem 
ke klimatickým podmínkám 

Vizuální 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací 
– Vrtané piloty, 2011, ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí, 2010 
� Kontrola způsobu ošetření betonu – při venkovní 

teplotě menší než 3°C, se musí čerstvě 
vybetonované hlavy pilot chránit rohoží z textilní 
tkaniny 

� Kontrola nadměrného odpařování vody – překrytí  
textilní tkaninou nebo skrápění, dokud nebude 
pevnost v tlaku betonu min. 5 MPa 

SD 
SV 
M 

15 Kontrola úpravy pilot 
Kontrola úpravy a znečištění 

hlav pilot 
Vizuální 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací 
– Vrtané piloty, 2011, PD 
� Kontrola znečištění betonu hlavy piloty hlínou 
� Max. výšková odchylka hlavy piloty od PD je  

± 40  – 70 mm 
 

SD M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

7.2.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

16 Kontrola geometrie 
Kontrola polohy, výšky os 

pilot a výztuže 
Vizuální, měření 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací 
– Vrtané piloty, 2011, ČSN 73 0205 Geometrická 
přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
1995 
� Kontrola polohy a výškové úrovně, přípustná 

odchylka os od PD  je 50 mm 
� Výšková odchylka hlavy pilot je ± 40 – 70 mm 
� Kontrola výšky vyčnívajícího armokoše je ± 150 

mm 
 

 
SD 

SV 
TDI 

17 
Kontrola provedení 

piloty 
Kontrola pevnosti v tlaku, 

zkouška integrity piloty 
Měření 

ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací 
– Vrtané piloty, 2011, ČSN EN 12390-3 Zkoušení 
ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, 2009 
� Kontrola pevnosti tvrdého betonu v tlaku na 

odebraných vzorcích starých nejméně 28 dní, 
zkoušku provádí akreditovaná zkušebna 

� Kontrolujeme provedení zkouškou integrity 
piloty - PIT. Zkouška bude provedena napatnácti 
investorem určených pilotách. Ověřujeme délku 
piloty, celistvost dříku piloty a náhlé změny 
průměru piloty. Zkouška může být prováděna 
nejdříve 21 dní po betonáži piloty, ideálně 28 
dní. Zkouška se provádí ručním kladívkem, 
citlivým akcelometrem a přístrojem Pile 
Integrity Tester 

Protokol S 
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7.3 KONTROLNĚ ZKUŠEBNÍ PLÁN – PROVÁDĚNÍ HLAVIC PILOT 

7.3.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

1 Kontrola podkladů 

Kontrola PD – správnost, 
úplnost, platné stavební 
povolení, odsouhlasení 

objednatelem 

 
Vizuální 

 

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,  
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu 
� Kontrola kompletnosti, úplnosti a správnosti PD, 

odsouhlasení objednatelem a autorizovaným 
projektantem 

� platnost stavebního povolení  
� kontrola správnosti, úplnosti a kompletnosti 

provádění pilot podle technologického předpisu 

 
SD 

SV 
TDI 

 

2 
Připravenost 

staveniště 
 

Kontrola ZS – přístupové 
cesty, skladovací plochy, 

oplocení, geodetické body 
Vizuální, měření 

PD, ČSN 73 0415 - Geodetické body, 2010 
� správné rozměry a únosnosti přístupových 

komunikací a cest 
� umístění, velikost a přístupnost skladovacích 

ploch pro armokoše a sklady pro ostatní 
materiál 

� celistvost a výška oplocení staveniště, kontrola 
uzamykatelného vjezdu 

� poloha a počet výškopisných a polohopisných 
bodů – zaměření a jejich kontrola s PD, musí být 
alespoň 1 výškový a 2 polohopisné body 

SD 
 

TDI 
Ge 

3 
Kontrola předchozích 

prací 

Kontrola úpravy a rozměrů, 
polohy a výšky os pilot a 

výztuže, provedení výkopů, 
osazení pažení 

Vizuální, měření 

PD, ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: 
Základní požadavky, 2002, ČSN 73 0420-2 Přesnost 
vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, 2002 
, ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických 
prací – Vrtané piloty, 2011 
� kontrola provedení pilot 
� Kontrola polohy a výškové úrovně, přípustná 

odchylka os od PD  je 50 mm 
� Výšková odchylka hlavy pilot je ± 40 – 70 mm 
� Kontrola výšky vyčnívajícího armokoše je  

± 150 mm 
� kontrola rozměrů výkopu – přípustná odchylka ± 

SD 
SV 
M 
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50 mm 
� hloubka a rovinnost dna výkopu musí odpovídat 

PD, přípustná odchylka ± 25 mm 
� kontrola pažení – prostorová tuhost 

4 
Kontrola strojních 

zařízení  a  strojních 
sestav 

Kontrola kompletnosti a 
funkčnosti strojů 

Vizuální 

TL 
� kontrola technických listů, stroje musí být plně 

funkční, nesmí unikat provozní kapaliny, 
příslušenství musí být v souladu s pokyny 
výrobce 

SD 
DL 

M 

5 Kontrola materiálů 

Kontrola způsobu 
skladování, správného 
označení a množství 

materiálu, dodacích listů 

Vizuální 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná 
betonářská ocel - Všeobecně, 2004, DL, PD 
� kontrola označení a množství armokošů + 

výztuže, správné rozmístění jednotlivých prvků, 
nepoškozenost a čistotu 

� způsob skladování – armokoše smí být 
skladovány na zpevněné odvodněné ploše, na 
podkladcích výšky min. 100 mm a vzdálených od 
sebe max. 500 mm označení a množství 
distančních kroužků – nepoškozenost balení, 
skladování v uzamykatelném skladu 
 

SD 
DL 

SV 
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7.3.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 

Výsledek 

provedení 

Odpovědný 

pracovník 

6 
Kontrola armokoše 

před osazením 

Kontrola správnosti, 
celistvosti, čistoty 
armokoše, osazení 
distančních kroužků 

Vizuální 

 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
� kontrola označení osazovaného armokoše s PD 
� kontrola čistoty a nepoškozenosti armokoše 
� kontrola osazení distančních kroužků, jejich 

správné osazení a velikost s PD 

SD M 

7 
Kontrola osazení 
armokoše 

Kontrola svislosti, polohové 
a výškové osazení, zajištění 

stability armokoše 
Vizuální, měření 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
� poloha armokoše v bednění, přípustná odchylka 

± 25 mm od PD 
� výškové uložení armokoše přípustná odchylka ± 

20 mm od PD 
� kontrola krytí výztuže pomocí distančních 

kroužků 
� kontrola provázání výztuže armokoše a hlavy 

piloty 

Bez záznamu M 

8 Kontrola bednění 

Kontrola tvarové stability, 
polohy a svislosti, správnost 
osazení 

Vizuální 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
� bednění nesmí být prohnuté nebo jinak tvarově 

poškozené 
� celistvost 
� svislost, mezní odchylka svislosti ± 15 mm 
� poloha bednění, přípustná odchylka od PD je  

± 25 mm 
 

SD M 

9 
Kontrola kvality 
čerstvého betonu 

Kontrola konzistence a 
dodacích listů 

Měření 

ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: 
Zkouška sednutím, 2009, ČSN EN 1536 Provádění 
speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 2011,  
ČSN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba 
a shoda, 2001 
� Kontrola dodacích listů, množství betonové 

směsi, čas výroby, čas dodání (doba transportu 
při teplotě vzduchu 0 až +25°C nesmí 
přesáhnout 90 min, při jiné 

         teplotě 45 min) 
� specifikace z označení, tj. pevnostní třídu 

Protokol 
DL 

M 
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betonu v tlaku, označení stupně vlivu prostředí, 
max. jmenovitá horní mez frakce kameniva, 
stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence 

� Odebereme zkušební vzorky pro pozdější 
zkoušky krychelné pevnosti betonu v tlaku. 
Zkušební vzorek se odebere po cca 0,3 m³ 
odlitého betonu v množství cca 1,5 násobku 
potřebného pro zkoušku. Toto množství se 
klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 
mm) a zhutní se propichovací tyčí. Vzorek 
označíme štítkem s datem odebrání, celým 
druhem betonu a výškou sednutí kužele. 
Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v 
prostředí o teplotě cca +20°C ±5 °C min. 16 hod 
a nejvíce 3 dny. Poté vzorky uložíme do vody o 
teplotě +20°C ± 2°C nebo do prostředí s relativní 
vlhkostí vzduchu ≥  95 % a teplotě +20°C ± 2°C 

� Sada vzorků (1 sada = 3 kusy) se provede pro 
každou z prvních tří pilot a dále pro každých 5 
pilot 

 
 

10 
Kontrola betonáže 
hlavice piloty 

Kontrola způsobu a výšky 
ukládání, množství a 

hutnění betonu, 
klimatických podmínek 

Vizuální, měření 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
� Výška ukládání betonové směsí, nesmí být větší 

než 1,5 m 
� Kontrola množství betonové směsi podle PD 
� Výsypný žlab se nesmí dotýkat výztuže 

armokoše, beton se ukládá po vrstvách cca 500 
mm 

� Kontrola hutnění betonu - vibrátor se během 
hutnění nesmí dotýkat bednění a výztuže. 
Hloubka vniku vibrátoru do předchozí vrstvy 
musí být 50 – 100 mm.  

� Ponor vibrátoru musí být co nejkratší, naopak 
pohyb nahoru pomalý. Zhutnění považujeme za 
ukončené ve chvíli, kdy se na povrchu vytvoří 
cementové mléko. 

� Kontrola výškové úrovně hladiny betonu, která 

SD M 



 

89 

 

má mezní odchylku max. ±10 mm od PD 
� Kontrolujeme klimatické podmínky při betonáži 

- betonáž může probíhat při teplotě +5 až 
+25°C. 

 

11 
Kontrola ošetřování 
betonu 

Kontrola správnosti 
ošetřování betonu vzhledem 
ke klimatickým podmínkám 

Vizuální 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
� Kontrola způsobu ošetření betonu – při 

venkovní teplotě menší než 3°C, se musí čerstvě 
vybetonované hlavy pilot chránit rohoží 
z textilní tkaniny 

� Kontrola nadměrného odpařování vody – 
překrytí  textilní tkaninou nebo skrápění, dokud 
nebude pevnost v tlaku betonu min. 5 MPa 

 

SD 
SV 
M 

 

 

7.3.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 
Provedení 

Odpovědný 

pracovník 

12 Kontrola geometrie 
Kontrola rozměrů, polohy a 

výšky hlavic pilot 
Vizuální, měření 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010, 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Navrhování geometrické přesnosti, 1995 
Kontrola polohy a výškové úrovně hlavic pilot - přípustná 

polohová odchylka hlav pilot je ± 25 mm, přípustná 
výšková odchylka hlavy piloty je ± 20 mm, oproti PD 

SD 
SV 
TDI 

13 
Kontrola provedení 

hlavice piloty 
Kontrola pevnosti v tlaku 

betonu 
Měření 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: 
Pevnost v tlaku zkušebních těles, 2009 
� Kontrola pevnosti tvrdého betonu v tlaku na 

odebraných vzorcích starých nejméně 28 dní, 
zkoušku provádí akreditovaná zkušebna 

Protokol S 
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Seznam zkratek: 

 

SV – stavbyvedoucí 

M – mistr 

TDI – Technický dozor investora 

Ge – Geodet 

S – Specialista 

SD – Stavební deník 

PD – Projektová dokumentace 

DL – Dodací list 

TL – Technický list výrobce 
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7.4 KONTROLNĚ ZKUŠEBNÍ PLÁN – OCELOVÁ KONSTRUKCE 

7.4.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

 

Pol Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 
Provedení 

Odpovědný 

pracovník 

 
1 
 

 
Přejímka pracoviště 

po provedení 
základových 
konstrukcí 

 
Projektová dokumentace 
Kvalita dokončené práce 

Kontrola geometrie 

 
Vizuální, 

Kontrolní měření 

 
Celková geometrie a celistvost betonové konstrukce.  
a) Kvalita provedení betonových konstrukcí, čistota a 
rovinnost provedených prací dle ČSN EN 1090-1 
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců 
 

� dle projektové dokumentace 
� kovové části konstrukce musí být řádně 

očištěny a pokud je uvedeno v PD i 
opatřeny nátěrem 

� musí být připraveny tak aby byla možná 
další montáž navazujícího ocelového 
skeletu 

�  ty části konstrukce na nichž je rez, musí být 
řádně očištěny 

stěna: vybočení z horizontální osy uložení je 
povoleno v rozmezí ± 8 mm 

- horizontální odsazení se povoluje v rozmezí        
± 6 mm 

sloup: 

- horizontální vybočení z os x, y je povoleno max. do 
± 10 mm 
- vertikální vybočení z osy je povoleno do 1/200 
výšky sloupu, max. však 30 mm 
vodorovné kon.: 

- protilehlé hrany dílců ve spáře mohou mít  
výškový rozdíl ± 5 mm 
c) Převzetí zapsáno ve stavebním deníku 
 

 
Protokol 
Zápis SD 

 
SV 
M 
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Pol Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 
Provedení 

Odpovědný 

pracovník 

 
2 

Kontrola skladovacích 
ploch 

Projektová dokumentace 
Rovinnost a připravenost 
skladovacích ploch 

 

Vizuální 
 

 
� Skladování dle výkresu zařízení staveniště a 

normy 
� Musí být zajištěna rovinnost skladovacích 

ploch  
�  Povrch má být bez prachu, ropných látek a 

dalších nečistot 
� Kontrola zajištění odvodnění skladovacích 

ploch 
� Skladové plochy musí byt uvolněny pro 

ocelovou konstrukci během její montáže, 
případně bude jasně stanoveny podmínky 
pro její využívání k jiným účelům 

Protokol 
 

SV 
M 

3 
Přejímka a skladování  

materiálu 

Projektová dokumentace 
Technologický postup 

Doložení kvality (certifikáty) 
Doprava a skladování 

Vizuální, 
Každý doklad 

Každá dodávka 

 
� Skladování prvků dle normy a projektové 

dokumentace 
� Jednotlivé díly OK musí být uloženy na 

podkladcích ( dřevěné hranoly, špalky ) a 
jednotlivé vrstvy mezi sebou podloženy, 
aby nedošlo k poškození povrchové úpravy 

� Ostatní drobné materiály, komponenty, 
kotvy a šrouby, budou uloženy v boxech a 
řádně označeny 

� Převzetí materiálů - kompletnost a kvalita 
dle PD - zápis přímo na dodacím listu 

�  Kontrola nezávadnosti daných prvků 
� Dopravu zajišťuje dodavatel ocelové 

konstrukce z výrobny 
 
 
 
 
 
 
 

Protokol 
SV 
M 
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Pol Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 
Provedení 

Odpovědný 

pracovník 

4 

Převzetí vytyčovacích 
bodů, výškové a 
směrové zaměření 
kotvících prvků OK    

Projektová dokumentace 
Kontrola geometrie 

Vizuální,  
Kontrolní měření 

ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na 
posouzení shody konstrukčních dílců 

� převzetí vytyčených a řádně označených 
bodů pro kotvení ocelové konstrukce 

� Kontrola provedení s výkresovou 
dokumentací OK, přeměření bodů pro 
bezchybnou montáž  

 

Protokol 
SV 

 

 

7.4.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 
Provedení 

Odpovědný 

pracovník 

5 
Kontrola svářečských 
prací, montovaných 
styků 

 Projektová dokumentace 
 Správnost provedení 

Vizuální, 
Kontrola 
rovinnosti, 
prostorového 
uspořádání 

ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na 
posouzení shody konstrukčních dílců  svarová 
plocha, její tvar a rozměry 

� lícování, rovinnost položek 
� správnost sestavení dílců 
� nadvýšení 
� oprávnění svářečů 
� dodržení správného TP 
� deformace svarů 
� kontrola správnosti použití daného typu 

šroubu 
� správná délka šroubu 
� umístění podložek 
� zajištění matice proti uvolnění 
� správné provedení styku pomoci 

šroubových spojů 

Protokol 
Zápis SD 

M 
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Pol. Předmět Popis Rozsah kontroly 
Výsledky měření 

Tolerance 
Provedení 

Odpovědný 

pracovník 

6 

Geodetické zaměření 
a vyrovnání OK, 
zálivky kotevních 
prvků 

Projektová dokumentace 
 

Vizuální, Kontrola 
rovinnosti, 
prostorového 
uspořádání 

 
� Kontrola správnosti provedené OK dle 

projektové dokumentace 
� Kontrola zálivky v kotvících místech sloupů 
� Kontrola lícování montovaných konstrukcí 

v jedné ose pohledem, jejich následné 
vyrovnání 

� Opětovná kontrola pomoci měřících 
přístrojů a kontrola s projektovou 
dokumentací  

Protokol 
SV 
M 

7 
Uložení trapézových 
plechů 

 Projektová dokumentace 
  

Vizuální, 
Kontrolní měření 

 
� Správnost uložení jednotlivých trapézových 

plechu 
� Překrytí jednotlivých plechů přes sebe 
� Kontrola kotvení plechů 
 Protokol 

 
 
 
 
 
 

M 
 
 
 
 

8 
Kontrola povrchových 
nátěrů OK 

 Projektová dokumentace 
 Technologický postup 
 Správnost provedení 

Vizuální, 
Celistvost 
provedení nátěrů 

� provedení  a použití správného nátěru dle 
PD 

� celistvost nátěru, především v místech 
tvořících kouty 

� kontrola ploch  před překrytím jednotlivých 
dílců  

� evidence vzniklých povrchových vad  

Protokol 
SV 
M 
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7.4.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Pol. Předmět Popis Rozsah měření 
Výsledky měření 

Tolerance 
Provedení 

Odpovědný 

pracovník 

9 
Kontrola kvality 
provedení  

 Kontrola celistvosti kce 
 Rozměry konstrukce 
 Rovinnost  
 

Vizuální, 
Přeměření 
celého objektu  

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Základní ustanovení, ČSN 730212-3 - Geometrická 
přesnost ve výstavbě - Kontrola přesnosti 
� Kontrola geometrie celé stavby: 

půdorysně:     

do 4m ± 12mm 
do 8m ± 15mm 
do 16m ± 20mm 
do 25m ± 25mm 
nad 25m ± 30mm 
horizontálně: 

do 4m ± 15mm 
do 8m ± 15mm 
do 16m ± 20mm 
do 25m ± 30mm 
nad 25m ± 30mm 
� Kontrola jakosti celé konstrukce 

 

Protokol 
SV 
Ge 
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Seznam použitých norem a zkratek: 

vyhláška č. 499/2006 Sb . O dokumentaci staveb,  
zákon č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu 
ČSN 73 0415 - Geodetické body, 2010 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, září 2003 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení duben 1995 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 1995 
ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky, 2002 
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, 2002 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně, 2004 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
objekty, leden 1997 
ČSN 721006 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin, leden 1999 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 2011 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 2009 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 2009 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 2009 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2001  
ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na 
posouzení shody konstrukčních dílců 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy, říjen 1988 

 
SV – stavbyvedoucí 
M – mistr 
TDI – technický dozor investora 
Ge – geodet 
S – specialista 
SD – stavební deník 
PD – projektová dokumentace 
DL – dodací list 
TL – technický list výrobce 
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8.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ PILOT  

 

8.1.1 OBECNÉ INFORMACE 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 
Název stavby   : Výstavba pavilonu P v areálu BVV, objekt SO 01 – pavilon P 
Místo stavby   : areál Veletrhu Brno a.s., Veletržní 1  
Katastrální území  : k.ú. Brno - Pisárky 
Investor   : Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, Česká republika 
Projektant  : Arch. Design, s.r.o., Stránského 39, 616 00 Brno 
Dodavatel  : dle výběrového řízení 
Druh stavby  : novostavba 
Stavební řešení : Arch. Design, s.r.o., Stránského 39, 616 00 Brno 
 
POPIS STAVBY 

Výstavní část pavilonu P je navržena jako dvoulodní jednopodlažní hala o půdorysné ploše 
s vnitřními rozměry výstavní plochy 87 x 176,9 m s možností rozdělení na čtyři samostatné 
části. Dispoziční řešení výstavní plochy je v rastru 6,0 x 6,0m. Vjezdy pro obsluhu jsou 
navrženy v požadovaných rozměrech vždy v párech proti sobě. Světlá výška haly je 12,0 m po 
spodní líc nosné konstrukce. V čelech výstavní plochy jsou navrženy provozní třípodlažní 
vestavky, západní vestavek slouží jak výstavní tak vstupní hale, východní pouze výstavní hale, 
zejména skladům, hygienickému a technickému zázemí pavilonu.  
Založení nosných sloupů ocelové konstrukce v halové části bude provedeno podle velikosti 
zatížení buď na jednotlivých pilotách nebo na skupinách pilot přemostěných 
železobetonovými převázkami . Pod podlahu vestavované konstrukce budou založeny plošně. 
Železobetonové vany nebo krabice, jejichž plošný základ bude tvořit základová deska, budou 
ve spojení se suterénními stěnami tvořit vanu proti působení podzemní vody. 
Ocelová konstrukce pavilonu se stává z ocelové konstrukce střechy, podpůrných sloupů 
nesoucích střechu a částečně obvodový plášť. Dále ze západního a východního vestavku, které 
se nacházejí v čelech pavilonu. Ocelová nosná konstrukce střechy výstavní haly i převážné 
části vestavků je řešena jako pravoúhlý rastr nosných prvků navržených z trubek a válcovaných 
profilů standardního sortimentu. Hlavní nosná konstrukce střechy je tvořena příhradovými 
vazníky maximální výšky 3,60 m o dvou polích celkové délky cca 87,0 m. 
 

8.1.2 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

8.1.2.1 HLAVNÍ MATERIÁLY 

Piloty i pasy budou provedeny jako železobetonové, z betonu třídy C30/37-XC2-XA1-S3 s 
max.průsakem 50mm dle ČSN EN 12 390 -8. 
 V předpisu je třeba uvést počet kusů pilot a kubaturu betonu. Teplota betonové směsi nesmí 
klesnout před uložením do bednění pod +10°C a musí být taková, aby na začátku tuhnutí byla 
teplota čerstvého betonu min. +5 °C. Voda potřebná k ošetřování betonu při teplotě prostředí 
nižší než +10°C nesmí mít teplotu nižší než +5 °C. Nepředpokládá se však, že by během  
provádění betonářských prací mohlo dojít k  takovému počasí, aby bylo nutné provádět 
zvláštní opatření. 
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8.1.2.2 VÝZTUŽ 

Armokoše a výztuž musí být uloženy tak, aby nedocházelo k znečištění zeminou. Vyztužení 
přechodových pasů bude provedeno z podélné a příčné výztuže. Podélná výztuž bude z oceli 
10 505 (R). Výztuž bude svařována a přechody mezi taženými oblastmi budou zajištěny ohyby.  
 
8.1.2.3 VEDLEJŠÍ MATERIÁLY 

Plocha potřebného bednění na přechodové pasy. Pro provedení pasů bude nutné bednění. 
Použijeme rámové bednění firmy DOKA, kladené naležato. Bednění bude provedeno pro pasy 
nesoucí obvodové a vnitřní zdivo. Pro bednění problematických míst budou systémové dílce 
doplněny řezivem. 
 
8.1.2.4 DOPRAVA A UKLÁDÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Betonová směs bude vyráběna v míchacím centru a dovážena na místo v autodomíchávači na 
podvozku Tatra 815. Ukládání směsi do pilot bude prováděno přímo z autodomíchávače (za 
pomoci usměrňovací roury). Při betonáži pasů bude rovněž směs ukládána do bednění přímo 
z autodomíchávače popřípadě pomocí autočerpadla.  
Výztužné armokoše pilot budou na stavbu dopraveny již vyrobené a budou uloženy na skládku 
v prostoru staveniště. Do vyhloubených vrtů budou armokoše ukládány pomocí 
automobilového jeřábu. Výztuž pro základové pasy bude dovezena na staveniště v potřebných 
rozměrech a tvarech a zde se uloží na určenou skladovací plochu. Po provedení bednících 
prací se výztuž svaří do bednění. Pro manipulaci s výztuží na staveništi bude využito 
automobilového jeřábu. 
Prvky bednění a řezivo se uloží na určenou plochu na staveništi, manipulovat se s nimi bude 
ručně a pomocí autojeřábu. Dodávky veškerého materiálu bude přejímat odpovědný 
pracovník. 
 

8.1.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před započetím vrtných prací musí být dokončeny činnosti, na které tyto práce navazují. Pláň 
musí být srovnána na předepsanou výškovou úroveň. Prostorová poloha objektu (hlavní 
polohové čáry, hlavní osy a hlavní body polohové trasy) a z něj geometrické prvky podrobného 
vytyčení (body, osy, výškové úrovně atd.) se vyznačí vytyčovacími značkami a zajistí proti 
porušení. Piloty se vytyčí v osách, jejichž poloha je dána projektem. Poloha bude fixována 
pomocí laviček vzdálených minimálně 2 m od okraje pracovní pláně. Na lavičkách lze vyznačit i 
pracovní výšku. 
Před předáním staveniště musí být odpovědným pracovníkem zajištěno vytyčení stávajících 
sítí a jejich   vyznačení s ochrannými pásmy. S ochrannými pásmy musí být seznámeni všichni 
pracovníci, kteří budou vrtné a výkopové práce provádět. To platí i pro trasy inženýrských sítí 
v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. Vytyčené staveniště 
přejímá odpovědná osoba dodavatele vrtných prací od stavbyvedoucího hlavního dodavatele 
stavby. Při přejímce bude překontrolována příjezdová komunikace, stav pracovní pláně,  
včetně výškových bodů, s určením ploch pro skládky, oplocení staveniště a rozvody 
inženýrských sítí pro potřeby staveniště. O převzetí se napíše zápis do stavebního deníku nebo 
na samostatný formulář. Také zde musí být prohlášení, že stavba je vytyčena dle projektu, 
zápis o převzetí výškových a polohových bodů, podpisy a datum. V případě, že budou zjištěny 
závady závažnějšího charakteru, nesmí zástupce specializované firmy staveniště převzít a 
vrtné práce zahájit. 
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8.1.4 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. Při výstavbě dodrženy platné 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví týkající se zejména zemních a 
betonářských prácí a prácí souvisejících.  Před zahájením prací bude vedením stavby 
provedena vstupní instruktáž všech zúčastněných pracovníků. Veškeré změny a doplňky oproti 
projektové dokumentaci, budou konzultovány a  projednány s projektantem.  
Práce týkající se zhotovení pilot jsou náročné na ochranu zdraví při práci, proto musí být 
vytvořeny takové pracovní podmínky, které zajistí bezpečnost všech pracovníků na staveništi. 
Prostor staveniště je třeba oplotit, aby nedošlo k vniknutí nepovolaných osob na staveniště. 
Vjezd na staveniště bude napojen na příjezdovou komunikaci a zabezpečen uzamykatelnou 
branou širokou z důvodu umožnění příjezdu vrtné soupravy, nákladních vozidel k odvozu 
zeminy a  autodomíchávačů. Staveništní komunikace musí být zpevněná a odolná vůči pojezdu 
mechanizace. V prostoru staveniště budou určeny skladovací plochy pro bednění, výztuž a 
uzamykatelný sklad na drobné nářadí. Otevřené skladovací plochy musí být zpevněné a 
odvodněné. Pro pracovníky bude na staveništi zřízeno sociálně-hygienické zázemí. 
 

8.1.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
PRO ZHOTOVENÍ PILOT 

• 2 X vrtmistr -  je vedoucím čety, organizuje práci, obsluhuje nivelační přístroj, 
kontroluje složení vyvrtané zeminy, svislost a délky pilot. Zhotovuje zkušební krychle, 
zajišťuje plynulou a kvalitní výrobu pilot, vede záznamy o jejich výrobě. Je zodpovědný 
za dodržení předepsaného postupu, jakostních podmínek a bezpečnosti při práci 

• 2 X strojník vrtné soupravy - odpovídá za správný provoz a údržbu vrtné soupravy, 
podle potřeby prodlužuje nebo zkracuje usměrňovací rouru na beton a vypomáhá při 
běžných pracích pilotáže 

• 2 X obsluha vrtné soupravy - obsluhuje vrtnou soupravu a spolu se strojníkem provádí 
výměnu šnekového vrtáku za čistící šapu 

• 1 jeřábník - obsluhuje automobilový jeřáb, manipuluje s výztužnými armokoši a 
usazuje je spolu s betonářem do vrtů 

• 3 X betonář - odpovídá za uložení a zpracování betonové směsi, manipuluje 
s usměrňovací rourou včetně jejího prodlužování či zkracování, usazuje armokoše 

• 1 strojník nakladače - zajišťuje nakládání vyvrtané zeminy na nákladní automobil 

• 1 řidič nákladního automobilu - zabezpečuje kontinuální odvoz vytěžené zeminy od 
nakladače 

• 1 řidič autodomíchávače - zajišťuje dovoz betonové směsi a zodpovídá  za dodržení 
její kvality během přepravy, manipuluje s výsypkou. Je to většinou pracovník 
betonárny. 

 
PRO ZHOTOVENÍ PASŮ 

• tesaři - provádějí bednění pro betonáž základových pasů 

• 4 armovači - provádějí výztužné kostry pasů dle výkresů výztuže 

• 3 betonáři - odpovídají za uložení a zpracování betonové směsi, manipulují s výsypkou 
autodomíchávače včetně jejího prodlužování či zkracování, hutní směs vibrátorem 
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• 1 strojník rypadla - obsluhuje rypadlo, provádí hloubení pasů a nakládá výkopek na 
nákladní automobil 

• 1 jeřábník - obsluhuje automobilový jeřáb a manipuluje s výztuží a prvky bednění 

• 1 řidič nákladního automobilu - zabezpečuje kontinuální odvoz vytěžené zeminy od 
rypadla 

• 5 x řidič autodomíchávače - zajišťuje dovoz betonové směsi a její kontinuální průběh, 
zodpovídá za dodržení její kvality během přepravy, manipuluje s výsypkou 

 

8.1.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
VRTÁNÍ PILOT 

Pro vrtání velkoprůměrových pilot použijeme např. vrtnou soupravu BAUER BG 7. Svými 
technickými parametry a vrtným vybavením splňuje požadavky pro zhotovení těchto pilot. 
Vrtná souprava je vybavena vrtným šnekem (spirálou) průměru 630 - 1320 mm a čistící šapou 
s rovným dnem. 
Na nakládání vyvrtané zeminy bude využito rypadla a nakladače CATERPILLAR 
Odvoz výkopku bude zajištěn nákladním automobilem TATRA 815 s objemem korby   
Technické parametry vrtné soupravy: 
Typ        BAUER BG 7 
Max. průměr piloty      1320 mm 
Max. točivý moment       96 kNm 
Max. rychlost vrtání       43 rpm 
Hlavní tah vrátku        103 kN 
 
BETONÁŽ PILOT 

• Automobilový jeřáb bude využit k manipulaci a ukládání armokošů 

• Autodomíchávač TATRA 815 se využije pro přepravu a ukládání betonové směsi 
 
POMOCNÁ ZAŘÍZENÍ 

Šablona pro vyznačení vrtu, která je vyrobena z pásové oceli stočené do kruhu průměru 630 - 
1320 mm. Středem kruhu prochází příčník z pásové oceli, opatřený uprostřed otvorem, kterým 
se šablona osazuje na ocelový trn, vytyčující osu piloty. Obrys šablony se obtiskne v zemině 
sešlápnutím nebo údery kladiva. 
Usměrňovací článková roura pro betonáž piloty průměru 200 mm. Tuto rouru lze nastavovat a 
zkracovat v délce 1000 mm. 
 
PRO PROVEDENÍ PASŮ 

• Na hloubení rýh a na nakládání výkopku bude využito rypadla a nakladače 
CATERPILLAR  

• Odvoz výkopku bude zajištěn nákladním automobilem TATRA 815  

• Pro manipulaci s břemeny těžšími než 50 kg (svazky výztuže, bednění…) bude využito 
automobilového jeřábu  

• Pro spojování výztuže použijeme elektrickou svářečku  

• Autodomíchávač se využije pro přepravu a ukládání betonové směsi 

• Pro zhutnění štěrkopískového podsypu na dně rýhy pro pasy použijeme pěch WEBER 

• Ponorný vibrátor pro hutnění ukládané betonové směsi  
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• Doplňkové vybavení - drobné nářadí (lopaty, krumpáče, ruční pily, vázací prostředky, 
kladiva,  brusky), pomůcky pro svářeče, měřící pomůcky. 

 

8.1.7 PRACOVNÍ POSTUP 
 
VRTÁNÍ PILOT 

Před zahájením vrtných prací je třeba překontrolovat kompletnost vrtné soupravy, 
připravenost ocelových pažnic, armokošů a funkčnost zařízení. Rozmístění mechanismů a 
jejich pohyb musí být  organizován tak, aby práce probíhaly plynule. Vrtná souprava opatřená 
šnekovým vrtákem zaujme pracovní polohu, která musí být volena s ohledem na vlastní 
hloubení vrtu a odkládání výkopku do prostoru vedle vrtu, odkud bude nakladačem ukládán 
na nákladní automobil. Souprava musí být ve stabilní poloze, aby nedošlo ke ztrátě stability 
stroje při vrtání. Proto musí být stavební plocha dostatečně zpevněna a ve stavební jámě 
odvodněna.  
Vrtmistr označí obrys vrtu pomocí šablony, kterou navleče na vytyčovací kolík osy piloty a 
zatlačí ji sešlápnutím do zeminy. Vytyčení je potřeba věnovat velkou pozornost. Před vrtáním 
šablonu i kolík odstraní a odstoupí z pracovního prostoru vrtné soupravy. Strojník na pokyn 
vrtmistra spustí zvukový signál a všichni pracovníci opustí pracovní prostor soupravy, strojník 
podle smluvených signálů vrtmistra nastaví spirálu přesně nad střed vrtu a zahájí hloubení. 
Součastně s hloubením vrtu je zapouštěna ocelová výpažnice pro jeho ochranu. 
Přesnost vrtu je vrtmistr povinen kontrolovat po každých 2 záběrech a případně musí polohu 
spirály upravit. Při kontrole musí strojník vrtný nástroj nastavit mimo vrt. 
Vytěžená zemina bude postupně sypána na terén vedle vrtu, odkud jí bude nakladač nakládat 
na nákladní automobil a ten výkopek odveze na skládku. Odvoz zeminy musí být organizován 
tak, aby vrtná souprava pracovala plynule. Vrtání se ukončí, až šnekový vrták dosáhne 
projektem stanovenou hloubku a vytěžený materiál bude odpovídat předpokládanému 
podloží. V případě pochybností je třeba vyjádření příslušného statika. 
 
ZAJIŠTĚNÍ VRTU A OSAZENÍ ARMOKOŠE 

Bezprostředně po dokončení vrtání spirálou se dno vrtu dočistí a zarovná tzv. čistící šapou 
s rovným dnem. Dočištění vrtu je třeba věnovat velkou pozornost, aby na dně nezůstala 
nakypřená zemina, která by po zabetonování způsobila nežádoucí sednutí piloty. Po začištění 
se na hlavu vrtu osadí pomocí zdvihu vrtné soupravy ocelový ochranný límec, který zajistí 
vrchní hrany otvoru proti sesutí při osazování armokošů a při betonáži.  
Bezprostředně po osazení ochranného límce se do vrtu usadí výztužné armokoše. Armokoš se 
bude do vrtu usazovat pomocí automobilového jeřábu. Při této činnosti je třeba dbát na to, 
aby se nestrhla část stěny vrtu a zemina nenapadala na dno, protože by negativně ovlivnila 
únosnost piloty. Při usazení musí být dodrženo také krytí výztuže v armokoši. Armokoš musí 
dosednout až na dno vrtu a zároveň musí z vrtu vyčnívat jeho hlavní podélná výztuž, min 500 
mm nad úroveň pracovní plochy, aby došlo k propojení s dodatečně betonovaným pasem. 
 
BETONÁŽ VRTANÝCH PILOT 

Betonáž se musí zahájit bezprostředně po uložení výztužného armokoše. Pro kvalitu betonáže 
je potřebné zajistit její kontinualitu. Dodávka betonové směsi musí být zajištěna tak, aby 
betonáž mohla začít nejpozději dvě hodiny po osazení armokoše a tři hodiny po vyhloubení 
vrtu. V případě, že betonáž nezačne ve stanoveném čase, je potřebné těsně před betonáží 
vyjmout armokoš a znovu vrt vyčistit válcovým vrtákem, to ale jen pokud by nebylo použito 
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ocelové výpažnice. Pro zabezpečení plynulé betonáže je potřebné mít v záloze náhradní 
betonárku. Je nutné vyvarovat se přerušení betonáže nad 15 min., přerušení nad 30 min. je 
nepřípustné. 
Betonová směs bude do vrtu ukládána pomocí usměrňovací článkové roury s násypkou. Tato 
roura s násypkou se umístí pomocí jeřábu do středu piloty a opře se o ochranný límec tak, aby 
proud betonu nenarážel ani na výztuž piloty, ani na stěny výpažnice. Při ukládání betonové 
směsi se postupně zkracuje usměrňovací roura a vytahuje ocelová výpažnice. Konec 
usměrňovací roury musí být při začátku betonování maximálně 1000 mm nad dnem vrtu a 
v průběhu betonáže se postupně zkracuje v modulu 1000 mm. Násypka se plní přímo 
z autodomíchávače. Betonová směs nesmí do násypky padat z větší výšky než 1,5 m. Poté se 
pomocí jeřábu odstraní násypka a ochranný límec, na hlavu piloty se položí geotextilie 
z důvodu ochrany čerstvé betonové směsi před znečištěním od provozu mechanizace 
provádějící postupně další piloty. 
Cyklus jednoho vrtu včetně výplně je ukončen přesunem vrtné soupravy nad místo 
následujícího vrtu. 
 
HLOUBENÍ PŘECHODOVÝCH PASŮ 

 Po pěti dnech od provedení pilot začnou probíhat výkopové práce pro přechodové pasy. 
Poloha pasů je dána polohou osy již provedených pilot a vytyčení pasů bude provedeno 
(výškově i polohově) v souladu s projektovou dokumentací pomocí laviček, které budou 
umístěny asi 0,5 m od hrany výkopu. Za správné vytyčení těchto výkopů zodpovídá mistr. 
Výkopy pro přechodové pasy budou prováděny v okolí pilot ručně, aby při strojním výkopu 
nedošlo k porušení již hotových pilot. Mezi pilotami potom můžeme kopat strojně. Po 
provedení výkopu pasu pracovníci odstraní veškerý rozrušený beton na hlavě piloty a 
narovnají případné ohnuté pruty armokoše. Výkopek bude odvážen  a nakládán nakladačem.  
Výkopek bude rypadlo nakládat na nákladní automobil a ten ho bude odvážet na určenou 
skládku. 
 
PROVEDENÍ BEDNĚNÍ PASŮ 

Bednění pasů bude provedeno přímo na dno výkopu. V rýhách bude nejprve proveden 
štěrkopískový podsyp, na kterém se začne provádět bednění. Podsyp je nutno hutnit  pěchem  
po vrstvách, aby později nedošlo k sedání základových konstrukcí, které by negativně ovlivnilo 
jejich statickou funkci. Bednění bude provedeno z řeziva. Prvky systémového bednění jsou 
navrženy na přímé úseky pasů, řezivo je navrženo v místech potřebného doplnění 
systémových desek. Prvky bednění bude ze skládky k místu uložení přepravovat jeřáb a zde 
s nimi již budou manipulovat pracovníci. 
 
PROVEDENÍ VÝZTUŽE PASŮ 

Jednotlivé pruty výztuže budou vkládány do provedeného bednění a zde se svaří do 
požadovaného tvaru určeného projektovou dokumentací. Je nutné dbát na dodržení krytí 
výztuže a na její správné provedení. Výztuž bude ve svazcích přepravovat ze skladovací plochy 
k místu uložení automobilový jeřáb. Po zhotovení výztuže provede stavbyvedoucí se 
zástupcem investora převzetí armatury a učiní o tom zápis do stavebního deníku. 
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BETONÁŽ PASŮ 

Betonová směs bude na staveniště dovážena autodomíchávačem a pomocí jeho žlabu se uloží 
do bednění. Je nutné dbát na to, aby betonová směs nepadala z větší výšky než 1,5 m. Dále 
kontrolovat a řídit pohyb domíchávače mezi vybedněnými pasy, aby nedošlo k jejIch porušení. 
Hutnění směsi bude prováděno ponorným vibrátorem. Při použití ponorných vibrátorů nesmí 
být vpichy umístěné vícekrát do stejného místa a nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním a 
výztuží. Po provedení betonáže se musí dodržet technologická přestávka min. 3 dny. 
 
ODBEDNĚNÍ PASŮ 

Po technologické přestávce se základové konstrukce odbední. Při odbedňování je nutno dbát 
na to, aby nedošlo k poškození částí základových konstrukcí, zejména jejich horních hran. 
Řezivo se po odbednění roztřídí na prvky, které budou a nebudou vhodné pro další použití. 
Vhodné prvky se uloží zpět na skládku. (U systémového bednění je nutno po odbednění zbavit 
jednotlivé díly nečistot, ošetřit speciálními přípravky a uložit na skládku).  
 

8.1.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
Práce budou prováděny v souladu s platnými normami dle přiložené technické dokumentace. 
Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo pověřená osoba a kontrole provede záznam do 
stavebního deníku. 
 
8.1.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

Průběh prací při zakládání musí být vždy jasně a průkazně dokumentován. Před započetím 
prací na hlubinném zakládání je potřeba provést kontrolu stavební připravenosti a správné 
vytyčení těchto konstrukcí. O jejím výsledku je pořízen záznam do stavebního deníku.  
Pro plošné základy je z hlediska kvality základových konstrukcí důležité splnění požadavků 
kladených na základovou spáru. Tvar a poloha vlastního základu musí odpovídat projektové 
dokumentaci, je nutné mít zhotoveno řádně bednění a v něm zajištěnou polohu, tvar a 
komplexnost výztuže. Kvalita a vhodnost navrženého betonu musí být ověřena. 
 
8.1.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Při vrtání pilot se kontroluje půdorysné umístění a svislost vrtu, porovnávají se inženýrsko-
geologické poměry zjištěné při hloubení vrtu, s výsledkem inženýrsko-geologického průzkumu, 
který byl podkladem projektové dokumentace. Zjišťuje se složení a vrstvení hornin po celé 
délce prováděné piloty. Jsou- li skutečnosti zjištěné při provádění vrtných prací odlišné od 
předpokladu průzkumu, práce se přeruší a po dohodě mezi projektantem, dodavatelem a 
objednatelem se určí další postup.  
Před betonováním je nutno překontrolovat čistotu dna vrtu a správné osazení výztužného 
armokoše včetně potřebného krytí. Kvalita betonové směsi musí vyhovovat projektu, po 
ukončení betonáže piloty se kontroluje odebrání znečištěného betonu na hlavě piloty. 
Vrtmistr je po celou dobu hloubení vrtu a ukládání výztuže a betonu na pracovišti a má za 
povinnost: 

• vytyčit a označit správnou polohu osy vrtu 

• sledovat hloubku výkopu a složení výkopku při vyprazdňování vrtáku 

• po vyčištění dna vrtu změřit jeho hloubku (cejchovaným lankem se závažím) 

• kontrolovat a řídit osazování armokoše a usměrňovací roury 
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• zkontrolovat dobetonování piloty do požadované výškové úrovně 

• sledovat teplotu vzduchu při betonáži a během tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi 

• provádět záznam o průběhu ukládání výplně a na základě těchto záznamů vést práce. 
 
PRŮKAZNÍ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY 

Průkaznými zkouškami dokazuje zhotovitel před započetím prací, že z uvažovaných 
materiálových složek je možné vyrobit výplň vrtaných pilot a plošných základových konstrukcí 
s požadovanými fyzikálními vlastnostmi. Kontrolními zkouškami kontroluje zhotovitel 
v průběhu prací, zda se dodržují určené parametry výplně a ustanovení příslušných norem. 
Kontrolní zkoušky fyzikálních vlastností výplně se provedou pro konzistenci dodaného 
čerstvého betonu pomocí zkoušky sedání kužele. Krychelná nebo válcová zkouška pevnosti 
bude provedena – viz.bod č. 7 KONTROLNĚ ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 
ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 2009 
� Kontrola dodacích listů, množství betonové směsi, čas výroby, čas dodání (doba 

transportu při teplotě vzduchu 0 až +25°C nesmí přesáhnout 90 min, při jiné 
         teplotě 45 min) 
� specifikace z označení, tj. pevnostní třídu betonu v tlaku, označení stupně vlivu 

prostředí, max. jmenovitá horní mez frakce kameniva, stupeň obsahu chloridů a 
stupeň konzistence 

� Odebereme zkušební vzorky pro pozdější zkoušky krychelné pevnosti betonu v tlaku. 
Zkušební vzorek se odebere po cca 0,3 m³ odlitého betonu v množství cca 1,5 násobku 
potřebného pro zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 
150 mm) a zhutní se propichovací tyčí. Vzorek označíme štítkem s datem odebrání, 
celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve 
formě v prostředí o teplotě cca +20°C ±5 °C min. 16 hod a nejvíce 3 dny. Poté vzorky 
uložíme do vody o teplotě +20°C ± 2°C nebo do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu ≥  
95 % a teplotě +20°C ± 2°C 

Sada vzorků (1 sada = 3 kusy) se provede pro každou z prvních 3 pilot a dále pro každých 5 
pilot 
 
8.1.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Po zhotovení pilot, vytažení ocelové výpažnice a následně po odbednění plošných základů 
zkontroluje stavbyvedoucí v přítomnosti investora správnost provedení celé konstrukce. 
Společně provedou zápis do stavebního deníku. Kontrolují přesné provedení základových 
konstrukcí (výškové i polohové), správnou kvalitu betonové směsi, nepoškozenost základových 
konstrukcí. 
 
Dokumentace o provedených kontrolách obvykle zahrnuje: 

• záznamy ve stavebním deníku 

• zápisy o provedených zkouškách a kontrolách, protokoly o výsledcích zkoušek 

• fotodokumentaci všech rizikových míst a částí konstrukcí, které budou zakryty 
zhotovením následných procesů 

• případné videozáznamy z provádění pilot. 
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8.1.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Bezpečnost práce je konkretizovaná pro každý objekt, stavbu, zakázku v technologickém 
postupu, který zpracovává zaměstnanec přípravy výroby za spolupráce s bezpečnostním 
technikem a při tvorbě vycházejí z tohoto technologického předpisu.  
Je třeba dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 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.  
Před zahájením zemních prací musí všichni zaměstnanci být seznámeni s tímto 
technologickým a pracovním postupem a budou proškoleni. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušné vyhlášky a 
ustanovení dle zákoníku práce. 
Tento bod je řešen samostatně v bodě č. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

8.1.10  EKOLOGIE 
 
Ochrana životního prostředí se řídí v rámci jednotlivých společností ekologickým nařízením 
(interní předpis pod označením), které stanovuje opatření, postupy a odpovědnosti k zajištění 
ochrany životního prostředí v souladu s platnými zákony v oblasti nakládání s odpady, evidenci 
a likvidaci odpadů. 
Během stavebních prací určených v rámci tohoto pracovního předpisu se musí dodržovat 
ustanovení zákonů : 

• zákon 185/2001 Sb. O odpadech  

• vyhláška č. 381/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává   
       katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 

• vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech  
       nakládání s odpady. 
 
8.1.10.1 OCHRANA PŮDY 

Zajišťuje se ustanovením zákona ČNR č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního 
fondu. Maximální ochrany půdy bude dosaženo optimálním návrhem stavebního provozu a 
zařízením staveniště. Bude zabráněno úniku pevných a kapalných látek poškozujících půdu. 
 
8.1.10.2 OCHRANA SPODNÍCH VOD 

Ochrana spodních vod je stanovena zákonem č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). Bude zabráněno znečišťování podzemních vod stavební 
činností. Plocha pro očištění vozidel bude vyspádovaná a odtékající voda bude svedena do 
kanalizace s odlučovačem ropných 
látek. 
 
8.1.10.3 OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 

Ochrana se zajišťuje ustanovením v nařízení č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hlavními producenty hluku a vibrací při výstavbě jsou stavební stroje a mechanismy. Hluk 
na staveništi obvykle vychází z bodového zdroje a jeho intenzita klesá s narůstající vzdáleností. 
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Opatření která omezují hluk jsou: 
• Výběr strojů s nižší hlučností 

• Použití zvukově izolačních krytů stroje 

• Stanovení časového limitu práce strojů s nadměrnou hlučností 

• Vybudováním protihlukových stěn  

• Vibrace na staveništi vznikají používání strojů, které pracují na bázi mechanického 
kmitání 

• Ochrana proti vibracím bude zajišťována osobními ochrannými prostředky, jako jsou 
antivibrační rukavice, tlumiče sluchu, antivibrační obuv. 

 
8.1.10.4 OCHRANA OVZDUŠÍ 

Zajišťuje se ustanoveními zákona č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami. 
Ochrana ovzduší před prachovými a plynovými emisemi bude na staveništi zajištěna vhodnou 
konstrukcí staveništních vozovek a omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu. 
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8.2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS OCELOVÉ KONSTRUKCE VÝSTAVNÍ HALY 
 

8.2.1 OBECNÉ INFORMACE 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název stavby   : Výstavba pavilonu P v areálu BVV, objekt SO 01 – pavilon P 
Místo stavby   : areál Veletrhu Brno a.s., Veletržní 1  
Katastrální území  : k.ú. Brno - Pisárky 
Investor   : Veletrhy Brno a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, Česká republika 
Projektant  : Arch. Design, s.r.o., Stránského 39, 616 00 Brno 
Dodavatel  : dle výběrového řízení 
Druh stavby  : novostavba 
Stavební řešení : Arch. Design, s.r.o., Stránského 39, 616 00 Brno 
 
POPIS STAVBY 

Výstavní část pavilonu P je navržena jako dvoulodní jednopodlažní hala o půdorysné ploše 
s vnitřními rozměry výstavní plochy 87x176,9 m s možností rozdělení na čtyři samostatné 
části. Dispoziční řešení výstavní plochy je v rastru 6,0 x 6,0m. Vjezdy pro obsluhu jsou 
navrženy v požadovaných rozměrech vždy v párech proti sobě. Světlá výška haly je 12,0 m po 
spodní líc nosné konstrukce. V čelech výstavní plochy jsou navrženy provozní třípodlažní 
vestavky, západní vestavek slouží jak výstavní tak vstupní hale, východní pouze výstavní hale, 
zejména skladům, hygienickému a technickému zázemí pavilonu.  
Založení nosných sloupů ocelové konstrukce v halové části bude provedeno podle velikosti 
zatížení buď na jednotlivých pilotách nebo na skupinách pilot přemostěných 
železobetonovými převázkami . Pod podlahu vestavované konstrukce budou založeny plošně. 
Železobetonové vany nebo krabice, jejichž plošný základ bude tvořit základová deska, budou 
ve spojení se suterénními stěnami tvořit vanu proti působení podzemní vody. 
Ocelová konstrukce pavilonu se stává z ocelové konstrukce střechy, podpůrných sloupů 
nesoucích střechu a částečně obvodový plášť. Dále ze západního a východního vestavku, které 
se nacházejí v čelech pavilonu. Ocelová nosná konstrukce střechy výstavní haly i převážné 
části vestavků je řešena jako pravoúhlý rastr nosných prvků navržených z trubek a válcovaných 
profilů standardního sortimentu. Hlavní nosná konstrukce střechy je tvořena příhradovými 
vazníky maximální výšky 3,60 m o dvou polích celkové délky cca 87,0 m. 
 

8.2.2 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ  
 
8.2.2.1 MATERIÁL  

Hlavní stavební materiál pro zhotovení hrubé vrchní stavby jsou ocelové prvky a konstrukce 
především z oceli S 355, ostatní pomocné ocelové prvky z oceli S 235. Jedná se především o 
profily typu IPE, HEB, HEA, UPE a trubkové profily hlavního středního průvlaku výstavní haly 
který je sestaven z jednotlivých částí, které tvoří 4 samostatné dílce na stavbě svařené a 
smontované do požadovaného stavu. Dalším materiálem jsou různé kotvící a šroubové prvky. 
 

8.2.2.2 DOPRAVA 

Ocelové prvky a díly budou objednány a vyrobeny v centrální výrobně, poté budou dováženy 
na stavbu. Jednotlivé ocelové prvky, které bude možno přepravit ve smontovaném stavu, 
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budou ve výrobně smontovány a označeny viditelně číslem podle montážního předpisu, aby 
nedošlo k záměně prvku při samotné montáži na staveništi. 
Doprava bude probíhat pomocí tahače návěsů MAN 4x4 s valníkem GOLDHOFER . Doprava 
bude probíhat v předem domluvených intervalech a časech dohodnutých dle montážního 
plánu tak, aby montáž probíhala plynule a nevznikaly komplikace způsobené nedostatkem 
ocelových prvků. Vertikální i horizontální přeprava na staveništi bude zajištěna pomocí 
autojeřábů. 
 
8.2.2.3 SKLADOVÁNÍ 

Veškeré ocelové prvky (sloupy, průvlaky, prvky pro ztužidla, atd.) budou skladovány na 
staveništní skládce, která musí být dostatečně zpevněná, rovná, čistá a odvodněna ve spádu 
2% od objektu. Zpevnění se provede pomocí zhutněné štěrkodrtě nebo pomocí betonových 
panelů. Podsyp bude po ukončení výstavby zhutněn a bude sloužit jako podkladní vrstva pro 
budované komunikace a parkoviště.  
Jednotlivé prvky, které budou na stavbu dopravovány, se musí ukládat tak, aby bylo možné 
odebírat prvky v tom pořadí, v jakém mají být smontovány. Ocelové prvky budou skladovány 
ve vodorovné poloze, a budou navzájem proloženy dřevěnými prokládkami. 
 
Skladování dílců 

• spodní hrana skladovaného materiálu ve výšce min. 300 mm nad úrovní terénu 

• Výška skladovaných dílců od země je max. 2,0 m 

• Výška prokládky mezi jednotlivými dílci je min. 100 mm 

• Průchozí šířka mezi dílci je 0,75 m 

• Neprůchozí šířka mezi dílci je 0,25 m 
 

8.2.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
 
Před zahájením montáže musí být dokončeny veškeré  práce na základových konstrukcích, což 
znamená provedení železobetonových hlavic na pilotách. Při přebírání stavby proběhne 
kontrola těchto konstrukcí. Budou kontrolovány zejména hlavní rozměry vytyčeného objektu v 
modulové síti, rozměrová a polohová přesnost, kontrola montážní roviny, neporušenost 
konstrukcí, spránost a stabilita konstrukce. 

 
8.2.3.1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Převzetí staveniště proběhne za účasti investora, hlavního projektanta, dodavatele a 
stavbyvedoucích. Staveniště bude předáno s kompletní dokumentací stavby - stavební 
povolení, schválená projektová dokumentace. Předává se vyznačená hranice staveniště, 
připojení inženýrských sítí, hlavní polohová čára a hlavní výškové body, vše musí být viditelně 
a trvale označeno. 
Provede se kontrola staveniště. U zařízení staveniště se kontroluje stav komunikací, rovinnost 
skladovacích ploch, stav oplocení staveniště, vyznačení rozvodů inženýrských sítí, funkčnost a 
bezpečnost montážního mechanismu. O předání a převzetí staveniště se provede zápis do 
stavebního deníku. Zápis musí obsahovat případné nedostatky a termíny jejich odstranění. 
V případě, že bude zjištěna závada závažnějšího charakteru, nesmí zástupce montážní firmy 
staveniště převzít. 
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8.2.4 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace. Při výstavbě dodrženy platné 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví, týkající se zejména 
ocelových a montážních prací a prací souvisejících.  Před zahájením prací bude vedením stavby 
provedena vstupní instruktáž všech zúčastněných pracovníků. Veškeré změny a doplňky oproti 
projektové dokumentaci, budou konzultovány a  projednány s projektantem. 
Práce týkající se zhotovení ocelové konstrukce jsou náročné na ochranu zdraví při práci, proto 
musí být vytvořeny takové pracovní podmínky, které zajistí bezpečnost všech pracovníků na 
staveništi. Montáž bude probíhat při teplotách +5° - 30°C, za nižších či vyšších teplot není 
možné ve výstavbě pokračovat nebo musí být zavedena opatření, aby se zálivková malta nebo 
beton nenacházeli po dobu svého tvrdnutí v uvedených podmínkách. Montáž musí být 
přerušena, dosáhne-li vítr rychlosti větší než 10 m/s a při snížené viditelnosti (mlha, hustý 
déšť, apod.) 
Prostor staveniště je třeba oplotit, aby nedošlo k vniknutí nepovolaných osob na staveniště. 
Vjezd na staveniště bude napojen na příjezdovou komunikaci a zabezpečen uzamykatelnou 
branou širokou z důvodu umožnění příjezdu nákladních vozidel, tahačů s valníky, autojeřábů. 
Staveništní komunikace musí být zpevněná a odolná vůči pojezdu mechanizace. V prostoru 
staveniště budou určeny skladovací plochy pro jednotlivé ocelové prvky a uzamykatelný sklad 
na drobné nářadí. Otevřené skladovací plochy musí být zpevněné a odvodněné. Pro 
pracovníky bude na staveništi zřízeno sociálně-hygienické zázemí. 
 

8.2.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  
 
Na provádění montáže ocelové konstrukce bude dohlížet osobně stavbyvedoucí. Pracovní 
stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení, kteří byli řádně proškoleni. Před 
zahájením prací bude technický stav stroje překontrolován obsluhou stroje. 

 
ČETA PRO MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE: 

• 3 vedoucí montážní čety - organizuje, řídí a koordinuje práce, zodpovídá za správné 
provedení 

• 3 jeřábníci - obsluhují jeřáb, včetně běžné údržby 

• 4 vazači - vybírají, připravují a zavěšují jednotlivé ocelové prvky na zvedací zařízení 

• 7 montážních pracovníků - provádějí montáž a kotvení ocelových prvků 

• 4 pomocní dělníci 
 

8.2.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 
STROJE PRO MONTÁŽ 

• Autojeřáb LIEBHERR 

• Montážní zvedací plošiny 

• Svářečka ALFAMIG/MAG 
 
POMŮCKY PRO MONTÁŽ 

• Závěsy pro manipulaci s ocelovými prvky 

• Pomocné lešenářské věže 
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• Žebříky 
 
VYBAVENÍ ČETY 

• Nivelační přístroj s příslušenstvím 

• Pásmo 

• Olovnice 

• Vodováha 

• Palice 

• Vrtačka 

• Rázový utahovák 

• Svářečka 
 
OCHRANNÉ POMŮCKY 

• Ochranná pracovní přilba, oděv, obuv, rukavice 

• Ochranné brýle 

• Výstražná vesta 

• Bezpečnostní pás pro práci ve výškách 

• Svářečská maska 
 

8.2.7 PRACOVNÍ POSTUP 
 
Konstrukce výstavní haly je dilatační celek staticky nezávislý na ostatních částech objektu 
Pavilonu P. 
 
MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE VÝSTAVNÍ HALY 

POSTUP MONTÁŽE 

Montáž předpokládá osazení hlavních středových sloupů v ose J (8,13). Osazení hlavních 
středových sloupů bude provedeno na vybetonovaný železobetonový základ, kotveny budou 
pomocí montážních šroubů do základové konstrukce. Vyrovnání sloupů bude provedeno 
pomocí ocelových ploten, kterými budou jednotlivé sloupy vyrovnány. Na sloupy budou 
postupně vevařovány části rozsoch pro pozdější uložení průvlaku. Po osazení základních 
středových sloupů, bude pokračovat montáž paralelně v řadách 9A, 10A a 9P, 10P včetně 
jejich stěnových ztužidel.  
 
 

 

Obr. č. 34 
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Střední část průvlaku bude namontována s montážním nadvýšením 30 mm realizovaným 
přizdvižením na lisech v místě montážních styků. Po celou dobu montáže výstavní haly, bude 
střední část průvlaku uložena na minimálně jedné montážní věži v polovině rozpětí. Na průvlak 
a sloupy stěn po té budou osazeny severní a jižní části vazníku (skládající se z 5 -ti montážních 
dílců pro jeden vazník) v řadách 9 a 10. Pole vazníku mezi řadami A - J má nadvýšení 100 mm. 
Mezi tyto vazníky budou postupně vkládána střešní ztužidla, všechny vaznice a stabilizující 
tyče mezi dolními pásy vazníku. 
Vazníky před uložením na definitivní podpory a zatížením další konstrukcí musí mít zavařeny 
všechny montážní styky, vloženy a přivařeny montážně vkládané diagonály. Montážní 
organizace je povinna zajistit stabilitu vazníku (vhodným zavěšením, montážním ztužením 
apod.) po dobu, než bude zapojen do konstrukce stabilizované střešními a stěnovými ztužidly. 
Po úplném dokončení montáže konstrukce v poli 9 - 10 (sloupy, průvlak, ztužidla, vaznice, 
stabilizující tyče) je možné pokračovat postupně v montáži středových sloupů 4J, 17J a 1J, 20J. 
 
 

 
 
 
 
Po osazení těchto sloupů, je možné pokračovat v montáži hlavního středního průvlaku Hlavní 
průvlak v ose J je na sloupy J1 a J20 uložen prostřednictvím 4 ks elastomerových ložisek. Tato 
ložiska jsou šroubována k příčníku průvlaku a ke klínovým deskám na příčníku příslušného 
sloupu. Klínové desky bude nutné vyrobit a upravit na potřebnou tloušťku po geodetickém 
zaměření finálního tvaru konstrukce. Teprve po té je možné vložit desky do konstrukce, 
přivařit je na příčníky sloupů a průvlak spustit na ložiska. Pro montáž průvlaku a případné 
rektifikace jsou jak příčníky sloupů, tak příčníky průvlaku lokálně přizpůsobeny a vyztuženy k 
zvedání na lisech. Poté bude provedena montáž sloupů a stěnových ztužidel v řadách A a P ve 
směru od řady 9 k řade 1 a od řady 10 k řadě 20.  

Obr. č. 35 
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V modulech se stěnovými a střešními ztužidly musí být vždy ihned realizována ztužidla v celém 
rozsahu. Na sloupy v modulech bez stěnových ztužidel musí být neprodleně po vztyčení 
namontovány paždíky a sloupy tak zapojeny do systému ztužení.  
 

8.2.8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
8.2.8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

Před zahájením montáže bude zkontrolováno: 

• Projektová dokumentace- ověří se platnost na výkresech 

• Příprava staveniště na technologickou etapu 

• Stav staveništních komunikací, čistota a rovinnost skladovacích ploch 

• Funkčnost a bezpečnost zvedacího mechanismu 

• Vstupní materiál - proběhne kontrola dle projektové dokumentace a technologického 
postupu, ověří se shodnost s projektovou dokumentací, množství a případná poškození 

• Kvalita materiálu - kontroluje se kvalita, jakost dle atestů, dodacích listů a projektové 
dokumentace, provede se kontrola rozměrů, ověří se shodnost s projektovou 
dokumentací  

• Vizuálně se překontroluje správnost provedených spojů. 
 
8.2.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

Při montáži se průběžně kontroluje 

• Shodnost os ocelových prvků s příslušnými vytyčenými osami 

• Správnost provedení styků a montážních spojů 

• Hodnota odchylek osazených ocelových prvků 

• Správnost a přesnost uložení ocelových prvků 
 
 

 

 

 

Obr. č. 36 
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8.2.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Po dokončení montáže bude zkontrolováno 

• Shoda konstrukce s projektovou dokumentací a montážními výkresy 

• Jakost - provede se vizuální kontrola správnosti použitých prvků, jejich tvar, 
porušenost, provedení spojů 

• Celková geometrie - bude provedena vizuální kontrola všech prvků, které zajišťují 
celkovou stabilitu a celistvost objektu 

• Konečnou kontrolu provede geodet pomocí laserového měřícího přístroje 

• Překontrolují se odchylky prvků od plánované polohy 

• Sednutí - kontrola bude zahrnuta v kontrole celkové geometrie 

• Kontrolu provádí stavební dozor investora za přítomnosti stavbyvedoucího, o kontrole 
je proveden záznam do stavebního deníku 

• Kontroly budou prováděny dle platných norem a předpisů. 
 
 

8.2.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
Bezpečnost práce je konkretizovaná pro každý objekt, stavbu, zakázku v technologickém 
postupu, který zpracovává zaměstnanec přípravy výroby za spolupráce s bezpečnostním 
technikem a při tvorbě vycházejí z tohoto technologického předpisu.  
Je třeba dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 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.  
Před zahájením zemních prací musí všichni zaměstnanci být seznámeni s tímto 
technologickým a pracovním postupem a budou proškoleni. 
Školení bude obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále příslušné vyhlášky a 
ustanovení dle zákoníku práce. 
Tento bod je řešen samostatně v bodě č. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

8.2.10 EKOLOGIE 
 
Ochrana životního prostředí se řídí v rámci jednotlivých společností ekologickým nařízením 
(interní předpis pod označením), které stanovuje opatření, postupy a odpovědnosti k zajištění 
ochrany životního prostředí v souladu s platnými zákony v oblasti nakládání s odpady, evidenci 
a likvidaci odpadů. 
Během stavebních prací určených v rámci tohoto pracovního předpisu se musí dodržovat 
ustanovení zákonů : 

• zákon 185/2001 Sb. O odpadech  

• vyhláška č. 381/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává   
       katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 

• vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech  
       nakládání s odpady. 
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8.2.10.1 OCHRANA PŮDY 

Zajišťuje se ustanovením zákona ČNR č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního 
fondu. Maximální ochrany půdy bude dosaženo optimálním návrhem stavebního provozu a 
zařízením staveniště. Bude zabráněno úniku pevných a kapalných látek poškozujících půdu. 
 
8.2.10.2 OCHRANA SPODNÍCH VOD 

Ochrana spodních vod je stanovena zákonem č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). Bude zabráněno znečišťování podzemních vod stavební 
činností. Plocha pro očištění vozidel bude vyspádovaná a odtékající voda bude svedena do 
kanalizace s odlučovačem ropných 
látek. 
 

8.2.10.3 OCHRANA PROTI HLUKU A OTŘESŮM 

Ochrana se zajišťuje ustanovením v nařízení č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Hlavními producenty hluku a vibrací při výstavbě jsou stavební stroje a mechanismy. Hluk 
na staveništi obvykle vychází z bodového zdroje a jeho intenzita klesá s narůstající vzdáleností. 
Opatření která omezují hluk jsou: 

• Výběr strojů s nižší hlučností 

• Použití zvukově izolačních krytů stroje 

• Stanovení časového limitu práce strojů s nadměrnou hlučností 

• Vybudováním protihlukových stěn  

• Vibrace na staveništi vznikají používání strojů, které pracují na bázi mechanického 
kmitání 

• Ochrana proti vibracím bude zajišťována osobními ochrannými prostředky, jako jsou 
antivibrační rukavice, tlumiče sluchu, antivibrační obuv. 

 
8.2.10.4 OCHRANA OVZDUŠÍ 

Zajišťuje se ustanoveními zákona č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími 
látkami. 
Ochrana ovzduší před prachovými a plynovými emisemi bude na staveništi zajištěna vhodnou 
konstrukcí staveništních vozovek a omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu. 
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9. BEZPEČNOST  A  OCHRANA  ZDRAVÍ  PŘI  PRÁCI 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům 
na výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším 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. 
Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 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. 
 
Zhotovitel zajistí, aby: 

• 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 

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené, jestliže se 
na staveništi plánují nebo provádějí 

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"). 
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"). 
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,  mazanin  nebo  
dlažeb,  úpravy povrchu  stěn  například  sekáním  nebo  dlabáním  (dále  jen "zednické 
práce"). 
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"). 
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9.1 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: a) 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 

• nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny 

• nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo z 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 

 
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 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 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. 
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. 
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. 
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9.1.1 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. 
 
9.1.2 POŽADAVKY NA VENKOVNÍ PRACOVIŠTĚ NA STAVENIŠTI 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na : 

• počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují 

• maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení 

• povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 
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. 
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. 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje a požadavky na organizaci práce a pracovních 
postupů stanovenými tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 
životního prostředí. 
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. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k  ochraně  bezpečnosti  a  
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Dojde-li  v  průběhu  prací  ke  změně  povětrnostní  situace  nebo geologických,  
hydrogeologických,  popřípadě provozních podmínek, které by  mohly  nepříznivě ovlivnit 
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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.  
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. 
 

9.2 BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 
 
9.2.1 OBECNÉ POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJŮ 

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. 
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. 
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. 
Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
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. 
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. 
 
9.2.2 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 

Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 
aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena 
v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením 
prací. 
Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 
aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
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Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby 
nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem  k používání. 
Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, nestanoví-li 
výrobce v návodu k používání jinak. 
Převisy,  které  při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno : 

• roztloukat horninu dnem lopaty 

• urovnávat terén otáčením lopaty 

• vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
 
Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy. 
Při použití  přídavného  zdvihacího  zařízení  dodaného ke stroji výrobcem platí vedle 
podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání 
zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo jinou fyzickou 
osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na vyčnívající pevné překážky, 
jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je nutno předem odstranit, narušit, 
popřípadě viditelně označit. Zařízení technického vybavení, například požární hydranty, 
uzávěry vody a plynu nebo kanalizační poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich 
poškození. 
Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před strojem ve 
směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 
Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes jakoukoli část 
taženého skrejpru. 
Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a uzavřena. 
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9.2.3 DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY PRO PŘEPRAVU BETONOVÝCH A JINÝCH SMĚSÍ 

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. 
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
9.2.4 ČERPADLA SMĚSI A STROJNÍ OMÍTAČKY 

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 
směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, 
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 
používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
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. 
Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 
čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není 
dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn 
bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno 

• přehýbat hadice 

• manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to   
konstruovány 

• vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u  koncovky hadice 
 
Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 
tuto manipulaci. 
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. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 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. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
9.2.5 VIBRÁTORY 

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. 
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. 
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9.2.6 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZABEZPEČENÍ STROJŮ PŘI PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ PRÁCE 

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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
 
9.2.7 PŘEPRAVA STROJŮ 

Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního  zařízení  se  
provádí  podle  pokynů  a postupů uvedených v návodu   k  používání.  Není-li  postup  při  
přepravě  stroje  a  jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
 Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku,  jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojován od  tažného  vozidla  musí  být  dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného   stroje,  
na  stroji  ani  na  ložné  ploše  dopravního prostředku  nezdržují  fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 
Při  přepravě  stroje  na  ložné  ploše  dopravního prostředku jsou pracovní  zařízení,  
popřípadě  jiná  pohyblivá  zařízení  zajištěna  v přepravní poloze podle návodu k používání a 
spolu se strojem upevněna a mechanicky   zajištěna   proti  podélnému  i  bočnímu  posuvu  a  
proti převržení,  popřípadě  na  ložné  ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně. 
Dopravní  prostředek  musí  být  při  nakládání  a  skládání stroje postaven  na  pevném  
podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
Při  najíždění  stroje  na  ložnou  plochu  dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z  prostoru,  v  němž  by  mohly  být  ohroženy 
při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
Fyzická  osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení popřípadě  jiná  pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
Přípojný  stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn   a   mechanicky   
zajištěn   proti  nežádoucímu  pohybu.  Při připojování  přípojného  stroje,  jehož  maximální  
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přípustná  hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, 
pokud  jsou  provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 
Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní  fyzické  osobě,  která  
připojování  provádí,  provést všechny nezbytné manipulace  se  závěsným  zařízením  stroje  
teprve  na  pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabržděno. 
 
9.2.8 PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v 
místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 
staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a 
vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh 
pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních 
prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění 
přítoku vody na staveniště. 
Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, 
ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a 
současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 
zvláštního právního předpisu ) a jiných podzemních překážek. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
9.2.9 ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 

Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. Výkopy 
v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu přičemž prostor mezi 
horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 
vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující 
přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje 
zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod 
horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko 
pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo 
zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být 
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přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně 
přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž 
zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně 
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob 
do hloubky^13) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 
1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po 
obou stranách. 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v 
pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 
výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
 
9.2.10 PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 

Prováděním výkopových prací nesmí  být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže 
při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo 
k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění 
jejich stability. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve 
výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo 
strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení. 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

• vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna 

• obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu 
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nebo při přepravě materiálu do výkopu a  z výkopu. Není-li  v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
Při  ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 
vzájemně neohrožovaly. 
Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění 
nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z 
výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a  
nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost 
fyzických osob u výkopů. 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 
m prováděny osamoceně. 
 
Zajištění stability stěn výkopů : 

Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí 
být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v 
nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí 
a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 
zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je 
stanoveno ve větě první. 
Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 
Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou 
zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou 
technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do 
kterých nebudou v souladu s technologickým  postupem vstupovat fyzické osoby, lze 
ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. 
Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, 
napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. Při ručním odstraňování pažení stěn 
výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost práce.  
Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
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9.2.12 BETONÁŘSKÉ PRÁCE A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ 

Při provádění železobetonových konstrukcí musí být dodržovány zejména tyto zásady: 

Prostory, nad kterými se provádí montáž bednění  a další práce, musí být bezpečně zajištěny 
tak, aby nedošlo k ohrožení osob např. pádem předmětů nebo nářadí. Při práci ve výškách nad 
1,5 m musí být pracoviště zajištěno ochranným dvoutyčovým zábradlím. Všechny otvory 
v pracovních podlahách musí být pevně zakryty nebo ohrazeny. 
Pro výstup na bednění lze použít žebříků. Tyto žebříky musí přesahovat výstupní plošinu 
nejméně o 1,1 m a musí být zajištěny proti posunutí, zvrácení nebo bočnímu vychýlení. Po 
žebříku se nesmí vynášet a snášet břemeno o větší hmotnosti než 20 kg. 
Všichni pracovníci, kteří pracují při montáži a demontáži bednění, ukládání výztuže a betonáži, 
musí být vybaveni ochrannou přilbou, obuví s protismykovou podrážkou, rukavicemi a 
ochranným oděvem. 
Během přemisťování bednění je zakázáno, aby se pracovníci zdržovali pod bedněním nebo na 
něm. K montáži a demontáži bednění musí používat pouze předepsané nářadí a pomůcky. 
Údržbu bednění a jeho nátěr separačním prostředkem lze provádět jen na místě k tomu 
určeném. 
Bednění a jejich podpěrné konstrukce musí být prostorově tuhé a smí se zhotovovat jen z dílců 
k tomu určených.  Bednění musí být sestaveno dle projektu. Před započetím betonářských 
prací musí být řádně prohlédnuto a během betonáže kontrolováno. 
Při ukládání armatury a jejím vázání nesmí dělníci pracovat obnaženi. Musí být vybaveni 
koženou zástěrou a rukavicemi. 
Pracovní podlahy a plošiny se nesmí ukládat přímo na armaturu, aby ji nedeformovaly nebo 
nezměnily její polohu. Musí mít vlastní podpěrky. 
Při dopravě čerstvého betonu na místo zpracování musí být zbudována bezpečná místa pro 
pracovníky. Přitom armatura musí být přikryta. 
V průběhu betonáže je třeba sledovat , zda se bednění nedeformuje a je staticky stabilní. 
Ukládat nebo shazovat břemena na čerstvě zabetonované konstrukce je zakázáno. 
Při zhutňování betonu elektrickými vibrátory musí být obsluha poučena o ovládání 
mechanizmu a o opatřeních při zásahu elektrickým proudem. Musí používat dielektrické 
rukavice a gumovou obuv. 
Příkaz k odbednění konstrukce může vydat jen odpovědný stavbyvedoucí. Dílce se nesmí 
odbedňovat z žebříků, nesmí se také shazovat dolů na podlahu. Při jejich skládání na tvrdnoucí 
konstrukcí je třeba dbát na to, aby nedošlo k místnímu přetížení. 
Zavěšovat dílce na jeřáb může jen osoba k tomu oprávněná. Pro práce vazačské a jeřábnické 
platí samostatné předpisy, vyplývající z povolování zvláštní způsobilosti (vazačský a jeřábnický 
průkaz). 
 
9.2.13 BEDNĚNÍ 

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. 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
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Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou 
prvků bez konstrukčního rizika. 
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. 
 
9.2.14 PŘEPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONOVÉ SMĚSI 

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. 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
9.2.15 ODBEDŇOVÁNÍ 

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. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. 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. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
 
9.2.16 ZEDNICKÉ PRÁCE 

Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen 
účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a 
obsluhou čerpadla. 
Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 
volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. K dopravě materiálu lze používat pomocné 
skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo 
dojít k ohrožení fyzických osob. 
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Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
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. 
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   
Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
9.2.17 MONTÁŽNÍ PRÁCE 

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. 
Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu. 
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. 
 Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
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. 
Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem  nebo závěsným 
košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
Dopravovat  fyzické  osoby  pomocí  závěsného  koše lze pouze podle zpracovaného  
technologického  postupu, jestliže  k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno  bezpečné  
skladování  zbývajících  dílců. 
Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných   zařízení   
se  provádí  v  souladu  s  bližšími  požadavky zvláštního  právního  předpisu. 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. 
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. 
Svislé  dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními  stolicemi,  
vzpěrami,  zaklínováním  v základové patce nebo  jiným   vhodným  způsobem.  Způsob  
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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. 
Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až  po  upevnění  dílců  a  
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
Technologický  postup  stanoví  způsob  vyztužení  těch dílců, při jejichž  osazení  je  
bezpečnost  fyzických  osob  ohrožena  v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 

9.3 POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY 
 
9.3.1 SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 

Bezpečný  přísun  a  odběr  materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem  prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem,  přednostně  v  takové  poloze,  
ve  které  bude zabudován do stavby. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
 
Skládka   sypkých  hmot  se  spodním  odběrem  musí  být  označena bezpečnostní  značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické  osoby, které zabezpečují provádění 
odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
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 
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například opěrami nebo stěnami, musí být  pytle  uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
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. 
Tabulové  sklo  musí  být  skladováno na stojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno 
proti sklopení. 
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. 
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. 
 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. 
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. 
 
9.3.2 ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU TECHNICKOU KONSTRUKCÍ  

Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat 
povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný 
průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, 
požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v 
případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 
přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  
V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke 
snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění 
nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení 
úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena 
pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů.  
Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci.  
 
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní předpisy jinak.  
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Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.  
 
9.3.3 ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTŘEDKY  

Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 
pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 
splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.  
 
Podle účelu a způsobu použití se rozlišují  

• osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 
z výšky (pracovní polohovací systémy) 

• osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu) 
 
Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 
součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je : 

• zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje) 

• zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 

• pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce na překážkou (terénem,podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 
zranění zaměstnance.  

Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o 
jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.  
Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 
práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění 
proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý 
zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního 
prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné.  
Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z 
posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a 
že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný 
pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána 
sedačka s vhodnými doplňky. 
Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud : 

• systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano) 

• zaměstnanec používá zachycovací stroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu 
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• k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 
výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby 

• nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu 

• práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 
aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn 

  
Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo 
způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud 
byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k 
takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti.  
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.  
 
9.3.5 POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKŮ  

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku 
mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. 
Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak. 
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba.  
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volná 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m.  
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s 
výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být 
používán pouze pro výstup a sestup. 
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
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Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 
žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 
m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky.  
Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání.  
Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku.  
 
9.3.6 ZAJIŠTĚNÍ PROTI PÁDU PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU  

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, 
že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, 
tak po jejím ukončení.  
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv.  
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 

včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí: 

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit.  
 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména : 

• vyloučení provozu 

• konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce 

• ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým 
zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m 

•  dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení 
 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně : 

• 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 

•  2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m 

• 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m 

• 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce.  
Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu.  
S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého 
obvodu paty objektu. 
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Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
  
9.3.7 PRÁCE NA STŘEŠE  

Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti  

• pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 

• sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25° 

• propadnutí střešní konstrukcí 
Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 
otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné,případně záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.  
Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a 
potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45° od vodorovné roviny je nutno 
použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost 
mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není 
zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně 
nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo 
pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.).  
Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní 
plochy o šířce nejméně 0,6 m.  
 
9.3.8 DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE  

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 
potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 
konstrukci montují, používají a demontují.  
Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou 
osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce 
montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě.  
V návaznosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba 
konkrétní postup montáže, používání a demontáže.  
 
Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud: 

• jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána 

• nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce 

• jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení 

• jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné 
přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo 
jiným dokumentem 
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• rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze 

• podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery 

• pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům 

• pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, 
rampy nebo výtahy).  

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během 
montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních 
konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami. 
Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 
osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich 
užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis 
potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a 
převzetí se nevyžaduje u : 

• typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do1,5m 

• pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy.  

Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 
okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá 
povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně.  
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, 
kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si 
znalostí a dovedností zejména pokud jde o : 
 

• pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení 

• bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení 

• opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů 

• opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení 

• přípustná zatížení  

• další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.  
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 
zaměstnavatel.  
Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, 
které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 
3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
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9.3.9 SHAZOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A MATERIÁLU  

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že : 

• místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 
shozeného předmětu nebo materiálu 

• materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení 

• je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.  
 
9.3.10 PŘERUŠENÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH  

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje:  

• bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

• čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 

• dohlednost v místě práce menší než 30 m 

• teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10°C.  
 
9.3.11 KRÁTKODOBÉ PRÁCE VE VÝŠKÁCH  

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
Tato zpráva BOZP byla vypracována na základě uvedených platných právních předpisů v rámci 
řešení stavebně technologického projektu výstavby pavilonu P brněnského výstaviště. 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit pracovníky a veškeré osoby pohybující se na stavbě se 
zněním tohoto dokumentu. Je nutné provést školení z pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví 
dle platných právních předpisů s prezenční listinou všech pracovníků. Pracovníci jsou povinni 
výše uvedené ustanovení dodržovat. Tyto výše popsané požadavky platí také pro 
subdodavatele stavebních a montážních prací. 
 
 
POUŽITÁ LITERATURA: 
 

[1] Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

[2] Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 



 

140 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  

 

  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 

  

  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 

MANAGEMENT 
  

  

10. PLÁN ZABEZPEČENÍ EMS NA STAVBĚ 



 

141 

 

 

10.1. VŠEOBECNÉ ČINNOSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČINNOST ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

1. Nakládání s odpady Stavbyvedoucí  

OPATŘENÍ : 

• Před zahájením stavby na základě Registru odpadů zpracovat Evidenci odpadů pro 
danou stavbu. 

• Smluvní zajištění odstranění nebo další využití jednotlivých druhů odpadů oprávněnou 
firmou- spolupráce s POH (pracovník odpadového hospodářství závodu) příp. ekologem 
a.s.  

• Zajistit vhodné nádoby a skládkové plochy pro jednotlivé odpady, které na stavbě 
vzniknou. 

• Zajistit označení nádob a skládkových ploch, pro který odpad jsou určeny. 
• Zvláštní pozornost věnovat vhodnému zajištění nebezpečných odpadů (skladování, 

ochrana před záměnou, odcizením, poškozením životního prostředí). 

• Zajistit označení nádob na nebezpečné odpady – kód odpadu, název odpadu, 
odpovědná osoba 

• Odpady nebezpečné vodě a půdě skladovat ve skladech se záchytnou jímkou, příp. 
záchytných vanách. 

• Pro každý druh nebezpečného odpadu označit identifikačním listem- vydává POH. 

• Vést průběžnou evidenci odvezených odpadů ze stavby. 
• Na faktury a doklady za hotové zajistit zapsání místa vzniku odpadu – předávat POH 

k evidenci. 

• Po skončení realizace stavby předat POH vyplněnou Knihu odpadů. 
• Postupovat dle směrnice Postup pro nakládání s odpady a chemickými látkami a dle 

Řádu ekologie. 

Třídění odpadů  
Zajištění plnění legislativy v oblasti 
odpadového hospodářství 
Správné nakládání s nebezpečnými odpady 
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ČINNOST ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

2. Nakládání s chemickými látkami Stavbyvedoucí  

OPATŘENÍ : 
• Zajistit 1x ročně školení všech zaměstnanců, kteří nakládají s chemickými látkami – 

spolupráce s útvarem BOZP, PO a ŽP. 

• Při nákupu chemických látek za hotové zajistit průchod skladovou evidencí závodu 

• Zajistit na stavbu bezpečnostní listy k látkám, které se mohou na stavbě používat – 
spolupracuje pracovník chemického hospodářství závodu 

• Zvýšenou pozornost věnovat skladování tekutých chemických látek, sklady se záchytnou 
jímkou, případně  v záchytné vaně 

• Zajistit zaměstnancům potřebné ochranné pomůcky pro práci s nebezpečnými látkami a 
kontrolovat jejich používání 

 

Ochrana životního prostředí, prevence 
vzniku havárií a vzniku požáru, správné 
nakládání s chemickými látkami dle 
bezpečnostních listů, zlepšení BOZP 

ČINNOST ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

3. Zařízení staveniště Stavbyvedoucí  

OPATŘENÍ : 
• Zajistit prostředky pro likvidaci nehod a havárií. 

• Do dokumentace stavby zapracovat požadavky místního havarijního, požárního nebo 
provozního řádu. 

• Zveřejnit na stavbě vhodným způsobem havarijní řády (jsou-li zpracovány) a důležitá 
telefonní čísla. 

• Zabránit plýtvání energiemi (voda, el. energie – vytápění, ohřev vody a osvětlení) 

• Po ukončení stavby zajistit uvedení okolí staveniště do původního (požadovaného) 
stavu  

Ochrana životního prostředí, hospodárné 
využití energií, prevence vzniku havárií a 
vzniku požáru, zlepšení pracovního 
prostředí a hygieny práce 
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ČINNOST ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

4. Doprava a mechanizace Stavbyvedoucí, řidič, strojník  

OPATŘENÍ : 
• Každodenní prohlídka vozidla nebo mechanizace 

• Provedení zaškolení strojníků a řidičů se specifiky na stavbě ve vztahu k EMS, včetně 
postupu při havárii 

• Zajištění plnění Plánu údržby výrobního zařízení,  

• Provádění výběru dodavatelů dopravy a mechanizace s ohledem na EMS u závodu a 
ochranu životního prostředí 

• Zajištění očištění vozidla nebo mechanizmu – zamezení znečištění komunikací 

• Použití odkapových van nebo polštářů při parkování a přelévání ropných produktů, 
nutné opravě na stavbě a jejich následné uložení na určené místo po odjezdu, příp. 
správné uložení vzniklého odpadu  

• Výměny provozních náplní, pneumatik a autobaterií provádět u servisních firem 

• Dodržovat zákaz mytí vozidel a mechanismů na stavbách a v areálu 

• Skladování ropných produktů v odpovídajících skladech (záchytná vana, dodržení 
požárních předpisů) 

• Koordinace nasazení vozidel a mechanizace – hospodárné využívání  

 

Snížení znečištění ovzduší, prevence 
vzniku havárií, správné nakládání 
s chemickými látkami a odpady, úspora 
na pokutách 
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10.2 ČINNOSTI S VÝZNAMNÝMI ENVIROMENTÁLNÍMI ASPEKTY 
 

POŽADAVEK 
VÝZNAMNÝ DOPAD                     

 L- lokální M- místní  R- regionální                  

G -globální 
ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY 

ŘÍZENÍ ASPEKTŮ 

ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

1. ZEMNÍ PRÁCE 

ZEMNÍ PRÁCE 
 
 
 

Čerpání neobnovitelných zdrojů - G Spotřeba PHM 

Řidič, strojník, 
Stavbyvedoucí 

 

Zachování přírodních zdrojů 
Dodržování legislativních   
požadavků 
Snížení  hluku a emisí  působící 
na zaměstnance a okolí stavby 
Efektivní provoz - finanční 
úspora při provozu 

 OPATŘENÍ : 

• dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek  
• provádění údržby dle Plánu údržby výrobního zařízení 

• koordinace nasazení vozidel a mechanismů 
• nasazení moderních vozidel a mechanismů 

 

Znečištění vody - M 
Znečištění půdy - L 

únik PHM a olejů z motorů a 
hydraulických soustav 
 

 
Řidič, strojník, 
Stavbyvedoucí 

Zvýšení prevence vzniku 
havárií 
Zajištění provozní spolehlivosti 
stroje 
 

 OPATŘENÍ : 

• dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek 
•  provádění údržby dle Plánu údržby výrobního zařízení 
• umístění odkapových van pod odstavená vozidla a mechanismy 
 

Čerpání neobnovitelných zdrojů - R  Zpracování přírodních surovin  

 
Stavbyvedoucí 

zachování přírodních zdrojů, 
využívání recyklovaných 
materiálů a druhotné využití 
materiálů 

 OPATŘENÍ : 
• Využívat vytěžené materiály, přednostně u zásypů a násypů využívat 

recyklované materiály, u neobnovitelných materiálů dodržovat 
předepsanou výšku zásypů a násypů 
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POŽADAVEK 
VÝZNAMNÝ DOPAD                     

 L- lokální M- místní  R- regionální                  

G -globální 
ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY 

ŘÍZENÍ ASPEKTŮ 

ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

ZEMNÍ PRÁCE 
 
 

  

poškození zeleně - M                           
ochrana stromů a přilehlé zeleně při 
provádění výkopu 

 
Stavbyvedoucí 

 

Minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 

 OPATŘENÍ : 

• zajistit ochranu stromů ohrazením, stanovení přístupových cest, 
stanovení pracovního postupu apod. 

nezachování přírodních zdrojů - R      sejmutí ornice při provádění výkopu 

 
 

Stavbyvedoucí 

Dodržování legislativních 
požadavků 
Minimalizace vlivu stavby na 
životní prostředí -  okolí stavby 
Zachování přírodních zdrojů 

 OPATŘENÍ : 
 

• zajistit uložení ornice na předem určené místo 

  znečištění prostředí odpady - M 
nevhodné skládkování, skladování a                    
odstranění odpadů 

 
Stavbyvedoucí 

Plnění legislativních požadavků 
Druhotné využití odpadů, 
recyklace 
 

 OPATŘENÍ : 

• zajistit odstranění odpadů u oprávněných firem, přednostně zajistit 
další využití  

 

vysoká hladina hluku - M  provoz mechanizace  

Stavbyvedoucí 

 
Plnění legislativních požadavků 
Minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
 

OPATŘENÍ :  
• zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemná 

koordinace   
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POŽADAVEK 
VÝZNAMNÝ DOPAD                     

 L- lokální M- místní  R- regionální              

G -globální 
ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY 

ŘÍZENÍ ASPEKTŮ 

ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

ZEMNÍ PRÁCE 
 
 

  

• určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území 
neprovádět práce v ranních a večerních hodinách)  

• vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci 
(ochrana sluchu) 

 

 
Stavbyvedoucí 

 

Dodržování BOZP – zlepšení 
hygieny práce 

 

Vibrace - L       použití vibračních strojů 

 
 

Stavbyvedoucí 

Plnění legislativních požadavků 
Minimalizace vlivu na životní 
prostředí – okolí stavby 
Dodržování BOZP – zlepšení 
hygieny práce 
 
 

 OPATŘENÍ : 
• zajistit stanovení pracovního režimu strojů, jejich vzájemnou 

koordinaci a vhodný návrh technologických postupů provádění prací 
využívající zařízení s nižším účinkem vibrací na okolí  

• určení časového režimu provozu strojů (např. v zastavěném území 
neprovádět práce v ranních a večerních hodinách)  

• vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci 
(ochrana sluchu) 

 

Znečištění ovzduší – L, R 
nakládání a přemisťování zeminy, 
prašnost 

 

Minimalizace vlivu na okolí 
Minimalizace vlivu na životní 
prostředí  
Zlepšení hygieny práce 

OPATŘENÍ : 

• zajistit kropení při nakládání, případné zakrytí při dopravě 
• zamezit znečištění komunikací    
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POŽADAVEK 
VÝZNAMNÝ DOPAD                     

 L- lokální M- místní  R- regionální                  

G -globální 
ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY 

ŘÍZENÍ ASPEKTŮ 

ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

2. ČERPÁNÍ, PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍ VODY 

ČERPÁNÍ, 
PŘEČERPÁVÁNÍ 
ODPADNÍ VODY 

 
 
 

znečištění vody - M únik odpadní vody při přečerpávání 

Stavbyvedoucí, 
Mistr 

 

zvýšení prevence proti vzniku 
havárií 

ochrana (nenarušení) životního 
prostředí prováděnými 
činnostmi 

 OPATŘENÍ : 

• zajištění provádění pravidelné údržby a prohlídek hadic 
• zabezpečení přečerpávání na určené místo 
• zajištění hadic proti náhodnému přemístění z přečerpávacího a 

výtokového otvoru 

• zajištění povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace 

narušení hygieny pracovního  
prostředí zaměstnanců přímým 
kontaktem s odpadní vodou a 

zápachem 

působení odpadní vody při provádění 
podpovrchových prací  

Stavbyvedoucí, 
Mistr 

 
 

plnění legislativních požadavků  
dodržování hygieny práce 

 OPATŘENÍ : 

• vybavení zaměstnanců potřebnými ochrannými pomůckami a 
kontrola jejich používání 

• koordinace prací a nasazení zaměstnanců 

znečištění půdy - L únik odpadní vody při přečerpávání 

Stavbyvedoucí, 
Mistr 

 

zvýšení prevence proti vzniku 
havárií 
ochrana (nenarušení) životního 
prostředí prováděnými 
činnostmi 

 OPATŘENÍ : 

• zajištění provádění pravidelné údržby a prohlídek hadic 
• zabezpečení přečerpávání na určené místo 
• zajištění hadic proti náhodnému přemístění z přečerpávacího a 

výtokového otvoru 
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POŽADAVEK 
VÝZNAMNÝ DOPAD                     

 L- lokální M- místní  R- regionální                  

G -globální 
ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY 

ŘÍZENÍ ASPEKTŮ 

ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

3. ZAKLÁDÁNÍ - PILOTY 

ZAKLÁDÁNÍ 
- 

PILOTY 
 
 
 

vysoká hladina hluku - M            použití  pneumatických  strojů 

Stavbyvedoucí 
 

minimalizace vlivu na okolí, 
dodržování BOZP- zlepšení 
hygieny práce 

 OPATŘENÍ : 

• koordinace nasazení strojů , určení časového režimu provozu strojů, 
vybavení a kontrola používání ochranných pomůcek zaměstnanci 
(ochrana sluchu) 

vibrace - L použití  pneumatických  strojů 

 
Stavbyvedoucí 

minimalizace vlivu na okolí a 
zaměstnance 

 OPATŘENÍ : 

• koordinace nasazení strojů, , určení časového režimu provozu strojů 
(např. v zastavěném území neprovádět práce v ranních a večerních 
hodinách) 

 

4. BETONÁŘSKÉ PRÁCE - ZPRACOVÁNÍ TRANSPORTBETONU 

BETONÁŘSKÉ PRÁCE 
–  

ZPRACOVÁNÍ 
TRANSPORTBETONU 

znečištění vody -M 
znečištění půdy - L 

únik betonové směsi mimo určené 
místo 

Stavbyvedoucí, Mistr 

zvýšení prevence vzniku havárií,  
ochrana (nenarušení) životního 
prostředí prováděnými 
činnostmi 

 
 
OPATŘENÍ : 

• zabezpečení okolních otvorů (kanálů), zachycení přebytečné směsi 
• dodržování technologického postupu  
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znečištění prostředí odpady  - M 
skladování a odstranění odpadů a 
obalů 

Stavbyvedoucí 

plnění legislativních požadavků 
druhotné využití odpadů 
 

 

OPATŘENÍ : 

• skladovat zabezpečené proti úniku do vody a půdy 
• odpady ukládat na oficiální skládky oprávněných firem, vhodné 

odpady z bourání předávat k recyklaci 
 

 

 

POŽADAVEK 
VÝZNAMNÝ DOPAD                      L- 

lokální M- místní  R- regionální                  G -

globální 
ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY 

ŘÍZENÍ ASPEKTŮ 

ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

BETONÁŘSKÉ PRÁCE 
–  

ZPRACOVÁNÍ 
TRANSPORTBETONU  

 hygiena, vliv na zdraví zaměstnanců 
přímým kontaktem s betonovou 
směsí  - L 

manipulace s betonovou směsí 

Stavbyvedoucí, 
Mistr 

 

dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce, správné 
nakládání s chemickými látkami 

OPATŘENÍ : 

• s betonovou směsí obsahující chemické látky  mohou pracovat 1x 
ročně vyškolení zaměstnanci - školení o chemických látkách - mít na 
stavbě ke všem chem látkám k dispozici bezpečnostní listy a řídit se 
jejich pokyny 

• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich 
používání 

• koordinace prací s jinými činnostmi prováděnými v souběhu, důraz 
na dodržování bezpečnostních předpisů při práci 
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POŽADAVEK 
VÝZNAMNÝ DOPAD                     

 L- lokální M- místní  R- regionální                  

G -globální 
ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY 

ŘÍZENÍ ASPEKTŮ 

ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

5. HYDROIZOLACE - PENETRACE 

HYDROIZOLACE  
-  

PENETRACE 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

znečištění vody - M manipulace s materiály, aplikace 

Stavbyvedoucí  zamezení úniku látek do vody 
 OPATŘENÍ : 

• správné skladování tekutých chemických látek 
• míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití záchytné vany 
• dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 

znečištění půdy - L                                 manipulace s materiály, aplikace 

Stavbyvedoucí 
 
 

zamezení úniku látek do půdy 

 OPATŘENÍ : 
• správné skladování tekutých chemických látek 

• míchání na určeném místě, zamezení úkapům-použití záchytné vany 
• dodržování pokynů dle bezpečnostního listu 
 

vznik zápachu uvolňování rozpouštědel při aplikaci 
 
 
 
 

 
Stavbyvedoucí 

 
 

 
 
 

zmenšení vlivu na okolí 

 OPATŘENÍ : 
• koordinace prací při zhoršených povětrnostních podmínkách, časové 

rozvržení provádění prací 
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 hygiena, vliv na zdraví zaměstnanců 
L 

 vdechování rozpouštědel při 
aplikace 

Stavbyvedoucí 
 

dodržování BOZP 
zlepšení hygieny práce 

OPATŘENÍ : 

• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich 
používání 

• zajištění dostatečného větrání při aplikaci 
 

 
POŽADAVEK 

 
VÝZNAMNÝ DOPAD                     

 L- lokální M- místní  R- regionální                  

G -globální 

 
ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY 

 
ŘÍZENÍ ASPEKTŮ 

ODPOVĚDNOST CÍL/POZNÁMKA 

5. HYDROIZOLACE - PENETRACE 

HYDROIZOLACE  
-  

PENETRACE 
 
 

Hygiena, vliv na zdraví zaměstnanců  
L 

přímý kontakt s materiály 

Stavbyvedoucí 
dodržování BOZP 
zlepšení hygieny práce 

 OPATŘENÍ : 

• s materiály mohou pracovat 1x ročně vyškolení zaměstnanci – 
školení o chemických látkách –spolupráce s ekologem a.s. 
(autorizovaná osoba) 

• mít na stavbě ke všem chem. látkám k dispozici bezpečnostní listy a 
řídit se jejich pokyny 

• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich 
používání 
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znečištění prostředí odpady - M           
skladování a likvidace odpadů a 
obalů 

Stavbyvedoucí 
 
 

plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového 
hospodářství 
ochrana živ. prostředí  
zlepšení hygieny práce 
 

 OPATŘENÍ : 

• samostatné uložení  odpadů ve vhodných nádobách, přiložen 
identifikační list 

• tekuté odpady skladovat ve skladech se záchytnou vanou 

• zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku 
živ. Prostředí 

• likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby - jinak 
nutno zajistit povolení k přepravě NO) - spolupráce s POH, ekologem 

 

5. HYDROIZOLACE – ASFALTOVÉ PÁSY 

HYDROIZOLACE 
- 

ASFALTOVÉ PÁSY 

vznik zápachu uvolňování rozpouštědel při aplikaci 

Stavbyvedoucí 
 

zmenšení vlivu na okolí OPATŘENÍ : 

• koordinace prací při zhoršených povětrnostních podmínkách, 
časové rozvržení provádění prací 

hygiena, vliv na zdraví zaměstnanců 
- L 

vdechování rozpouštědel při 
aplikace 

 
Stavbyvedoucí 

 

dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce 

 OPATŘENÍ : 

• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami a kontrola jejich 
používání 

• zajištění dostatečného větrání při aplikaci 

hygiena, vliv na zdraví zaměstnanců 
- L  

práce s plamenem  

Stavbyvedoucí, obsluha 
hořáku 

 
 

dodržování BOZP, zlepšení 
hygieny práce 

 OPATŘENÍ : 

• vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami  a kontrola jejich 
používání 

• kontrola dodržování bezpečnostních předpisů 
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znečištění prostředí odpady - M            
  

skladování a likvidace odpadů a 
obalů  

Stavbyvedoucí 
 
 

plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového 
hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , zlepšení 
hygieny práce 

 

 OPATŘENÍ : 

• správné uložení  odpadů,  u NO přiložen identifikační list 

• zabezpečit nebezpečné odpady tak, aby neohrozili žádnou složku 
živ. Prostředí 

• likvidace přes oprávněné firmy (nejlépe jejich odvoz ze stavby-
jinak nutno zajistit povolení k přepravě NO) - spolupráce s POH, 
ekologem 

 

6. MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ SKLADOVÁNÍ – SKLADOVÁNÍ STAVBY 

 
 

MATERIÁLOVÉ A 
TECHNICKÉ 

SKLADOVÁNÍ 
- 

SKLADOVÁNÍ 
STAVBY 

 znečištění vody - M 
znečištění půdy - L                                   

manipulace s materiály, aplikace 

Stavbyvedoucí 
Skladník 

ochrana životního prostředí, 
prevence vzniku havárií a vzniku 
požáru 
správné nakládání s chem. 
látkami dle bezpečnostních listů 
zlepšení BOZP 

OPATŘENÍ : 
 

• správné skladování na určených  odpovídajících místech 

• kontrolovat neporušenost obalů 
• zabezpečit identifikace materiálů, u chemických látek zajistit 

k dispozici bezpečnostní list 

• u tekutých látek nebezpečných vodám a půdě zajistit záchytnou 
vanu 

znečištění prostředí odpady 
Hygiena- vliv na zdraví zaměstnanců 
- L               

skladování a likvidace odpadů a 
obalů 
přímý kontakt s materiály   

Stavbyvedoucí 
 
 

plnění legislativních požadavků 
v oblasti odpadového 
hospodářství, 
ochrana živ. prostředí , zlepšení 
hygieny práce 

OPATŘENÍ :  

• ad ČÁST A, BOD 1,2  
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ZÁVĚR:  

 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření stavebně technologického projektu výstavby pavilonu P 
brněnského výstaviště. Výsledkem mé práce je vypracování dokumentů a výkresů, které jsou 
pro realizaci takové stavby potřebné. Jedná se o rozpočet pavilonu P a propočet celé stavby 
včetně časového a finančního plánu, technická zpráva stavebně technologického projektu, 
technologické předpisy, zpráva popisující zařízení staveniště, kontrolně zkušební plány, ekologie 
a zpráva bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Vypracoval jsem situační výkres zařízení staveniště, který by měl řešit co nejlépe bezpečný a 
plynulý postup výstavby. 
V této práci jsem zúročil své znalosti s výpočtovými programy, které vedly ky vypracování 
diplomové práce, především BUILDpower a MS Project. Díky tomu jsem více pochopil 
návaznosti mezi jednotlivými pracemi a finanční problematikou. Realizace stavby není jen 
záležitostí místa stavby, ale také důležité zásobování stavby materiálem a způsob dopravy. 
 
Tato práce byla pro mě velkým přínosem. Při zpracování práce jsem využil své znalosti a 
poznatky, které jsem nabyl studiem na vysoké škole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

155 

 

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE: 

[1] vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
[2] zákon č. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu 
[3] ČSN 73 0415 - Geodetické body, 2010 
[4] ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, září 

2003 
[5] ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení, duben 1995 
[6] ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 
[7] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 

1995 
[8] ČSN 73 3050 Zemní práce, září 1987, zrušena březen 2010 
[9] ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy, říjen 1988 
[10] ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, leden 1999 
[11] ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní objekty, leden 1997 
[12] ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky, 2002 
[13] ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky, 2002 
[14] ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel -          

Všeobecně, 2004 
[15] ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, 2011 
[16] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
[17] ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 2009 
[18] ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles, 2009 
[19] ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 2010 
[20] ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím, 2009 
[21] ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 2001 
[22] ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí -  

Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
[23] ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy, říjen 1988 
[24] ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, leden 1999 
[25] ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní objekty, leden 1997 
[26] Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
[27] Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
[28] zákon 185/2001 Sb. O odpadech 
[29] vyhláška č. 381/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává katalog 

odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
[30] vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech 

nakládání s odpady. 
[31] ČNR č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního fondu. 
[32] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 



 

156 

 

[33] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

[34] Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 

[35] zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon). 

[36] nařízení vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

[37] zákon č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. 
[38] zákona č.17/1992 o životním prostředí 
[39] vyhlášku č.114/1992 Sb. Zákonů o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o 

odpadech 
[40] vyhláška č.381/2001 Sb. Zákonů. Povinnosti původců odpadů – podnikatelů 

(právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad 
[41] vyhláška č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními předpisy. 
[42] nařízení vlády č. 11/2002., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
 
www.p-z.cz – stavební stroje 

http://www.contimade.cz/ 

http://www.johnnyservis.cz/ 

http://www.schwing.cz 

http://www.liebherr.cz 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

SV – stavbyvedoucí 
M -  mistr 
TDI – technický dozor investora 
Ge – geodet 
S – specialista 
SD – stavební deník 
PD – projektová dokumentace 
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TL – technický list výrobce 
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