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Abstrakt 

Obsahem bakalářské práce „PŘÍSTAVBA SPORTOVNÍHO KLUBU PETROV“ je 

stavebně-technologické řešení hrubé stavby. V práci jsou popsány jednotlivé 

technologické etapy, harmonogram, rozpočet, návrh strojní sestavy, zařízení 

staveniště, bližší dopravní vztahy a řeší se zde také ochrana životního prostředí a 

bezpečnost práce. 

Abstract  

The content of the bachelor´s thesis: "THE EXTENSION OF SPORTS CLUB 

PETROV" is the construction and technological solutions to construction site. In this 

thesis are describe different technological steps, schedule, budget, design of 

mechanical assemblies, building equipment, more transport links and addresses are 

also environmental protection and occupational safety. 
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Úvod 

Zadáním mé bakalářské práce je návrh realizace hrubé stavby sportovního klubu 

Petrov. Toto téma mi bylo nabídnuto projekční kanceláří Ing. arch. Jiří Řihák, která se 

na podílela na jeho realizaci. Stavbu jsem si vybral zejména z toho důvodu, že se 

nachází nedaleko mého bydliště. V průběhu mohu toto místo navštívit a na vlastní oči 

si mohu prohlédnout pozemek i samotné okolí stavby, což mi bude přínosem zejména 

při návrhu staveniště a dopravních vztahů. V návrhu se nachází dva typy střech. Nad 

squashovými kurty jsou navrženy příhradové vazníky. Kvůli velké délce vazníků, bude 

nutné navrhnout a popsat jejich dopravu na staveniště. Dále bude nutné vypracovat 

položkový rozpočet, časový plán, bezpečnost na staveništi a plán ochrany životního 

prostředí. 

Cílem je navrhnout optimální technologický postup z hlediska ekonomického i 

časového trvání s ohledem na zvolené stroje a logickou návaznost jednotlivých 

procesů. 

Při tvorbě této práce bych rád využil své získané znalosti a dovednosti z dosavadního 

studia a zároveň se naučil nové. 
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1.1. Základní informace o stavbě 

1.1.1. Identifikační údaje 

NÁZEV AKCE: Druhá etapa výstavby sportovišť                                                            

DRUH STAVBY: Přístavba ke stávajícímu sportovnímu zařízení 

Sportovního klubu Balneosport Hodonín 

MÍSTO:  k. ú. Petrov, č. p. 491                                                          

INVESTOR: BalneOsport Hodonín, Národní třída 13, Hodonín                                                        

PROJEKTANTI:     

- hlavní projektant:  Ing. arch. Jurásek Pavel                  

- zodpovědný projektant: Ing. arch. Řihák Jiří 

Hodonínská 672, Dubňany 696 03 

ČKA 02 532 

e-mail: rihak.dubnany@seznam.cz 

- kreslil:   Jiří Hanák, DiS 

DATUM ZPRACOVÁNÍ PD:     3/2007 

Na základě objednávky investora byla zpracována projektová dokumentace přístavby 

k tenisové hale - squashové kurty a bowlingové dráhy ve stupni pro stavební povolení. 

Při návrhu byl brán zřetel na prostorové a dispoziční nároky investora při dodržení 

platných ČSN, stavebního zákona a souvisejících předpisů.  

1.1.2. Popis stavby, výstavby a stavebního pozemku: 

Jedná se o přístavbu ke stávající tenisové hale, v intravilánu obce Petrov, kraj 

Jihomoravský. Pozemek je ve vlastnictví investora. Zastavěná plocha přístavby bude 

činit 880,37 m2. Napojení na inženýrské sítě bude řešeno ze stávajícího objektu, 

pokud projektant TZB neurčí jinak. Stavba bude provedena tradičními technologiemi 

zděné výstavby s monolitickými betonovými základy, zděnými svislými konstrukcemi 
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a dřevěným krovem s plechovou vlnitou krytinou v imitaci klasické tašky. Výstavba by 

dle předpokladu probíhala od 3/2015 do 3/2017. 

1.1.3. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

           Pozemek je rovinatý a pro provedení zamýšlené stavby je vhodný. Na 

pozemku byl proveden radonový průzkum, při kterém byl zjištěn střední radonový 

index - toto zjištění se projeví v návrhu hydroizolace. 

          Vnější omítka bude škrábaná Stomix, shodný odstín jako na stávající hale. 

Střešní krytina – poplastovaná plechová vlnitá krytina - červený odstín. Sokl bude 

proveden z umělého kamene – stejný jako na tenisové hale. Nová okna a vnější dveře 

budou plastová, barva bílá, s dithermickým zasklením. Vnitřní dveře budou dřevěné 

do ocelových zárubní. Pohledové dřevěné prvky budou hoblované, opatřené 

lazurovacím lakem Luxol, stejně jako dřevěné palubky, které budou na půdorysných 

přesazích střechy a na štítech. 

Umístění objektu:  

- přístavba bude z přední i zadní strany lícovat se stávající tenisovou halou            

Objekt je navržen jako nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a je koncipován 

ve zděném systému se zavěšeným sádrokartonovým podhledem na konstrukci krovu 

popř. se zavěšenou dřevěnou palubkou. Konstrukce krovu je navržena dřevěná, 

klasicky vázaná, nad squashem tvořená příhradovými sbíjenými vazníky. Sklon 

hlavních střešních rovin bude mírný, krytina plechová vlnitá s poplastovaným 

povrchem.  

Plochy objektu: 

Zastavěná plocha činí celkem:  880,37 m2 

Obytné plochy bytu pro správce: 97,41 m2 

Podlaha 1.NP(+-0,000) přístavby bude ve stejné výškové úrovni jako podlaha přízemí 

stávajících prostor tenisové haly a zázemí. Po provedení stavby se terén dorovná do 

úrovně 150 mm pod +-0,000 u veřejných vstupů do objektu s nájezdovými rampami 

pro přístup osob se sníženou schopností pohybu se spádem 3 %. Stavba ani její 

provádění nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vliv stavby při provádění na 

okolní pozemky bude minimální, protože stavba nebude v těsné blízkosti sousedních 

objektů. 
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1.1.4. Dispoziční řešení 

            Přístavba je dispozičně rozdělena centrální chodbou, která navazuje na 

stávající chodbu v tenisové hale. V dolní části dispozice jsou navrženy dvě bowlingové 

dráhy, kotelna se strojovnou vzduchotechniky a hygienické zázemí objektu. V horní 

části dispozice zleva jsou navrženy odpočinkové a relaxační prostory jako místnost 

pro masáže, bylinná sauna, klasická sauna a hlavní prostor s vířivou hydromasážní 

vanou. K těmto prostorům je přidružena šatna se sprchami a WC. Ve střední části 

dispozice se nacházejí dva squashové kurty se zázemím pro odpočinek při hře popř. 

pro diváky. V pravé části objektu přístavby je navržen byt správce celého komplexu, 

který má samostatný hlavní vstup z vnějšího prostoru a to přes centrální chodbu, popř. 

další vstup do bytu je přes zahradní atrium z prostoru kuchyně balkónovými dveřmi.   

            Vstup do objektu přístavby je možný ze stávající tenisové haly z vnitřních 

prostor, přes odpočinkový prostor bowlingu a dále přes hlavní vstup – přes chodbu 

z pravé strany dispozice. Únik osob z přístavby v případě požáru je možný také přes 

hlavní relaxační prostor na dvorek a odtud dveřmi v zídce do venkovního prostoru. 

             V přízemí přístavby nejsou navrženy žádné výškové rozdíly mezi jednotlivými 

prostory. Světlá výška místností je navržena 3 100 mm ve veřejně přístupných 

prostorách, 2 600 mm v bytě správce objektu. 

Výše uvedený text kurzívou, je převzat z technické zprávy projektanta. 

1.2. Inženýrské stavby 

Kanalizace 

Nová kanalizace přístavby se napojí na stávající kanalizaci tenisové haly potrubím 

PVC DN 150. Odvod dešťových vod bude řešen taktéž do kanalizace stávající haly. 

Vodovod          

Na stávající rozvody vody tenisové haly se napojí nové rozvody vody, které budou 

provedeny z PE 100. 
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Elektroinstalace 

Na stávající rozvody NN se napojí nové rozvody NN, přičemž budou zváženy nároky 

na jištění a v případě nedostatečné rezervy bude přikročeno k posílení jističů na 

požadovanou hodnotu.  

Vzájemné odstupové vzdálenosti při souběhu vedení, popř. vzájemné křížení je 

řešeno podle ČSN 73 6005 a souvisejících předpisů.  

1.3. Vliv stavby na životní prostředí 

Při výstavbě sportovišť, bude vznikat značné množství odpadů, které můžou ohrozit 

živostí prostředí. Odpady se musí třídit dle jejich nebezpečnosti do kategorií dle 

katalogu odpadů a ukládat na označená místa. Snahou je minimalizovat vznik odpadů 

a přednostně zajišťovat jejich materiálové využití. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 

upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 

zlepšování účinnosti tohoto využívání, práva a povinnosti osob v odpadovém 

hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů. 

Dalším kritériem při ochraně životního prostředí je i ochrana přede hlukem a 

vibracemi, které stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tato vyhláška stanoví podmínky pro hluk na 

pracovišti a v dalších prostorech, vibrace na pracovištích a v dalších prostorech a 

způsob měření hluku a vibrací. 

1.4. Bezpečnostní opatření na stavbě 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci v pracovněprávních vztazích. Dalším prováděcím předpisem, který je nutno 

dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy 

Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. 

1.5. Stavebně technologická část 

1.5.1. Širší dopravní vztahy 

Dopravní vztahy se zabývají zejména dopravou dřevěných příhradových vazníků 

z výroby až na staveniště. Kvůli jejich větší délce, je prověřována trasa z hlediska 

bezpečnostního jak pro samotný náklad, tak i pro okolí trasy. 

Podrobnější popis trasy a vyřešení dopravy se nachází v kapitole č. 2 Širší dopravní 

vztahy. Výkresy jsou přílohy č. B1 a B2. 

1.5.2. Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště je dispozičně vytvořeno pro vhodnou organizaci výstavby. Je zde 

vybudováno zázemí pro zaměstnance a vedoucí stavby, skladovací a manipulační 

prostory. Klade se důraz zejména na bezpečnost a ochranu osob a životního 

prostředí. 

Celý popis staveniště řeší kapitola 3. Návrh zařízení staveniště 

Výkres zařízení staveniště je příloha č. B3. 

1.5.3. Návrh strojní sestavy 

Strojní sestava je navržena na technologii hrubé stavby. Důraz byl kladen zejména na 

technické parametry jednotlivých strojů, z důvodů zvýšení kvality a použití moderních 

zařízení. Ke strojům jsou přiřazeny technické parametry, k jaké práci a v kterém 

období bude stroj použit. K autojeřábu je navíc přiložena polohová průkaznost jeřábu. 

Podrobný popis strojní sestavy je v kapitole 4. Návrh strojní sestavy. 

Polohová průkaznost jeřábu je příloha č. B9. 
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1.5.4. Technologický předpis pro vybraný stavební proces 

Jako vybraný stavební proces byla zvolena střešní konstrukce. Technologický předpis 

se podrobněji zabývá dodržením navrženého technologického postupu, správným 

výběrem materiálu a bezpečností a ochraně zdraví při práci ve výškách.  

Celý technologický předpis je obsahem kap. 5. Technologický předpis montáž střešní 

konstrukce. 

1.5.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V této kapitole se zabývám BOZP, podle českých norem a vyhlášek. Jedná se 

zejména o Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. Všichni pracovníci musí být před započetím výstavby proškoleni 

bezpečnostním technikem. 

Podrobnější bezpečnostní řešení jsou rozepsána v kap. 6. Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. 

1.5.6. Ochrana životního prostředí 

V kapitole ochrana životního prostředí se zabývám vznikem odpadů při provádění 

stavby, jejich tříděním dle katalogu odpadů, vznikajícím hlukem a vibracemi, které by 

mohli nepříznivě ovlivňovat okolí stavby.  

Výpis předpisů, které se zabývají životním prostředím, naleznete v kap. 7. Ochrana 

životního prostředí. 

1.5.7. Kontrolní a zkušební plány 

Kontrolní a zkušební plány jsou zpracovány pro zemní práce, základy a svislé zděné 

konstrukce. Jednotlivé plány popisují druh a způsob kontrol, četnost kontrol a kdo 

jednotlivé kontroly provádí. Kontroly dále rozepisují dovolené odchylky a nepřesnosti, 

kterých je možné dosáhnout. Při vypracování byl kladen důraz na platné normy a 

vyhlášky. 

Podrobné zpracování je v kap. 8. Kontrolní a zkušební plány. 
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1.5.8. Posouzení dvou variant střech 

V této kapitole se snažím o porovnání dvou navržených variant střešní konstrukce. 

Varianty vychází z návrhu projektanta a návrhu dodavatelské společnosti střešní 

konstrukce. Obě varianty jsou porovnávány hlavně z hlediska finančního a časového. 

Porovnání variant je v kap. 9 Porovnání dvou variant střešní konstrukce. 

1.5.9. Položkový rozpočet 

Položkový rozpočet se týká hrubé stavby a je vypracován v programu BUILDpowerS 

od firmy RTS, a.s. Brno. Základní ceny jsou čerpány převážně z aktuálního ceníku 

RTS. Ceny vazníků nejsou obsaženy v databázi firmy RTS, proto bylo nutné požádat 

o individuální zpracování dodavatelskou firmu Dřevokonstrukce Hodonín, s.r.o. 

Položkový rozpočet s výkazem výměr je v příloze č. B5 Položkový rozpočet – hrubá 

stavba. 

1.5.10. Časový plán 

Časový plán je vytvořen v programu Contec. Snažil jsem se o postupnost a návaznost 

bez zbytečných prodlev, kromě technologických přestávek, které je nutné dodržet. 

V časovém plánu je zpracována celá hrubá stavba od výkopů, přes základy, svislé 

konstrukce až po střešní konstrukci. 

Graficky zpracovaný časový plán je v příloze č. B8. 
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2.1. Dopravní trasy 

Stavba se nachází v obci Petrov 696 65, č. 491 v okrese Hodonín. V blízkosti se 

nachází základní škola, kde je velký pohyb dětí, proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti 

při veškeré dopravě materiálu a strojů na staveniště. 

Největším problémem bude doprava dřevěných příhradových vazníků. Vazníky bude 

dodávat firma Dřevokonstrukce Hodonín, s.r.o se sídlem na ulici Bratislavksá 1516/8, 

695 01 Hodonín. Protože se jedná o nadměrný náklad, musí být vozidlo opatřeno 

oranžovým výstražným světlem. Trasa bude velice náročná, protože délka celé 

soupravy přesahuje 15m. S nákladním automobilem pojede doprovodné vozidlo, které 

bude řešit dopravní situace, které se vyskytnou během přepravy. Nákladní souprava 

bude opatřena výstražným oranžovým světlem. Doprava začne v areálu firmy.  

Teoreticky existují dvě možnosti trasy.  

První možnost je po hlavní komunikaci přes Hodonín. Na trase se nachází most přes 

železniční koleje. Na mostě je zákaz průjezdu nákladních automobilů mimo dopravní 

obsluhu a zároveň maximální nosnost mostu je 20t. Protože dopravní souprava bude 

mít více než 20 t, je tato trasa zamítnuta. 

 

Obr. 2.1 První varianta trasy 
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Druhá možnost je vyhnutí se tomuto mostu odbočením z hlavní komunikace a průjezd 

obcí Rohatec, kde není žádné omezení hmotností. 

 

Obr. 2.2 Druhá varianta trasy 

2.2. Hlavní body zájmu 

Vozidlo vyjede na silnici č. 51 na ulici Bratislavská. Bude pokračovat směrem do 

středu města, až přijede na kruhový objezd. Na kruhovém objezdu použije první 

výjezd, směrem na Centrum (silnice č. 432).  

Poloměr otáčení: 16 m 

Poloměr zatáčky: 17 m - vyhoví 

 

Obr. 2.3 První zájmový bod 
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Bude pokračovat po hlavní komunikaci, přes světelnou křižovatku až na další kruhový 

objezd, kde použije třetí výjezd. V případě nemožnosti projetí ve svém pruhu, je 

možné zastavit dopravu a použít průjezd v protisměru. 

 

Obr. 2.4 Druhý zájmový bod 

Na dalším kruhovém objezdu použije druhý výjezd a bude pokračovat směr Rohatec 

po ulici Purkyňova, až dojede na křižovatku silnice č. 55.  

 

Obr. 2.5 Třetí zájmový bod 
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Po ní pojede až do obce Petrov. Největší problém nastane při vjezdu na vedlejší 

komunikaci. Podle vypočtených rozměrů, by se zde vozidlo mělo vejít a přijet až na 

staveniště. Poloměr zatáčky je necelých 17m, tento poloměr je pro průjezd 

dostačující.  

 

Obr. 2.6 Čtvrtý zájmový bod 

Po složení nákladu, pojede vozidlo rovně kolem stavby a projede ulicemi zpět na 

hlavní komunikaci. 

Všechny zatáčky splňují poloměr 16 m a nemělo by dojít ke komplikacím. V případě 

vjetí na soukromý pozemek, se musí narušený pozemek uvést do původního stavu.

 

Obr. 2.7 Trasa zpět na hlavní komunikaci 
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3.1. Identifikační údaje 

NÁZEV AKCE: Druhá etapa výstavby sportovišť                                                            

DRUH STAVBY: Přístavba ke stávajícímu sportovnímu zařízení 

Sportovního klubu Balneosport Hodonín 

MÍSTO:  k. ú. Petrov, č. p. 491                                                          

INVESTOR: BalneOsport Hodonín, Národní třída 13, Hodonín                                                        

PROJEKTANTI:     

- hlavní projektant:  ing. arch. Jurásek Pavel                  

- zodpovědný projektant: ing. arch. Řihák Jiří 

Hodonínská 672, Dubňany 696 03 

ČKA 02 532 

e-mail: rihak.dubnany@seznam.cz 

- kreslil:   Jiří Hanák, DiS 

3.2. Popis staveniště 

Staveniště bude umístěno na parcelách 766/1, 766/5, 766/6, 766/7, 766/8 a 764/1 

v katastrálním území Petrov. Všechny tyto pozemky patří investorovi. Plocha 

staveniště bude 2 352 m2. Ze západní strany bude staveniště ohraničeno stávající 

tenisovou halou, na severní straně je polní cesta a na ostatních stranách je volný 

prostor. Podle projektové dokumentace sousedí přístavba nejblíže s budovou 

mateřské školky a je od ní vzdálena cca 120 m. Před začátkem budování staveniště 

budou vysekány všechny křoviny, které se nachází v území staveniště. 

Jako oplocení staveniště bude použito průhledné mobilní oplocení výšky 2 metry od 

firmy TOITOI. Vjezd na staveniště bude šířky 6,8 m, tvořen uzamykatelnou bránou 

ze dvou kusů oplocení opatřeného pojízdným kolečkem. Pro vstup zaměstnanců 

budou vytvořeny dva uzamykatelné vstupy o šířce 1,7m. 
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Mobilní oplocení TOITOI 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Průměr trubky 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

Rozměr pole 3 472 x 2 000 mm 

Povrchová úprava žárový zinek 

3.3. Zařízení staveniště 

Na staveništi se budou nacházet sociální, hygienické a skladové objekty, které budou 

zajištěny firmou TOI TOI, sanitární systémy, s r. o., Pražská 264, 274 01 Slaný. 

Kontejnery budou uloženy na zhutněném podkladu ze štěrkopísku. Vodorovnost 

podkladu musí být ±5 mm. Pro odpad, který vznikne na staveništi, bude využíván 

střední kontejner na odpad od firmy Obchodní a zprostředkovatelská činnost, Velké 

Karlovice. 

3.3.1. Sociální zařízení staveniště 

Kancelář, šatna - BK2 

Samostatný kontejner (3 x 2,5 m) bude sloužit jako kancelář vedení stavby. 

V kontejneru se nachází elektrické topidlo, které vystačí i v zimních měsících. Dále se 

zde nachází 3x elektrická zásuvka 230V, v případě potřeby budou zásuvky doplněny 

o rozdvojky. Okna jsou opatřeny plastovou žaluzií, díky které je možné zamezit 

pronikání přímého slunečního světla do místnosti. Vedení stavby bude mít k dispozici 

jeden rohový dřevěný stůl a tři dřevěné židle. Pro ukládání dokumentů nebo pomůcek 

Obr. 3.1 Mobilní oplocení TOITOI 
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Obr. 3.2 Kancelář, šatna 

Obr. 3.3 Kancelář, šatna - půdorys 

bude sloužit jedna velká skříň. Za dveřmi bude věšák, na který bude možné umístit 

oděv. 

Vnitřní vybavení 

1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

okna s plastovou žaluzií 

stůl, 3x židle, skříň, věšák 

el. přípojka: 380 V/32 A  

 

Rozměry 

Šířka 2 438 mm 

Délka 3 000 mm 

Výška 2 800 mm 
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Kancelář, šatna - BK1 

Samostatný kontejner bude sloužit jako šatna pracovníků, kteří budou v danou 

technologickou etapu pracovat na staveništi. V šatně se nachází elektrické topidlo a 

několik elektrických zásuvek 230V. Okna jsou, stejně jako u kontejneru BK2, opatřeny 

plastovou žaluzií. Vybavení šatny je určeno pro 10 zaměstnanců.  

Vnitřní vybavení 

1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

okna s plastovou žaluzií 

nábytek do kontejnerů BK1 (1x stůl, 3x židle, 10x skříně, 10x věšák) 

el. přípojka: 380 V/32 A 

Rozměry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šířka 2 438 mm 

Délka 6 058 mm 

Výška 2 800 mm 

Obr. 3.4 Kancelář, šatna BK1 - půdorys 
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3.3.2. Hygienická zařízení staveniště 

Kombi kontejner SK1 

Instalací KOMBI kontejneru SK1 se získá ideální hygienické zázemí. Vnitřní 

uspořádání kontejneru zaručuje optimální využití prostoru.  

 

 

 

 

 

Vnitřní vybavení  

2 x elektrické topidlo 

2 x sprchová kabina 

3 x umyvadlo 

2 x pisoár 

2 x toaleta 

1 x boiler 200 litrů 

 Rozměry 

Šířka 2 438 mm 

Délka 6 058 mm 

Výška 2 800 mm  

Technické údaje 

El. Přípojka 380 V/32 A 

Přívod vody 3/4" 

Odpad potrubí DN 100 

 

  

Obr. 3.5 Kombi kontejner BK1 - půdorys 
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3.3.3. Skladové zařízení staveniště 

Skladový kontejner LK1 

Kontejnery budou sloužit jako sklady menších materiálů, nářadí a menších strojů. Pro 

skladování stavebního materiálu (betonářská výztuž, palety ze zdícími prvky, atd.) 

budou vytvořeny plochy ze zhutněného štěrkopísku, na které budou postupně 

ukládány materiály pro jednotlivé etapy výstavby. Materiály se nesmí ukládat přímo 

na štěrkopísek, ale musí se podložit do výšky minimálně 50 mm dřevěnými hranoly. 

Velikost skladovací plochy bude 350 m2. 

Rozměry 

Šířka 2 438 mm 

Délka 6 058 mm 

Výška 2 591 mm 

 

 

 

 

 

  
Obr. 3.6 Skladový kontejner LK1 - půdorys 
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3.3.4. Kontejner na odpad 

Kontejner střední 

 

Obr. 3.7 Kontejner na odpad 

Technická data 

Objem 7m3 

Nosnost 6000kg 

Síla plechu dno/boky 2,5/2mm 

Provedení zadního čela dvoukřídlá vrata se zajištěním v otevřené poloze 

Ostatní příslušenství háčky na plachtu 

Barva modrá, šedá nebo dle požadavku 

Rozměry 

Vnitřní 4000x1920x1000 mm  

Vnější 4200x2000x1120 mm 

3.4. Staveništní doprava 

3.4.1. Vertikální doprava 

Vertikální doprava bude řešena pomocí autojeřábu AD 20.2, který bude využit hlavně 

na stavbu střešní konstrukce. Střešní příhradové vazníky bude odebírat z návěsu 

dopravního automobilu a ukládat přímo na místo zabudování. Dopravní automobil 

s příhradovými vazníky bude stát venku, mimo staveniště, protože staveniště není 

dispozičně konstruováno pro tak rozměrný automobil. Ostatní materiál bude vždy 
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Obr. 3.10 Značení na staveništi 

Obr. 3.8 Pozor! Výjezd 
vozidel stavby 

Obr. 3.9 Omezení na 10 km/h 

přivezen na valníku s hydraulickou rukou a obsluha stroje složí přivezený materiál na 

skladovací plochu.  

3.4.2. Horizontální doprava 

Pro horizontální přepravu bude využit kolový nakladač JCB 3CX. Případný materiál 

menších rozměrů, či nástroje, budou přepravovány ručně, na kolečku nebo paletovým 

vozíkem. Protože na staveniště je pouze jeden vjezd a na staveništi není dostatek 

místa k otáčení vozidel, bude nutné z vozidlem vždy vycouvat. Při couvání je nutné 

dodržet bezpečnostní předpisy, aby nebyl nikdo ohrožen. 

Popis strojů je obsažen v části č. 4 Návrh strojní sestavy. 

3.5. Dopravní značení na staveništi 

V místě vstupu na staveniště bude na oplocení umístěna bezpečnostní značka pro 

pohyb na staveništi a značka s omezením rychlosti v areálu staveniště viz obr. V místě 

výjezdu na veřejnou komunikaci bude umístěna značka Pozor! Výjezd vozidel stavby.  
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3.6. Využití stávajících objektů 

Vedle stavby se nachází tenisová hala, která bude využita pro dodávku energií na 

staveniště. Objekt není možné využit pro skladování materiálu, protože v době 

realizace stavby sportovního klubu bude tenisová hala nadále využívána ke svému 

účelu. Vzhledem k tomu, že zde bude pohyb cizích osob, hrozí nebezpečí odcizení 

materiálu. Sociální zařízení v tenisové hale může být použito pouze v případě nouze. 

Na staveništi budou umístěny pro pracovníky samostatné sociální zařízení.  

3.7. Doba výstavby 

Pracovní doba je stanovena na 8,5 hodiny. Začátek pracovní směny je v 7:00 hod, 

konec pracovní doby je v 15:30 hod. Podle zákona musí být dodržena půl hodinová 

přestávka. 

Předpokládaný začátek hrubé stavby:    6.4.2015 

Předpokládaný konec hrubé stavby:    11.9.2015 

3.8. Důležitá telefonní čísla 

Důležitá telefonní čísla budou uvedena již na značce při vstupu na staveniště. Ostatní 

telefonní čísla budou vyvěšena na dveřích buňky, která slouží pro vedení stavby. 

Tísňová volání 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 

Hasičská záchranná služba 150 

Zdravotní záchranná služba 155 

Policie ČR 158 

Technická pomoc 

Plyn 534 001 321 

Voda 534 001 321 

Elektřina 800 225 577 
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3.9. Napojení na inženýrské sítě 

Všechny inženýrské sítě budou napojeny ze stávajícího objektu tenisové haly. 

Elektrická energie bude přivedena kabelem NN do staveništního rozvaděče, na který 

lze napojit jak klasickou zásuvku 230V/16A pro zapojení prakticky veškerého 

elektrického ručního nářadí od vrtačky až po různá míchadla stavebních hmot, tak 

zásuvku pro zapojení třífázového 400 V spotřebiče jako např. míchačka. Na rozvaděč 

se napojí i všechny staveništní buňky. Rozvaděč musí být umístěn na rovném 

podkladu a musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy. Voda potřebná pro 

sociální zařízení bude napojena na stávající vodovod potrubím 3/4". Kanalizační 

přípojka bude vedena v zemi potrubím DN 100 a napojí se na kanalizační přípojku 

tenisové haly. 

3.10. Osvětlení staveniště 

Osvětlení staveniště se zajistí dvěma halogenovými reflektory na stojanu o výkonu 

2x500W. Stojan je kovový, výškově stavitelný. Celková výška je 180cm. 

 

Obr. 3.101 Halogenový reflektor 
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Technická data 

Napětí 230 V 

Světelný zdroj součástí balení ano 

Šířka 1800 mm 

Barva tělesa černá 

Třída izolace I 

Patice  R7s 

Světelný zdroj 2x500 W 

Upřesnění světelného zdroje lineární 118 mm (J-118) 

Typ světelného zdroje žárovka halogenová lineární 

Krytí IP IP 44 

Druh Reflektory 

3.11. Odvodnění staveniště 

S odvodněním staveniště bude problém pouze v případě přívalových dešťů. 

Staveniště se nachází na rovinatém povrchu, proto voda nebude mít kam odtékat a 

bude se držet na staveništi. V místě pojezdu automobilů bude zpevněná plocha, takže 

nehrozí žádné nebezpečí v případě dešťů. Při výkopových pracích se musí vykopat 

minimálně ve třech místech základových rýh hlubší místo, odkud se bude voda 

odčerpávat do blízké kanalizace. Pro čerpání vody budou použity kalová čerpadla 

s hadicí C. 

 

Obr. 3.1211 Ponorné čerpadlo 
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Technická data 

Zařazení Ponorné čerpadlo 

Výrobce Elpumps 

Příkon 800 W 

Maximální ponorná hloubka 10 m 

Maximální čerpané množství 15000 l/hod 

Druh čerpadla ponorná 

Typ čerpadla kalová 

Napětí 230 V 

Hmotnost 4.5 kg 

Délka kabelu 10 m 

Výtlak 10 m 

3.12. Spotřeba energií 

3.12.1. Voda 

Voda bude využívána hlavně pro ošetřování betonu při betonáži základových rýh a 

základové desky, pro hygienické účely zaměstnancům a k výrobě lepidla pro zdění. 

Voda bude přiváděna na staveniště potrubím, napojeným na rozvody ve stávající 

tenisové hale. Potrubí bude rozděleno na dva vývody. Jeden povede do kontejneru 

pro sociální účely a druhý vyústí vedle kontejneru. Na něj bude možné v případě 

potřeby napojit hadici. 

S - Stavební účely 

Účel M. j. Množství m. j. 
Střední norma 

[l] 

Potřebné 

množství vody 

[l] 

Ošetřování 

betonu 
m2 700 25 17 500 

H - Hygienické účely 

Pracovníci 1 zaměstnanec 10 40 400 

 

 

 

http://ponorna-cerpadla.heureka.cz/
http://elpumps.heureka.cz/
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Qn=(ΣPn * kn)/(t * 3600)=(S*1,5 + H*2,7)/(t*3600) [l/s] 

Qn=(17500*1,5 + 400*2,7)/(8*3600) [l/s] 

Qn= 0,95 l/s 

 

Qn - spotřeba vody v l/s 

Pn - potřeba vody v l/den 

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách, pracovní doba 8 hodin 

Dimenzování potrubí 

Spotřeba vody 

Q  
[l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 

Jmenovitá 

světlost  
[“] ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 

Jmenovitá 

světlost 
[mm] 15 20 25 32 40 50 63 

Staveništní přípojka musí být velikosti DN 32. 

3.12.2. Elektrická energie 

Na staveništi se bude používat několik elektrických zařízení. Většina elektrických 

zařízení bude napojena na NN 230V, avšak některé je třeba připojit na 380V, 

například stavební míchačku. 

Zařízení a stroje P1 

Druh stroje Množství stroje 
Příkon stroje 

[kW] 

celkový příkon strojů 

[kW] 

Svářecí invertor 1 3,3 3,3 

Úhlová bruska 2 1,5 3,0 

Stavební míchačka 1 0,7 0,7 

Pila na Porotherm 1 5,5 5,5 

Ponorný vibrátor 3 2,0 6,0 

Ponorné čerpadlo 2 0,8 1,6 

         Celkem 20,1 kW 
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Osvětlení buněk P2 

Druh buňky Množství světel Příkon světla [kW] 
celkový příkon 

světel [kW] 

Šatna 3 0,058 0,174 

Soc. buňka 4 0,058 0,232 

Kancelář 1 0,058 0,058 

         Celkem 0,464 kW 

Venkovní osvětlení P3 

Druh světla Množství světel 
Příkon světla 

[kW] 

celkový příkon 

světel [kW] 

Halogen 2 2x0,5 2,0 

         Celkem 2 kW  

S = 1,1*((0,5*P1+0,8*(P2+P3)+P4)2+(0,7*P1)2)1/2 

S = 1,1*((0,5*20,8+0,8*0,464+2)2+(0,7*20,8)2)1/2 = 17,3 kW 

3.13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády    

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Všichni pracovníci a zaměstnanci, kteří se budou vyskytovat na staveništi, musí být 

dostatečně proškoleni a poučeni o bezpečném chování a pohybu na staveništi. 

Stavba se nenachází v blízkosti žádné komunikace s vysokým pohybem osob, ale i 

tak se musí zabránit vstupu na staveniště nepovolaným osobám. K tomu slouží 

oplocení a v noci halogenové osvětlení. 

Podrobněji je toto téma probíráno v BOZP. 
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3.14. Nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

Při stavbě objektu bude vznikat velké množství odpadu, jak stavebního tak i 

komunálního. Odpady se budou skladovat do přistaveného kontejneru, který se po 

naplnění odveze vyprázdnit na nejbližší skládku. Všechny odpady se musí třídit dle 

katalogu odpadů, viz zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy 

– vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláška č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Stroje musí být před výjezdem ze staveniště řádně očištěny a zkontrolovány, zda 

neuniká některá z provozních kapalin. Pokud se tak stane, musí být okamžitě 

zabráněno dalšímu znečištění. Proto se stroje musí udržovat v dobrém technickém 

stavu a musí být neustále kontrolovány. 

Při stavbě bude okolí ohrožováno hlukem a prachem. Hladina hluku vznikajícího při 

práci na staveništi musí být v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. a nesmí 

překračovat hranice stanovené tímto nařízením. 
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4.1. Úvod do strojů 

Všechny stroje jsou navrženy pro celou technologickou etapu hrubé stavby. Stroje 

jsou navrhovány s maximálním možným využitím, s ohledem na bezpečnost práce, 

ekologii, ekonomiku a především dle technických parametrů. Stroje smí řídit jen 

kvalifikovaní a proškolení pracovníci. U každého stroje jsou detailně popsány 

technické parametry a k jaké práci bude stroj určen.  Většina strojů bude využita při 

celé celém procesu výstavby, kromě autojeřábu, který bude využit jen při výstavbě 

zastřešení objektu. 
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Obr. 4.1 Nákladní automobil Tatra T815 

4.2. Stroje 

4.2.1. 4x4 třístranný sklápěč - T815-221S45/370 

Nákladní automobil Tatra T 815 bude využit při zemních pracích. Využije se pro odvoz 

ornice a výkopků z rýh na skládku, která je vzdálená cca 3 km. Dále pro dovoz 

štěrkopísku, jako podsyp betonové podkladní desky.  

Doba použití: duben - červen 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Motor:  TATRA T3D-928-20, 280 kW, 1 800 Nm 

Převodovka:   TATRA 10 TS 180 synchronizovaná 

Kabina: 2dveřová, sedadla 2 

Rozvor: 3 700 mm 

Max. přípustná hmotnost: 19 000 kg 

Stoupavost při 19 000 kg: 56,0 % 

Užitečné zatížení: 9 000 kg 

Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby: Třístranně sklopná korba, objem 8 m3. 
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Rozměry 

 

Obr. 4.2 Rozměry nákladního automobilu Tatra T815 

A Rozvor kol: 3 700 mm 

B Celková délka: 6 770 mm 

C Délka po přední kolo: 1 475 mm 

D Délka od zadního kola: 1 311 mm 

E Výška: 3 070 – 3 120 (±30) mm 
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4.2.2. JCB rypadlo - nakladač 3CX SITEMASTER 

Stroj bude použit pro zemní práce a přepravu materiálu na staveništi. Pro hloubení 

rýh bude použita zadní lopata šířky 610 mm o objemu 0,17 m3. Pro ostatní zemní 

práce bude použita přední lopata o šířce 2 350 mm a objemu 1,0 m3. Pokud bude 

třeba přemístit materiál, může se využít této přední lopaty, nebo při přemísťování palet 

se vymění standartní lopata za paletizační vidlice.  

Doba použití: duben - srpen 2015 

 

Obr. 4.3 JCB rypadlo - nakladač 3CX SITEMASTER 

Technické údaje 

Hmotnost: 8070 kg 

Model stroje: 3CX SM  

Výrobce: JCB 

Sání: Turbo 

Zdvihový objem: 4,4 l 

Počet válců: 4 

Vrtání: 103 mm 

Zdvih: 132 mm 

Jmenovité otáčky motoru: 2200 ot/min 

Jmenovitý výkon: 68,6 kW 

Kroutící moment: 408 Nm 

Max. kroutící moment při ot/min: 1200 
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Obr. 4.4 Rozměry JCB rypadlo - nakladač 3CX SITEMASTER 

Vybavení 

Palubní přístroje Tachometr, ukazatel teploty chladící kapaliny, 

hladiny paliva, počítadlo provozních hodin. 

Výstražný systém Akustický a vizuální výstražný systém – 

motorový olej, převodovka, parkovací brzda, 

baterie, čistič vzduchu, alternátor. 

Houkačka Ovládání jak při práci s podkopem, tak s 

nakladačem. 

Rozměry 

 

 

 

 

 

 

 

A Celková přepravní délka: 5 620 mm 

B Rozvor náprav: 2 170 mm 

C Střed otoče od středu zadní 

nápravy: 

1 360 mm 

D Světlá výška podpěr: 370 mm 

E Světlá výška otoče: 520 mm 

F Výška ke středu volantu: 1 940 mm 

G Výška po střechu kabiny: 2 910 mm 

H Celková přepravní výška: 3 610 mm 

J Šířka zadního rámu: 2 360 mm 

K Šířka lopaty: 2 350 mm 
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4.2.3. DOZER NEW HOLLAND D150 – pásový traktor 

Pásový dozer je navržen pro sejmutí ornice o mocnosti 250 mm. Ornici dále naloží 

nakladač a bude odvezena na skládku.  

Doba využití: duben 2015 

 

Obr. 4.5 DOZER NEW HOLLAND D150 – pásový traktor 

Technické údaje 

Motor: 104.4 kw, 650 Nm, Turbo s mezichladičem,  

Hmotnost: 16610 kg 

Nádrž: 270 L 

Max rychlost vpřed: 11 km/h 

Max rychlost vzad: 13 km/h 

Šířka pásu: 800 mm 
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Rozměry 

 

 

 

 

        

 

A. Délka s radlicí: 5315 mm 

B. Šířka přes pásy: 2940 mm 

C. Výška k vršku kabiny: 3080 mm 

D. Délka pásů na podloží: 2985 mm 

E. Světlá výška:   370 mm 

F. Délka pásů: 4010 mm 

G. Rozchod: 2140 mm 

H. Šířka pásů:   800 mm 

 

  

Obr. 4.6 Rozměry pásového dozeru NEW HOLLAND D150 
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4.2.4. Autojeřáb TATRA AD 20.2 

Autojeřáb Tatra AD 20.2 je navržen pro přemisťování příhradových vazníků 

z nákladního automobilu s přívěsem na místo zabudování střešní konstrukce. Dále je 

možné jej využít pro umístění staveništních kontejnerů.  

Doba použití: červen 2015 

Autojeřáb AD 20 je určený pro stavební a montážní práce i v těžkém terénu. V 

základním provedení se dodává pod označením AD 20.2 na podvozku TATRA, nebo 

na jiném vhodném podvozku s třídílným teleskopickým výložníkem. 

 

Obr. 4.7 Autojeřáb TATRA AD 20.2 

 Technické údaje 

Celková hmotnost: 24 560 kg 

Zatížení náprav: Přední:  3870 kg 

 Zadní:  2 x 8 590 kg 

Nosnost: 20 000 kg 

Pojezd s břemenem: 4 000 / 2 800 kg/mm 

Hydraulická soustava: 2 pomocné obvody na podvozku,  

 2 hlavní obvody na otočném vršku 

Ovládání:  mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 

Typ podvozku:  TATRA T 815/ rozvor 3 700 mm 

Výkon motoru:   T 230 kW při 1 800 min-1 

Maximální dopravní rychlost:  80 km/hod 
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Rozměry 

 

Obr. 4.8 Rozměry autojeřábu TATRA AD 20.2 

A Šířka: 2 500 mm 

B Délka zasunutého ramena: 9 400 mm 

C Rozvor vnitřních kol: 3 700 mm 

D Rozvor předních kol: 1 475 mm 

E Rozvor zadních kol:  1 320 mm 

F Výška: 3 850 mm 

   Délka základního výložníku: Vysunutý: 20 900 mm 

   Délka výložníku s nástavcem: 28 800 mm 
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Obr. 4.9 Zátěžový diagram autojeřábu TATRA AD 20.2 
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Obr. 4.10 Autočerpadlo SCHWING S 34 X 

4.2.5. Autočerpadlo SCHWING S 34 X 

Autočerpadlo bude použito pro čerpání betonové směsi z autodomíchavačů do místa 

uložení.  

Doba použití: duben až červenec 2015 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Vertikální dosah: 34,0 m 

Horizontální dosah: 30,0 m 

Skládání výložníku: R 

Počet ramen: 4 

Dopravní potrubí: DN 125 

Délka koncové hadice: 4 m 

Pracovní rádius otoče: 550° 

Systém zapatkování: XH 

Zapatkování podpěr – přední: 6,21 m 

Zapatkování podpěr – zadní: 5,70 m 

 

Čerpací jednotky 

Typ Pohon 

(l/min) 

Dopr. válec 

(mm) 

Hydr. válec 

(mm) 

Počet zdvihů 

(min -1) 

Dopr. Množství 

(m 3/h) 

P 2020 320 200 x 2000 120/80 24 90 

P 2023 380  230 x 2000 110/75  19 96 
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Obr. 4.11 Polohová průkaznost autočerpadla SCHWING S 34 X 
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Obr. 4.12 Autodomíchávač SCHWING BASIC LINE 

4.2.6. Autodomíchávač SCHWING BASIC LINE 

Autodomíchávač bude sloužit pro přepravu betonové směsi z betonárny na 

staveniště, kde bude pomocí autočerpadla přemístěna do bednění základových pasů, 

do bednících tvarovek, do bednění pro základovou desku a do bednění pro věnce. 

Doba použití: duben až červenec 2015 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Typ domíchávače  AM 15 C 

Jmenovitý objem  15 m3 

Geometr. objem  23 520 l 

Vodorys 16 330 l 

Stupeň plnění  63,8 % 

Sklon bubnu  9,2 ° 

Separátní pohon SH  D914L06 86,5 typ/Kw 

Otáčky bubnu  0 – 12 /14 U/min 

Hm. nástavby 5 380 kg 

A - Průměr bubnu 2 400 mm 

B - Výška násypky* 2 568 mm 

C - Průjezd. výška* 2 671 mm 

D - Výsypná výška* 1 211 mm 

SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ) 

* bez pomocného rámu 
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4.2.7. Nákladní automobil s hydraulickou rukou PALFINGER PK 10002 SH 

Nákladní automobil s hydraulickou rukou bude sloužit pro přepravu betonářské 

výztuže, bednění, palet s cihelnými tvárnicemi, menších strojů, tesařských výrobků 

atd.  

Doba použití: duben až září 2015. 

 

Obr. 4.13 Nákladní automobil s hydraulickou rukou 

Technické údaje 

Max. zvedací moment 9,4 mt 

Max. nosnost 5 700 kg 

Max. hydraulický dosah 14 100 mm 

Max. manuální dosah 16 100 mm 

Úhel otočení 400 ° 

Otočný moment s 1 zařízení 1,0 mt 

Montážní prostor 700 mm 

Max. provozní tlak 365 bar 

Vlastní hmotnost (stand.) 1 070 kg 

Šířka ramene 2 380 mm 
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4.2.8. Tahač MAN TGX 18.440 4x2 

Tahač MAN TGX bude využit jen pro přepravu dřevěných příhradových vazníků od 

výrobce na staveniště. Trasa a možné problémy při přepravě jsou detailněji popsány 

v kap. Dopravní vztahy.  

Doba použití: červenec 2015. 

 

Obr. 4.14 Tahač MAN TGX 18.440 4x2 

Technické údaje 

Výkon motoru 324 kW 

Palivová nádrž 760 + 450 l 

Celková hmotnost 18 000 kg 

Hmotnost podvozku vpředu 5 240 kg 

Hmotnost podvozku vzadu 2 065 kg 

Přípustná na přední nápravu 7 500 kg 

Přípustná na zadní nápravu 11 500 kg 

Podvozek nosnost 10 695 kg 

Přípustná celková hmotnost 

soupravy 
44 000 kg 
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Rozměry 

 

 

Obr. 4.15 Rozměry tahače MAN TGX 18.440 4x2 

Celková délka 5 875 mm 

Teoretický rozvor kol 3 600 mm 

Přední přesah 1 475 mm 

Délka rámu za kabinou 3 595 mm 

Zadní přesah 800 mm 

Celková šířka 2 544 mm 

Šířka kabiny 2 440 mm 

Šířka zadních kol 2 472 mm 

Šířka rámu vpředu 942 mm 

Šířka rámu vzadu 762 mm 

Výška kabiny (bez nákladu) 3 231 mm 

Výška kabiny (naloženého) 3 172 mm 
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Výška rámu (bez nákladu) 953 mm 

Výška rámu (naloženého) 923 mm 

Povolený průměr otáčení 12,9 m 

Průměr pro otočení 14,8 m 

4.2.9. Klanicový valníkový návěs SCHWARZMÜLLER 

Klanicový valníkový návěs, bude využit pouze k jednomu účelu a tím bude doprava 

příhradových vazníků. Vzhledem k rozměrům vazníku, byl zvolen tento dlouhý 

valníkový návěs. Vazníky budou zadní část návěsu přesahovat o 500 mm, proto bude 

nutné vazníky označit červeným praporkem. Podrobněji je trasa řešena v kap. 

Dopravní vztahy.  

Doba použití: červenec 2015. 

 

Obr. 4.16 Klanicový valníkový návěs SCHWARZMÜLLER 

Technické údaje 

Celková hmotnost soupravy 

(povolená) 
42 000 kg 

Celková hmotnost (technická) 39 000 kg 

Zatížení náprav 27 000 kg 

Zatížení točnice 12 000 kg 

Vlastní hmotnost 7 100 kg 
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Rozměry 

 

Obr. 4.17 Rozměry klanicového valníkového návěsu SCHWARZMÜLLER 

Délka ložné plochy 13 500 mm 

Šířka plošiny 2 550 mm 

Celková šířka 2 550 mm 

Rozvor 2 x 1 310 mm 

Nakládací výška 230 mm nad připojovací výškou 

Připojovací výška rámu 

(nezatížený) 
1 130 – 1 220 mm 

Užitečná výška klanic 1 850 mm 

Výška přední stěny 2 000 mm 

Poloměr protočení na tahači 1 900 mm 
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4.2.10. Motorová pila STIHL MS 261 C-M VW 

Motorová pila se použije při přípravných pracích před zahájením stavby, např. 

pokácení menších keřů, ořezání větví nebo k jejich nařezání na menší kusy, aby bylo 

možné odpad naložit a odvézt. Dále se pila využije při výstavbě střešní konstrukce, 

pokud bude třeba zkrátit, zarovnat, vytvořit spoj, či jinak upravit prvky střešní 

konstrukce. Doba použití: duben až září 2015. 

 

Obr. 4.18 Motorová pila STIHL MS 261 C-M VW 

Technické údaje 

Zdvihový objem: 50,2 cm³ 

Výkon: 2,9 kW/3,9 k 

Hmotnost: 5,4 kg 

Hodnota vibrací vlevo/vpravo: 3,5/3,5 m/s² 

Hladina akustického tlaku: 104,0 dB(A) 

Hladina akustického výkonu: 116 dB(A) 

Poměr hmotnost/výkon: 1,9 kg/kW 
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4.2.11. Svářecí invertor ORION 150 E/FMINI 162 SET 

Svářecí invertor bude využit pro svařování betonářské výztuže a jiných ocelových 

prvků.  

Doba použití: duben a ž červen 2015 

Stejnosměrný jednofázový svářecí invertor na sváření obalenou elektrodou a metodou 

TIG .Zdroj svářecího zařízení je zkonstruovaný nejmodernější technologií IGBT, která 

zabezpečuje extrémně vysokou rychlost převodu. Pracuje na maximální frekvenci 

ultrarychlé technologie IGBT od 35 kHz do 55 kHz. 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Max. příkon: 3,3 kVA 

Síťové napětí: 1 x 230 V 

Chlazení ventilátorem:  ano 

Frekvence: 50 / 60 Hz  

Napětí bez zátěže: 80 V  

Rozsah svářecích proudů: 10 - 150 A 

Třída izolace: H  

Teplotní pojistka: ano  

Jištění, pomalá pojistka 100%: 16 A 

Třída ochrany: IP 21 S 

Hmotnost: 5,8 kg 

Rozměry ŠxHxV: 280x130x210 mm 

Obr. 4.19 Svářecí invertor ORION 150 E/FMINI 162 SET 



 
 

51 
 

Obr. 4.20 Úhlová bruska BOSH GWS 15-125 CIH PROFESSIONAL 

4.2.12. Úhlová bruska BOSH GWS 15-125 CIH PROFESSIONAL 

Úhlová bruska bude sloužit pro zkracování výztuže, zabrušování hran a svarů.  

Doba použití: duben až srpen 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní prvky 

Ochrana před opětovným zapnutím a konstantní elektronikou, rozpozná-li 

zablokování, okamžitě vypne nářadí, potlačení vibrací v přídavné rukojeti až o 40 % 

umožňuje pracovat bez únavy (EN 60745), odolný ochranný kryt – snadno a rychle 

přestavitelný, bezpečnostní spínač pro okamžité vypnutí při spuštění stroje, ochrana 

proti přetížení, pozvolný rozběh a omezovač rozběhového proudu. 

Technické údaje 

Jmenovitý příkon 1.500 W 

Volnoběžné otáčky 11.000 min-1 

Výstupní výkon 860 W 

Závit hřídele brusky M 14 

Průměr kotouče 125 mm 

Ø gumového brusného talíře 125 mm 

Ø hrncového kartáče 75 mm 

Hmotnost 2,3 kg 
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Obr. 4.21 Stavební míchačka ATIKA PROFI 145 

Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického 

tlaku 91 dB(A); hladina akustického výkonu 102 dB(A). Nejistota K= 3 dB. 

Příslušenství: dvoukolíkový klíč, ochranný kryt, přídavná rukojeť s tlumením vibrací, 

upínací matice, upínací příruba 

4.2.13. Stavební míchačka ATIKA PROFI 145 

Míchačka je koncipována podle evropských norem pro profesionální stavební účely. 

Předpoklady výroby této míchačky jsou: životnost, bezproblémový chod, lehké 

ovládání a vynikající výsledky míchání. Míchačka Atika Profi 145 má robustní pojezd 

s pevnými elastickými kolečky, včetně stabilní konstrukce a posíleným rámem. 

Doba použití: červen až červenec 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 

Hlučnost LwA: 78 dB(A) 

Hmotnost: 60 kg 

Objem bubnu: 145 l 

Ochranná izolace: dvojitá 

Rozměr 120x68x128 cm 

Výkon P, S1: 700 / 750 W 
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4.2.14. Vibrační deska 100 kg - Lumag RP 1100 PRO 

Vibrační deska bude použita při zhutnění podkladního kameniva a obsypu 

základových konstrukcí. 

Doba použití: květen až červen 2015 

 

Obr. 4.22 Vibrační deska 100 kg - Lumag RP 1100 PRO 

Technické parametry 

Motor/pohon 1válcový 4taktní OHV motor 

Palivová nádrž 3,6 L 

Délka desky 570 mm 

Šířka desky 440 mm 

Frekvence 70 Hz 

Odstředivá síla 15 kN 

Plošný výkon 416 m2/h 

Maximální posuv 15-20 m/min 

Vibrační údery 4200 vpm 

Účinná hloubka hutnění 30cm 

Max. dovolené naklonění motoru 20° 

Úroveň hladiny hluku LW 108 dB(A) 

Rozměry stroje se sklop. Rukojetí 430 / 600 / 780mm 

Provozní hmotnost 95 kg 

Přepravní hmotnost (brutto/netto) 98,8 / 107,3 kg 
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4.2.15. Pila na Porotherm stolní 700 mm 

Pila bude sloužit k řezání cihelných tvarovek. Má diamantové kotouče průměru 700 

mm a vodní chlazení. Protože při používání pily hrozí vysoké riziko úrazu, smí jej 

používat pouze proškolený a určený pracovník. 

Doba použití: červen až červenec 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Příkon 400V / 5.500W 

Hlavice řezu 290 mm 

Hmotnost 220 kg 

 

  

Obr. 4.23 Pila na Porotherm stolní 700 mm 
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4.2.16. Vyrovnávací souprava k založení 1. vrstvy broušených cihel  

První vrstva cihel se musí založit na dokonale rovnou vrstvu malty. Pro přesné určení 

tloušťky a vodorovnosti malty se použije vyrovnávací souprava, hliníková lať 2m a 

nivelační přístroj. 

Doba použití: červen až červenec 2015 

 

Obr. 4.24 Vyrovnávací souprava k založení 1. vrstvy broušených cihel 

Postup použití soupravy: 

Dva měnitelné přípravky vyrovnávací soupravy se pomocí stavěcích šroubů nastaví 

do výšky určené nivelačním přístrojem 

Zároveň se podle tloušťky stěny nastaví i požadovaná šířka maltového lože a 

zkontroluje se vodorovná poloha vodicích lišt. 

Po nastavení obou přípravků soupravy do roviny se může začít s nanášením a 

urovnáváním maltového lože. 

Je třeba také dbát na správnou konzistenci zakládací malty. 

Po nanesení se malta urovná tím způsobem, že se hliníkovou latí malta stahuje až do 

úrovně vodicích lišt přípravků. 
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4.2.17. Nanášecí válec pro broušené cihly Porotherm Profi 

Nanášecí válec slouží pro rovnoměrné nanášení tenkovrstvé malty Porotherm Profi 

na broušené cihly v tloušťce 1 mm. Budou potřeba dva typy válců, jeden v šířce 300 

mm a druhý v šířce 400 mm. 

Doba použití: červen až červenec 2015 

 

Obr. 4.25 Nanášecí válec pro broušené cihly Porotherm Profi 
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4.2.18. Nivelační sada No 10x32 

Sada obsahuje nivelační přístroj s maximálním zvětšením No.10x32, hliníkový 

stavební stativ a nivelační výsuvnou lať délky až 5 m. Nivelační přístroj bude použit 

hlavně při zemních pracích, kde bude potřeba zaměřit výkopové práce a dále pak při 

zdění, kde bude potřeba zaměřit podle projektové dokumentace přesné hrany zdiva. 

Doba použití: duben až červenec 2015 

 

Obr. 4.26 Nivelační sada No 10x32 

Technické údaje 

Přesnost 1.5 mm/km 

Zvětšení přístroje 32 x 

Průměr objektivu 40 mm 

Minimální záměra 50 cm 

Nivelační přesnost +/- 0.5" 

Pracovní rozsah kompenzátoru +/- 15´ 

Optika skleněná 

prachu / voděodolnost IP 54 

váha 1.8 kg 

odolné kovové tělo přístroje 

přístroj plněn dusíkem = při vystavení dešti se vnitřní optika neorosí a lze pracovat 

ihned dál 
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4.2.19. Vibrační lišta - benzínová DYNAPAC: BV 21 C 

Vibrační lišta bude použita pro zavibrování betonové směsi podkladní vrstvy hrubé 

podlahy. 

Doba použití: červen 2015 

 

Obr. 4.27 Vibrační lišta - benzínová DYNAPAC: BV 21 C 

Technické údaje 

Výkon: 0,7 kW  

Typ motoru: Honda GX25  

Délka: 2 000 mm 

Provozní hmotnost: 18 kg 
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Obr. 4.28 Ponorný vibrátor PERLES: CMP - AM 35 

4.2.20. Ponorný vibrátor PERLES: CMP - AM 35  

Mechanický vibrátor betonové směsi bude využit při betonáži základových pasů, patek 

a věnců. Dosah vibrací je 25 cm, tzn., že vpichy musí být od sebe vzdáleny maximálně 

50 cm. 

Doba použití: duben až červenec 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Typ CMP 230 V/50 

Motor Univerzální jednofázový elektromotor  

Příkon 2 kW  

Odběr proudu 6/10 A  

Otáčky bez zatížení 16000 min-1 

Rozměry 320/130/220 mm  

Třída krytí IP44 

Hmotnost 6 kg  

Třída izolace dvojitá izolace 

Napájecí kabel se zástrčkou H07RN-F 2x1,5 mm2  

Vibrační hlavice s ohebnými 

hřídeli 

AM35  

Délka hadice 4 m  
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Obr. 4.29 Křížový laser 360° BOSCH PLL 360 + stativ 

Vibrační hlavice s ohebnými hřídeli 

Hmotnost 11 kg 

Průměr hlavice 35 mm 

Otáčky bez zatížení 10 000 min-1 

Dosah vibrace 25 cm 

Vibrační výkon 10 m3/hod 

Odstředivá síla 1 500 N 

4.2.21. Křížový laser 360° BOSCH PLL 360 + stativ 

Laser bude použit na přesná zaměřování během celé výstavby. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Technické údaje 

Průměr pracovního rozsahu 20 m 

Doba samonivelace, typ. 4 s 

Rozsah nivelace ± 4 ° 

Přesnost ± 0,4 mm/m 

Stativový závit 1/4" 

Hmotnost 0,50 kg 

Akumulátor 4×1,5-V-LR6 (AA) 

Hmotnost  2.370 kg 
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4.2.22. Pneumatická nastřelovací pistole s bubnovým zásobníkem D51321 

 

Obr. 4.30 Pneumatická nastřelovací pistole s bubnovým zásobníkem 

Technické údaje 

Hmotnost 2,2 kg 

Délka hřebíku 19-45 mm 

Tvar hřebíku Kruhová hlava 

Spotřeba vzduchu na jedno 

nastřelení při tlaku 6.9 
1.18 l 

Rozsah průměrů hřebíků 2,9 – 3,8 mm 

Rozsah pracovních tlaků 4,8 – 8,3 bar 

Úhel zásobníku 15° 

Kapacita zásobníku 120 hřebíků 

Energie při tlaku 6.9 baru 70 Nm 

Délka x Výška 290 x 265 mm 

Model D51321 
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4.2.23. Kompresor WOODSTER cb 24 of 

 

 

Obr. 4.31 Kompresor WOODSTER cb 24 of 

Technické údaje 

Motor 230 V/50 Hz 

Příkon 1 100 W / 1,5 PS 

Počet otáček 18 000 ot./min. 

Pracovní tlak max. 9 bar 

Objem vzdušníku 24 l 

Sací výkon 190 l/min. 

Regulace pracovního tlaku ano 

Rozměry stroje d/š/v 540/289/465 mm 

Hmotnost cca 14 kg 
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5.1. Obecné informace  

5.1.1. Obecné informace o stavbě 

Pozemek je rovinatý a pro provedení zamýšlené stavby je vhodný. Na pozemku byl 

proveden radonový průzkum, při kterém byl zjištěn střední radonový index - toto 

zjištění se projeví v návrhu hydroizolace. 

          Vnější omítka bude škrábaná Stomix, shodný odstín jako na stávající hale. 

Střešní krytina poplastovaná plechová vlnitá krytina, červený odstín. Sokl bude 

proveden z umělého kamene, stejný jako na tenisové hale. Nová okna a vnější dveře 

budou plastová, barva bílá, s dithermickým zasklením. Vnitřní dveře budou dřevěné 

do ocelových zárubní. Pohledové dřevěné prvky budou hoblované, opatřené 

lazurovacím lakem Luxol, stejně jako dřevěné palubky, které budou na půdorysných 

přesazích střechy a na štítech. 

Umístění objektu :  

- přístavba bude z přední i zadní strany lícovat se stávající tenisovou halou 

Objekt je navržen jako nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a je koncipován 

ve zděném systému se zavěšeným sádrokartonovým podhledem na konstrukci krovu. 

Konstrukce krovu je navržena dřevěná, klasicky vázaná, nad squashem tvořená 

příhradovými sbíjenými vazníky. Sklon hlavních střešních rovin bude mírný, krytina 

plechová vlnitá s poplastovaným povrchem.  

Zastavěná plocha činí celkem :  880,37 m2 

Obytné plochy bytu pro správce : 97,41 m2 

Podlaha 1.NP (+-0,000) přístavby bude ve stejné výškové úrovni jako podlaha přízemí 

stávajících prostor tenisové haly a zázemí. Po provedení stavby se terén dorovná do 

úrovně 150 mm pod +-0,000 u veřejných vstupů do objektu s nájezdovými rampami 

pro přístup osob se sníženou schopností pohybu se spádem 3 %. Stavba ani její 

provádění nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Vliv stavby při provádění na 

okolní pozemky bude minimální, protože stavba nebude v těsné blízkosti sousedních 

objektů. 
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5.1.2. Obecné informace o procesu 

Konstrukce krovu je navržena dřevěná, klasicky vázaná, nad squashem tvořená 

příhradovými sbíjenými vazníky. Všechny dřevěné prvky budou ošetřeny 

impregnačním roztokem KATRIT BAQ proti hnilobě, plísním a biologickým škůdcům. 

Dřevěné prvky viditelné (bez podbití) budou hoblované, ošetřené lazurovacím lakem 

LUXOL. Vazníky a ostatní dřevěné prvky dodává firma Dřevokonstrukce Hodonín a.s. 

Návrh vazníkové střešní konstrukce vypracoval a posoudil přímo dodavatel. Byla od 

něj převzata celá projektová a montážní dokumentace. 

Střešní vazníková konstrukce sestává z jednotlivých příhradových vazníků, 

osazených v určitých osových vzdálenostech. Dolní pásy vazníků tvoří nosnou 

konstrukci pro podhled a tepelnou izolaci. 

5.2. Materiály, doprava, skladování 

5.2.1. Materiály 

Vazníky 

Hranoly 140/200 

Pozednice 160/140 

Pozednice 160/120 

Sloupek 200/200 

Sloupek 180/180 

Vaznice 180/180 

Vaznice 120/160 

 Úžlabní a nárožní trám 160/160 

Krokev 120/160 

Kleština 80/160 

Latě a kontralatě 30/50 

OSB desky 12 mm 

Hřebíky 4/100 mm 

Vruty 4/90 mm 

Šroubovice SV Ø12 mm 

Ocelové úhelníky 105 a 105 s oválným otvorem 

Pásová ocel 30/50 á 1000 – 1500 mm 
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5.2.2. Doprava 

 Vazníky a řezivo pro vázanou konstrukci jsou dodávány od firmy Dřevokonstrukce 

s.r.o. Hodonín. Vazníky budou přivezeny na klanicovém valníkovém návěsu 

SCHWARZMÜLLER za tahačem MAN TGX 18.440 4x2. Délka ložné plochy tohoto 

návěsu je 13,5 m a šířka je 2,55 m. Konstrukce musí být rovnoměrně rozloženy na 

celou plochu návěsu, aby nedošlo k přetížení některé části. Vazníky budou uloženy 

v poloze, v které budou zabudovány na stavbě. Vazníky musí být uloženy na 

dřevěných hranolech o rozměrech 100/100 mm a ukotveny pomocí upínacího kurtu. 

Po příjezdu na staveniště už bude na místě autojeřáb TATRA AD 20.2, který bude 

vazníky z návěsu skládat na skládku a odtud je ukládat na místo zabudování. 

Řezivo pro vázanou konstrukci bude přivezeno na nákladním automobilu s 

hydraulickou rukou PALFINGER PK 10002 SH. Ostatní menší materiál (např. 

spojovací materiál), bude také přivezen na nákladním automobilu s hydraulickou 

rukou PALFINGER PK 10002 SH. Tento menší materiál se složí na předem 

připravené skladovací plochy nebo do skladovacího kontejneru. 

5.2.3. Skladování 

Příhradové vazníky se budou na staveništi skladovat na skladovací ploše, položeny 

na připravených podkladních hranolech. 

Řezivo pro vázaný krov se nesmí ukládat přímo na štěrkopísek. Pod každý materiál 

se musí umísiti dřevěné podkladní hranoly, které budou k dispozici vedle skladovací 

plochy. Nářadí a spojovací materiál bude uskladněn v uzamykatelném kontejneru, 

který se nachází v těsné blízkosti odpadního kontejneru. 

Materiál menších rozměrů se bude ukládat na skladovací plochu vytvořenou na 

severní straně staveniště. Skladovací plocha bude zpevněna pomocí zavibrovaného 

štěrkopísku.  

5.3. Převzetí a předání staveniště a pracoviště 

K předání a převzetí staveniště dojde mezi objednatelem a zhotovitelem za 

přítomnosti stavebního dozoru. Při předání a převzetí staveniště musí být podepsán 

písemný Zápis o předání a převzetí staveniště. Dnem podpisu tohoto záznamu 

nabývá platnosti. 
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Zhotovitel podpisem tohoto záznamu přebírá zodpovědnost za staveniště. K tomuto 

záznamu by měli být od dodavatele převzaty veškeré dokumenty týkající se stavby 

(projektová dokumentace, rozvod inženýrských sítí, atd.) 

Pracoviště předává dodavatel subdodavateli. Pracoviště může být převzato až po 

dokončení předchozího stavebního procesu. Před předáním pracoviště musí být 

dokončeny svislé nosné konstrukce a dokončený železobetonový věnec. Věnec musí 

být vodorovný, s maximální odchylkou ±5mm/2m. Výsledné zkoušky a veškeré 

záznamy o převzetí pracoviště budou zapsány do stavebního deníku. 

5.4. Obecné pracovní podmínky 

Protože se jedná o práci ve výšce, kde hrozí nebezpečí pádu, je nutné dbát zvýšené 

opatrnosti zejména za nenadálých větrných poryvů. Všichni pracovníci, kteří se budou 

pohybovat na staveništi, musí být proškoleni o bezpečnosti. Záznamy a podpisy všech 

zúčastněných budou zapsány do stavebního deníku. Pokud nastanou nepříznivé 

klimatizační podmínky, je nutné okamžitě práci ukončit.  

Jako zázemí pro pracovníky bude sloužit šatna. Vedení stavby bude mít svou vlastní 

kancelář, kde bude uložena veškerá dokumentace stavby. Jako hygienické zázemí 

bude sloužit kontejner se sociálním zařízením, sprchami a teplou vodou. 

5.5. Personální obsazení  

Na provádění střešní konstrukce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím určený mistr. 

Hlavní pracovní náplní stavbyvedoucího bude dohlížet na správné a kvalitní montážní 

postupy. Do stavebního deníku bude zapisovat veškeré pracovní činnosti během 

celého dne. Stroje a zařízení smí obsluhovat pouze předem určení pracovníci, kteří 

mají k dané obsluze dostatečná školení a povolení. Veškeré pracovní činnosti se 

budou neustále kontrolovat. 

Pracovní četa: 

1x vedoucí pracovní čety 

1x obsluha autojeřábu TATRA AD 20.2 

1x obsluha tahače s návěsem MAN TGX 18.440 4x2 

1x obsluha nákladním automobilu s hydraulickou rukou PALFINGER PK 10002 SH 
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4x tesař 

2x Izolatér 

2x pomocný dělník 

5.6. Stroje, přístroje, pomůcky  

5.6.1. Stroje 

Autojeřáb AD 20.2 TATRA 

Tahač MAN TGX 18.440 4x2 s valníkovým návěsem  

Nákladním automobil s hydraulickou rukou PALFINGER PK 10002 SH 

5.6.2. Přístroje 

Motorová pila STIHL MS 261 C-M VW 

Pneumatická nastřelovací pistole s bubnovým zásobníkem D51321 

Kompresor WOODSTER CB 24 OF bezolejový 

Křížový laser 360° BOSCH PLL 360 + stativ 

Tesařské kladivo, vodováha, metr 

5.6.3. Pomůcky BOZP 

Pracovní rukavice, ochranné přilby, reflexní vesty, ochranné brýle, vhodná pracovní 

obuv, pracovní oděv, jistící lana, jistící úvazek. 

5.7. Pracovní postup  

5.7.1. Příhradové dřevěné vazníky 

Příhradové vazníky se budou klást na stavbu ze skladovací plochy. Vazníky bude 

zvedat jeřáb po jednotlivých kusech. Nahoře na lešení budou na každé straně dva 

tesaři, kteří budou vazník směřovat na místo určení. Zakotvení je řešeno pomocí 

ocelových úhelníků, které se přišroubují jednou stranou do vazníku a druhou plochou 

do železobetonového věnce. Příhradové vazníky klademe dle projektové 

dokumentace od dodavatele. Po osazení druhého vazníku, začneme s postupným 

zavětrováním dle PD. Zavětrování je provedeno pomocí OSB desek a latí, které 

budou ukotveny hřebíky do vazníků.  
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5.7.2. Klasická vazba s vaznicemi, krokvemi a kleštinami 

Nejprve se vytahají pomocí lan pozednice, které se ukotví na železobetonový věnec 

pomocí závitových tyčí, které jsou předem zabetonovány ve věnci. V pozednicích 

budou vyvrtány díry, kterými se prostrčí závitové tyče a připevní se matkami. Krokve 

se budou na střechu vytahovat pomocí lan. Každý prvek budou vytahovat minimálně 

dva tesaři, každý smí nést pouze 50 kg. 

Po osazení a vyrovnání všech krokví a vazníků se začne provádět pobití povrchů 

dodanými OSB deskami tloušťky 12 mm. Ty budou připevněny hřebíky do osy vazníků 

a krokví. Na kompletní bednění se připevní pojistná hydroizolační folie. Na folii se 

položí a připevní pomocí hřebíků kontralatě 50/30 ve vzdálenosti 1 m do osy vazníků 

a krokví. Vodorovně se střešní rovinou se začnou klást střešní latě 50/30 ve 

vzdálenostech 25 cm. Na střešní latě se nakonec připevní střešní krytina, která je 

tvořena poplastovanými plechovými tabulemi. 

5.8. Jakost, kontrola a zkoušení  

5.8.1. Vstupní kontrola  

Vstupní 

Při převzetí stavby se kontroluje úplnost projektové dokumentace, kompletnost všech 

výkresů, souhrnných a technických zpráv, situace s vyznačením všech stávajících 

inženýrských sítí, sousedních budov a přejezdových komunikací. Vizuálně se 

zkontroluje uspořádání staveniště. Všechny předchozí práce, na které se bude 

navazovat, musí být dokončeny. Zkontroluje se vodorovnost a čistota podkladu. Dále 

se kontroluje dodaný materiál, jeho jakost, množství a nepoškozenost. Všichni 

pracovníci musí být řádně poučeni a proškoleni. 

5.8.2. Mezioperační kontrola  

Kontrolujeme, zda jsou vazníky umístěny polohově a rozměrově dle PD. Dále se 

provádí kontrola ukotvení a rozmístění zavětrování dle PD, kontrola OSB desek a 

pobití, kontrola umístění a provedení spojů hydroizolační vrstvy k podkladu, kontrola 

provedení oplechování a kontrola provedení osazení krytiny. 



 
 

70 
 

5.8.3. Výstupní kontrola 

Ve výstupní kontrole se kontroluje hlavně úhel sklonu střechy dle PD, rovinnost střešní 

plochy a montáž střešní krytiny. 

5.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Při vstupu na staveniště musí být každý pracovník dostatečně proškolen a poučen o 

pohybu na staveništi. Každý pracovník musí používat předepsané ochranné 

pomůcky, jako jsou ochranná přilba, reflexní vesta, pevná obuv a pracovní oděv. 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích. Dalším prováděcím předpisem, který je nutno 

dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy 

Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. 

5.10. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Při výstavbě sportovišť, bude vznikat značné množství odpadů, které můžou ohrozit 

živostí prostředí. Odpady se musí třídit dle jejich nebezpečnosti do kategorií dle 

katalogu odpadů a ukládat na označená místa. Snahou je minimalizovat vznik odpadů 

a přednostně zajišťovat jejich materiálové využití. 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a 

upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 

zlepšování účinnosti tohoto využívání, práva a povinnosti osob v odpadovém 

hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 

odpadů. 
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Dalším kritériem při ochraně životního prostředí je i ochrana před hlukem a vibracemi, 

které stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Tato vyhláška stanoví podmínky pro hluk na pracovišti a v 

dalších prostorech, vibrace na pracovištích a v dalších prostorech a způsob měření 

hluku a vibrací.  
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6.1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění hrubé stavby je kladen velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. Protože zde hrozí několik rizik, je nutné, aby pracovníci byli předem proškoleni 

a poučeni o práci na staveništi a pracovišti dle příslušných nařízení. 

6.2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

6.2.1. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Další požadavky na 
staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

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

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

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, 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 na všech vjezdech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 



 
 

74 
 

5. 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. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis. 

7. 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. 

8. 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. 

Staveniště bude oploceno neprůhledným mobilním plotem výšky 2 m. Vjezd na 

staveniště bude šířky 6,8 m, tvořen uzamykatelnou bránou ze dvou kusů 

oplocení opatřeného pojízdným kolečkem. Pro vstup zaměstnanců budou 

vytvořeny dva uzamykatelné vstupy o šířce 1,7m. V místě vstupu na staveniště 

bude na oplocení umístěna bezpečnostní značka pro pohyb na staveništi a 

značka s omezením rychlosti v areálu staveniště. V místě výjezdu na veřejnou 

komunikaci bude umístěna značka „Pozor, výjezd vozidel stavby“. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. 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. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 

být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 



 
 

75 
 

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. 

Elektrická energie bude přivedena kabelem NN do staveništního rozvaděče, na 

který lze napojit jak klasickou zásuvku 230V/16A, tak třífázovou zásuvku 400V. 

Na tomto rozvaděči bude umístěn hlavní vypínač el. energie tzv. TOTAL STOP. 

Hlavní vypínač el. energie do rozvaděče se nachází v tenisové hale. S umístěním 

tohoto vypínače budou všichni seznámeni. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

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

pevná a stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

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

třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 

nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

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

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

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

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

předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 

příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 

majetku nebo životního prostředí. 

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

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
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majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 

vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 

přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 

bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 

byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 

technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 

účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Lešení bude pevné, stabilní, zavětrované a kotvené. Výška zábradlí bude 1,1 m, 

výška zarážky u podlahy bude 15 cm. Jednotyčové zábradlí se zarážkou u 

podlahy se zhotoví při výšce pracoviště 1,5 až 2,0 m nad přilehlým okolím. 

Dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy se zhotoví při výšce chráněného 

pracoviště od výšky 2,0 m nad přilehlým okolím. Stroje se při ukončení prací 

odstaví na předem určenou plochu. Sklady pro materiál jsou umístěny 

v severozápadní části staveniště a budou opatřeny zámkem, proti vniknutí 

nepovolaných osob. Při nepříznivých podmínkách pro práci, se bude 

postupovat podle nařízení vlády 362/2005 Sb. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
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vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 

nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 

posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 

ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 

stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 

dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích 

smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění 

ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 

světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 

souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a 

podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 

dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 

osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 

označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 

zvláštních právních předpisů. 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 

takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 

na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

V pojezdové oblasti strojů bude půda dostatečně únosná, technické vedení je 

umístěno mimo tuto oblast. Stroj, který je opatřen stabilizátory, tyto 

stabilizátory musí využít. Stabilizátory budou podloženy pevnou podložkou, aby 

nedošlo k zaboření. Vibrační stroj bude použit při hutnění obsypané zeminy, 

kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací. 
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II. Stroje pro zemní práce 

1. 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. 

2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 

nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
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c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 

nehrozí sesuv zeminy. 

Pro sejmutí ornice bude využit Dozer, pro výkopy rýh bude sloužit JCB rypadlo 

– nakladač. Stroje budou obsluhovat pouze proškolení pracovníci. 

III. Míchačky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 

horizontální poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 

rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 

ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 

elektrické energie. 

Na staveništi bude použita stavební míchačka ATIKA. Bude sloužit pro přípravu 

maltové směsi. Obsluhovat ji bude proškolený pracovník.  

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 

zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k 

používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu. 
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Pro převoz betonové směsi bude využit autodomíchavač. Na staveništi bude 

umístěn v těsné blízkosti autočerpadla, aby bylo možné bezpečně a rychle 

přesypat směs. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 

betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 

nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 

částí stavby. 

2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 

návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 

účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

4. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel. 

5. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice. 

6. 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. 

7. 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. 

8. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 



 
 

81 
 

9. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

10. 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. 

11. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

Pro čerpání betonové směsi bylo zvoleno autočerpadlo SCHWING s výložníkem. 

Autočerpadlo bude pojíždět v severní části staveniště, protože nedosáhne na 

celou stavbu. Při každém přemístění autočerpadla bude výložník složen 

v přepravní poloze. Při čerpání směsi, bude autočerpadlo zajištěno 

stabilizátory. 

IX. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 

motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán 

v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

Na stavbě se použije ponorný vibrátor PERLES a vibrační lišta DYNAPAC. 

Obsluhovat tyto stroje bude jen proškolená osoba. 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 

průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 

řádně seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 

na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 

brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 

alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
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3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 

přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 

jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 

stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 

není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 

činností prováděnou v jeho okolí. 

Stroje budou po ukončení nebo přerušení činnosti odstaveny a uzamčeny na 

odstavné ploše, která je umístěna v severozápadní části staveniště. Stroje musí 

být složeny do přepravní polohy a musí být zabezpečeny proti posunutí. 

XV. Přeprava strojů 

1. 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. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 

jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 

dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 

podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 

pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

Na staveništi se bude nacházet autojeřáb, rypadlo, autodomíchávač, 

autočerpadlo a nákladní automobily. Jejich přeprava bude po vlastní ose. Dozer 

přiveze nákladní automobil s návěsem. 

6.2.2. Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na 
organizaci práce a pracovní postupy I. Skladování a manipulace s 
materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 

musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a 

dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená 

k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 

použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
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klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 

jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 

tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 

skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 

Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 

dosahu použitého nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 

2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 

vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 

nepřesáhla 1,5 m. 

8. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 

okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 

bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 
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12. 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. 

13. 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. 

14. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním předpisem. 

Skládky na staveništi budou zpevněné a odvodněné. Přesun materiálu bude 

pomocí nakladače. Dřevěné vazníky budou přesouvány autojeřábem. Palety 

s tvárnicemi se můžou skladovat maximálně tři na sebe. Samostatné prvky se 

podloží dřevěnými hranoly výšky 100 mm. Odpady budou roztřiďovány dle 

katalogu odpadů a likvidovaných na místech k tomu určených. 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 
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plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům 

fyzických osob do vody. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

III. Zajištění výkopových prací 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem. 

2. 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. 

3. 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. 

IV. Provádění výkopových prací 

1. 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. 
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2. 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. 

3. 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. 

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 

vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 

provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 

a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 

zajištěna, 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení. 

6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 

začisťování výkopu 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. 

7. 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. 

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 

tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
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9. 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. 

10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 

výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

11. 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. 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví 

zhotovitel v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických 

osob a ochrana dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

2. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout 

nebezpečí popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX. 1 Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 

konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou 

únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
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převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 

Předmětem betonáže je betonová podkladní vrstva pasů, železobetonové 

základové pasy a betonová podkladní vrstva podlahy. Podkladní vrstva pasů 

bude výšky 100 mm a bude se betonovat přímo do vyhloubené rýhy. 

Železobetonové pasy budou betonovány na podkladní vrstvu do bednění.  

IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 

plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo 

do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 

zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 

postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný 

koš. 

2. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

Čerpání betonové směsi bude probíhat přímo z přilehlého terénu. Pracovníci, 

kteří budou tuto činnost vykonávat, budou mít ochranné pomůcky. 

IX. 3 Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 

odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen 

na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

3. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

IX. 5 Práce železářské 
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1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 

tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

X. Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby 

při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

3. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 

zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

4. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

5. 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. 

6. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 

dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 

Při zdění je nutné používat ochranné rukavice, aby nedošlo ke styku s čerstvou 

maltou. Při mísení zdící malty je nutné chránit oči před vniknutím čerstvé malty 

ochrannými brýlemi. 

XI. Montážní práce 
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1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich 

provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel 

montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění 

montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 

stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 

při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 

vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 

tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 

využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 

zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže. 

7. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

8. 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. 

9. 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. 
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10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 

stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 

Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, 

stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna 

stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

12. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 

upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. 

12. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 

větru. 

Břemena budou uvazovat pouze proškolení vazači břemen. Pod zavěšeným 

břemenem musí být zabráněno pohybu osob. Vybrané osoby budou zvolenými 

komunikačními gesty dávat pokyny pro co nejpřesnější osazení. 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 

tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 

stanovených zvláštním právním předpisem. 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 

stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 

elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 

fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 

způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 

prostředky být chráněny proti propálení. 
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4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 

natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 

menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 

technologickém postupu. 

6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 

způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním 

živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem 

a s návodem na používání příslušného zařízení. 

6.3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

6.3.1. Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. 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. 

2. 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 
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proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových 

přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentaci. 

4. 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. 

5. 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. 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. 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. 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 

pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 

pádu). 
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3. 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 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 

m od volného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 

zabráněno, nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 

bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu 

musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí 

apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky je možné 

použít bezpečnostní lano s postrojem. Tento prostředek je nutné ukotvit 
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k pevné konstrukci. Lano a postroj musí být dostatečně pevné, nepoškozené a 

kompletní. 

III. Používání žebříků 

1. 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. 

2. 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. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 

pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 

jedna osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 

takovému použití výrobcem určen. 

6. 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 volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 

strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

7. 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 
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posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 

sestup. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 

používání. 

Postavení žebříku je nutné provést pečlivě tak, aby nemohlo dojít k pádu žebříku 

vlivem větru a zároveň byla zajištěna jeho stabilita. 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. 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. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 

nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 

dokumentaci. 

Lešení bude opatřeno zarážkou u podlahy, aby nemohlo dojít k pádu předmětů 

a materiálu z výšky. 
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V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. 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. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce, 

c) 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, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 

ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

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

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

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

d) 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. 

4. 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. 
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5. 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. 

Všechny práce ve výškách budou prováděny z lešení. Všichni pracovníci musí 

nosit ochrannou přilbu, která je ochrání před pádem drobných předmětů.  

VI. Práce na střeše 

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

c) propadnutí střešní konstrukcí. 

2. 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. 

3. 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 

stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné 

pracovní prostředky proti pádu. 

4. 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). 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 

dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
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včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 

zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

2. 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. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 

způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost 

je staticky prokázána, 

b) 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, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 

celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) 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, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 

umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) 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, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
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h) 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 

5. 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 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) 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. 

6. 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. 

7. 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 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 

lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
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d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

f) 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. 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 

žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

9. 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 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že 

a) 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, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 

vzniku jiných nežádoucích účinků. 

2. 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. 

IX. Přerušení práce ve výškách 
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Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) 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) , 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

X. 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. 

XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 

pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z 

pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 

plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 

pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel 

podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
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7.1. Nakládání s odpady 

7.1.1. Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování 

účinnosti tohoto využívání, 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. 

§ 3 

Pojem odpad 

(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí zbavit. 

(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, k využití 

nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru 

nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný 

nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou 

věc osoba sama. 

(3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle odstavce 8 neprokáže 

opak, úmysl zbavit se movité věci se předpokládá, pokud její původní účelové určení 

zaniklo. 

(4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu 

a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního 

předpisu. 

(5) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo 

získání této věci, se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud 

a) vzniká jako nedílná součást výroby, 
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b) její další využití je zajištěno, 

c) její další využití je možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná 

výrobní praxe, a 

d) její další využití je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 

nepříznivým účinkům na životní prostředí nebo lidské zdraví. 

(6) Některé druhy odpadu přestávají být odpadem, jestliže poté, co byl odpad 

předmětem některého ze způsobů využití, splňuje tyto podmínky: 

a) věc se běžně využívá ke konkrétním účelům, 

b) pro věc existuje trh nebo poptávka, 

c) věc splňuje technické požadavky pro konkrétní účely stanovené zvláštními 

právními předpisy nebo normami použitelnými na výrobky, 

d) využití věci je v souladu se zvláštními právními předpisy a nepovede k 

nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví a 

e) věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo 

použitelným předpisem Evropské unie. 

(7) Pro konkrétní způsoby použití vedlejších produktů podle odstavce 5 a výrobků z 

odpadů podle odstavce 6 musí být splněna kritéria pro využití odpadů, pokud jsou 

stanovena. 

(8) V pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, rozhoduje krajský úřad 

na žádost vlastníka této movité věci nebo z moci úřední. 

(9) Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu 

může stanovit vyhláškou kritéria upřesňující, kdy movitá věc může být považována za 

vedlejší produkt a nikoli odpad a kdy odpad přestává být odpadem. 

§ 4 

Další základní pojmy 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
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a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, 

b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s 

výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání, 

c) odpadem podobným komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na území 

obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 

a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, 

d) odpadovým hospodářstvím - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, 

na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale 

uloženy, a kontrola těchto činností, 

e) nakládáním s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 

skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, 

f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 

g) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do 

shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s 

odpady, 

h) skladováním odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu 

určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich 

odstraněním, 

i) skládkou - zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem a 

provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně 

zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních 

odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování odpadů 

podle písmene h), 

j) první fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) k 

odstraňování odpadů jejich ukládáním na nebo pod úrovní terénu, 
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k) druhou fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) k 

případnému využívání odpadů při uzavírání a rekultivaci skládky, 

l) třetí fází provozu skládky - provozování zařízení podle písmene i) neurčeného k 

nakládání s odpady za účelem zajištění následné péče o skládku po jejím 

uzavření, 

m) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k 

dalšímu využití nebo odstranění, 

n) výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou 

nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu, 

o) úpravou odpadů - každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických 

nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění 

nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich 

objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností, 

p) opětovným použitím - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které 

nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně 

určeny, 

q) využitím odpadů - činnost, jejímž výsledkem je, že odpad slouží užitečnému 

účelu tím, že nahradí materiály používané ke konkrétnímu účelu, a to i v zařízení 

neurčeném k využití odpadů podle § 14 odst. 2, nebo že je k tomuto konkrétnímu 

účelu upraven; v příloze č. 3 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů 

využití odpadů, 

r) přípravou k opětovnému použití - způsob využití odpadů zahrnující čištění nebo 

opravu použitých výrobků nebo jejich částí a kontrolu provedenou osobou 

oprávněnou podle zvláštního právního předpisu spočívající v prověření, že použitý 

výrobek nebo jeho část, které byly odpady, jsou po čištění nebo opravě schopné 

bez dalšího zpracování opětovného použití, 

s) materiálovým využitím odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a 

další způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, s 

výjimkou bezprostředního získání energie, 
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t) recyklací odpadů - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu 

zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich 

použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není 

energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být 

použity jako palivo nebo zásypový materiál, 

u) odstraněním odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že 

tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze 

č. 4 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů, 

v) zpracováním odpadů - využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před 

využitím nebo odstraněním odpadů, 

w) původcem odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 

podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická 

osoba oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, 

jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od 

okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; 

obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu, 

x) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady 

podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, 

y) obchodníkem - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, 

které nakupují nebo prodávají odpad a jednají přitom na vlastní odpovědnost. 

§ 5 

Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 

(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 

zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen 

"ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 

(2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, zařadí 

odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád. 

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 
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a) Katalog odpadů, 

b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a 

c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení 

odpadu podle Katalogu odpadů. 

§ 6 

Zařazování odpadu podle kategorií 

(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 

odpad do kategorie nebezpečný, pokud 

a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu, 

b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 

c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů 

jako nebezpečný. 

(2) V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad 

uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá 

žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s odpadem 

kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o 

hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká inspekce životního 

prostředí (dále jen „inspekce“) důvodnou pochybnost, že původce odpadu nebo 

oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci odpadu nebo oprávněné 

osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat pověřenou osobu podle § 7 odst. 1 o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadu. 

(3) Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a 

oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když splňuje 

podmínky uvedené v odstavci 1. 

(4) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných 

vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo 

nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou 
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povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však povinni 

ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost ověřování 

stanoví pověřená osoba v osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu. 

(5) Autovrak, ze kterého byly způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem 

demontovány všechny nebezpečné části a odčerpány všechny provozní náplně, lze 

zařadit do kategorie ostatní odpad bez provedení hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů. 

(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem způsob demontáže 

nebezpečných částí autovraků a způsob odčerpání provozních náplní z autovraků. 

§ 10 

Předcházení vzniku odpadů 

(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet 

vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž 

vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který 

neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se 

zvláštními právními předpisy. 

(2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je 

povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto 

výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. 

(3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh 

výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na 

použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění 

nespotřebovaných částí výrobků. 

§ 10a 

(1) Pro účely této části zákona se rozumí 

a) komunitním kompostováním - systém sběru a shromažďování rostlinných 

zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné 

zpracování na zelený kompost, 
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b) zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků, 

c) veřejnou zelení - parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně přístupné 

travnaté plochy v intravilánu obce. 

(2) Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku 

odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního 

kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně 

na území obce. 

(3) Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo k 

narušení složek životního prostředí nad míru stanovenou zvláštními právními 

předpisy. Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní 

mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu. 

(4) Jiné využití zeleného kompostu, než je uvedeno v odstavci 2, je možné pouze za 

splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. 

7.1.2. Druhy odpadů na stavbě 

Při provádění hrubé stavby, budou vznikat běžné odpady, které se zatřídí podle 

Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

Odpadní obaly 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

Odpady olejů a odpady kapalných paliv 

13 01 Odpadní hydraulické oleje 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta 

13 07 02 Motorový benzín 
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Stavební odpad 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky 

Komunální odpady 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 39 Plasty 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 

Všechny výše uvedené odpady budou ukládány do přistavených odpadních 

kontejnerů. O odvoz a likvidaci odpadů se postará firma MEGAWASTE, spol. s r.o. 

7.2. Ochrana proti hluku a vibracím 

Pracovní denní doba je stanovena na 8 hodin, tj. od 7:00 – 15:30 s dodržením 

minimální přestávky podle zákona. 

§ 12 

Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 

venkovním prostoru Sbírka zákonů ČR  272/2011 Sb. 

(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjadřují 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době  se stanoví pro 8 

souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době  pro 

nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s 

výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) 

a celou noční dobu (LAeq,8h).  
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(2) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického 

tlaku C LCeq,T a současně  i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE jednotlivých 

impulsů. V denní době  se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 

nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době  pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h).  

(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z 

leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 

základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících 

ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto 

nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. V případě  hluku s 

tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a 

dráhách, a hluku s výrazně informačním charakterem se přičte další korekce -5 dB.  

(4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického 

impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu 

LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se vypočte 

způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  

(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se 

vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu ekvivalentní 

hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční dobu 

ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. Charakteristický 

letový den se určuje počtem vzletů  a přistání všech letadel na daném letišti za 24 

hodin dne a počet vzletů a přistání za 24 hodin dne se stanoví jako průměrná hodnota 

z celkového počtu vzletů a přistání letadel všech uživatelů letiště od 1. května do 31. 

října kalendářního roku ve všech provozních směrech vzletových a přistávacích drah; 

přitom se oddělí počet pohybů pro dobu denní a dobu noční.  

(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 

činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle 

části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
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§ 13 

Přípustný expoziční limit vibrací  

(1) Přípustný expoziční limit vibrací přenášených na ruce vyjádřený průměrnou 

souhrnnou váženou  

a) hladinou zrychlení vibrací Lahv,8h se rovná 128 dB, nebo  

b) hodnotou zrychlení vibrací ahv,8h se rovná 2,5 m.s-2  

(2) U vibrací přenášených na ruce zaměstnanců se přípustný expoziční limit vztahuje 

k souhrnné hodnotě translačních vibrací stanovených z vážených hodnot zrychlení ve 

třech navzájem kolmých směrech podle souřadné soustavy ruky.  

(3) Přípustný expoziční limit vibrací přenášených zvláštním způsobem na 

zaměstnance způsobujících intenzivní kmitání v horní části páteře a hlavy vyjádřený 

průměrnou váženou  

a) hladinou zrychlení vibrací Law,8h se rovná 100 dB, nebo  

b) hodnotou zrychlení vibrací aew,8h se rovná 0,1 m.s-2. 

(4) Přípustný expoziční limit celkových vertikálních a horizontálních vibrací 

přenášených na Sbírka zákonů ČR  272/2011 Sb.zaměstnance vyjádřený průměrnou 

váženou  

a) hladinou zrychlení vibrací Law,8h v dB se rovná 114 dB, nebo  

b) hodnotou zrychlení vibrací aew,8h se rovná 0,5 m.s-2. 

 (5) Přípustný expoziční limit celkových vibrací se vztahuje na ustálené i proměnné 

vibrace a otřesy nebo rázy, pokud hlavní část jejich energie je obsažena ve 

sledovaném kmitočtovém pásmu.  

(6) Celkové vibrace rovnoběžné s podélnou osou těla se posuzují způsobem platným 

pro vertikální vibrace a vibrace ve směrech kolmých na podélnou osu těla způsobem 

platným pro horizontální vibrace. 
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Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru 

staveb pro hluk ze stavební činnosti. 

 Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 

od 7:00 do 21:00 +15 

Hygienický limit pro výstavbu je LAq,T = 50 dB + 15 dB = 65 dB 
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8.1. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce 

Kontrolní a zkušební plán je příloha č. B11. 

Zkratky 

HSV  hlavní stavbyvedoucí 

PSV  pomocný stavbyvedoucí, mistr 

TDI   technický dozor investora 

GD   geodet 

PD   projektová dokumentace 

STR  strojník 

SD   stavební deník 

Seznam použitých norem 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, březen 2010 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti, duben 1995 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3. 

Pozemní stavební objekty, leden 1997 

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 Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 

vegetačních ploch při stavebních pracích, březen 2006 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

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

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 
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Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

8.1.1. Podrobný popis kontrol zemních prací 

Vstupní kontrola 

1) Kontrola podkladů  

Při převzetí stavby se kontroluje úplnost projektové dokumentace, kompletnost všech 

výkresů, souhrnných a technických zpráv, situace s vyznačením všech stávajících 

inženýrských sítí, sousedních budov a přejezdových komunikací. Rozsah a obsah PD 

musí výt v souladu s vyhláškou. Nesrovnalosti nebo dotazy k PD se musí řešit 

s odpovědným projektantem. Před započetím výstavby se musí založit stavební 

deník, do kterého se budou zapisovat všechny záznamy z proběhlých kontrol. 

2) Převzetí staveniště 

Vizuálně se zkontroluje uspořádání staveniště. Buňky musí být uloženy na pevném 

podkladu, případné nesrovnalosti se vypodloží dřevěnými hranolky. Hygienická 

zařízení musí odpovídat navrženým kapacitám. 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. Na staveništi musí být dále 

vyznačena hlavní polohová osa s výškovými body. 

3) Kontrola geometrické přesnosti  

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. 

Minimálně dva polohové a jeden výškový bod. Kontrolu provádí geodet pomocí pásma 

a nivelačního přístroje.  

4) Kontrola oplocení staveniště 

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 
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nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 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. 

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 na všech vjezdech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

5) Kontrola napojení na technickou infrastrukturu 

Podle projektové dokumentace musí být vytyčeny a označeny všechny inženýrské 

sítě, aby nedošlo k jejich narušení při provádění zemních prací. Vodovodní a 

elektrická přípojka musí odpovídat navržené dimenzi. 

6) Odstranění zeleně 

Kontrola při odstraňování keřů a větví, včetně jejich zpracování a odvezení na skládku. 

Nakládání s takovými odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O 

odpadech a dalšími vyhláškami, jako jsou vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

a vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady. Dále se kontroluje 

ochrana stromů, která musí být zajištěna ochranným plotem do výšky 2m. Vegetační 

plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny, nebo půdu – 

rozpouštědla, oleje, kyseliny, louhy, barvy, cement. 

7) Kontrola profesí 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci proškoleni a informování o pohybu 

a práci na staveništi. Danou činnost musí vykonávat jen pracovník k tomu určený a 

s odpovídajícím oprávněním. 

8) Kontrola strojů 

Stroje musí být opatřeny stabilizačními, zvukovými a signalizačními prvky. Stroj smí 

být uveden do chodu až po opuštění neoprávněných pracovníků manipulační prostor. 

Způsob kontroly a manipulace se stroji a zařízení je vždy uvedena v návodu od 
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výrobce. Před výjezdem ze staveniště musí být stroje očištěny a zkontrolovány, jestli 

nedochází k uvolňování nebezpečných provozních látek. Po skončení prací musí být 

stroje odstaveny na určený prostor, musí být zamknuté a musí být opatřeny nádobou 

pro zachycení případných unikajících kapalin. 

Mezioperační kontrola 

9) Odkopávky 

Tloušťka odkopávky (ornice) je 250 mm. Kontroluje se, zda je ornice sejmuta v určené 

ploše a tloušťce a jestli neobsahuje kameny, cihly, velké kořeny nebo jiné nežádoucí 

předměty. Ornice se ihned naloží a odveze na určenou skládku do Strážnice. 

10) Vytyčení výkopů 

Stavba musí být geodetem vytyčena dle PD. Vytyčené hrany objektu musí být 

dostatečně viditelné. Lavičky musí být umístěny v rozích objektu. Vzdálenost mezi 

nimi musí být 20 – 50 m dle normy a od hrany objektu musí být min. 2 m. 

11) Zabezpečí výkopů 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

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. 

12) Odvodnění staveniště 

V případě výskytu vody na staveništi je nutné zahájit čerpání vody pomocí čerpadel 

v nejnižším místě stavby. Nesmí dojít ke znečištění vod dle zákona č. 254/2001 Sb. 

O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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13) Odpady 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 

tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 

prostředí. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost 

předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; 

odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny 

způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s 

tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. 

Odpady vytvořené při výkopových a vytyčovacích pracích se zlikvidují podle zákona 

č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Výstupní kontrola 

14) Konečná kontrola geometrie 

Provede se kontrola úpravy dna a stěn výkopů. Dále se zkontroluje výška, šířka a 

délka výkopů. Mezní odchylky pro délku a šířku jsou od ±20 - ± 40 mm a pro výšku od 

± 25 - ± 50 mm.  

15) Základová spára  

Základová spára musí být rovná a plynulá, bez prohloubení a vypuklin, povolená 

odchylka je 50 mm/3 m lati. Musí být řádně začištěna, nesmí obsahovat hroudy hlíny 

a kameny, nesmí být rozbahnělá, zmrzlá nebo jinak narušená. 
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8.2. Kontrolní a zkušební plán pro základy 

Kontrolní a zkušební plán je příloha č. B12. 

Zkratky 

HSV  hlavní stavbyvedoucí 

PSV  pomocný stavbyvedoucí, mistr 

TDI   technický dozor investora 

GD   geodet 

GE  geolog 

S  statik 

PD   projektová dokumentace 

STR  strojník 

SD   stavební deník 

Seznam použitých norem 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti, duben 1995 

ČSN 73 0420 Přesnost vytyčování staveb, srpen 2002 

ČSN EN 12350-1 (731301) Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků, leden 

2011 

ČSN 13 3060-3 (133060) A Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. 

Balení, doprava, skladování, montáž a opravy, 1979 

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení, 

červenec 2010 

ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, říjen 1993 

ČSN 73 0212-3 (730212) Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 

3: Pozemní stavební objekty, leden 1997 

ČSN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti, březen 1995 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles, leden 2009 

ČSN EN 12390-8 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku tlakovou 

vodou 
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Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 

Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

8.2.1. Podrobný popis kontrol základových konstrukcí 

Vstupní kontrola 

1) Kontrola podkladů 

Při převzetí stavby se kontroluje úplnost projektové dokumentace, kompletnost všech 

výkresů, souhrnných a technických zpráv, situace s vyznačením všech stávajících 

inženýrských sítí, sousedních budov a přejezdových komunikací. Rozsah a obsah PD 

musí výt v souladu s vyhláškou. Nesrovnalosti nebo dotazy k PD se musí řešit 

s odpovědným projektantem. Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny 

záznamy z proběhlých kontrol. 

2) Předání a převzetí pracoviště 

Jedná se o kontrolu provedení zemních prací. Zkontroluje se poloha, rozměry a 

hloubky výkopů. Základová spára musí být rovná a plynulá, bez prohloubení a 

vypuklin, povolená odchylka je 50 mm/3 m lati. Musí být řádně začištěna, nesmí 

obsahovat hroudy hlíny a kameny, nesmí být rozbahnělá, zmrzlá nebo jinak narušená. 

Kontrolou se ověří, zda je základová spára dostatečně únosná. 

3) Kontrola profesí 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci proškoleni a informování o pohybu 

a práci na staveništi. Danou činnost musí vykonávat jen pracovník k tomu určený a 

s odpovídajícím oprávněním. 
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4) Kontrola dodaného materiálu 

Druh a množství bednění musí odpovídat PD. Nesmí být nijak porušeno nebo 

znečištěno.  

U výztuže se kontroluje zejména množství dodané výztuže, druh a kvalita výztuže, 

které je odvozená z PD. Pokud vše odpovídá atestům, nemusí se provádět zkoušky.  

Při každé dodávce betonové směsi se zkontroluje kvalita, složení a třída betonové 

směsi včetně certifikátů a atestů. Standardně se měří konzistence na vzorku 

odebraném na začátku vyprazdňování autodomíchávače, po vyprázdnění cca 0,3 m3 

betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí zkouškou 

sednutím dle ČSN EN 12350-2. Výstupem zkoušky sednutí kužele je zatřídění do 

skupin konzistence. Dále se z dodaného betonu odeberou 3 zkušební krychle o hraně 

150 mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje pevnost betonu v tlaku a hloubka 

maximálního průsaku tlakovou vodou. 

5) Kontrola skladování materiálu 

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. 

Skladování výztuže musí být na zpevněné suché ploše, na dřevěných podkladcích. 

Výztuž musí být označena čitelnými štítky, na kterém bude uvedeno označení typu 

vložky, množstvím a váha svazku. Bednění musí být uskladněno tak aby nedošlo 

k jeho poškození. 

6) Kontrola strojů 

Stroje musí být opatřeny stabilizačními, zvukovými a signalizačními prvky. Stroj smí 

být uveden do chodu až po opuštění neoprávněných pracovníků manipulační prostor. 

Způsob kontroly a manipulace se stroji a zařízení je vždy uvedena v návodu od 

výrobce. Před výjezdem ze staveniště musí být stroje očištěny a zkontrolovány, jestli 

nedochází k uvolňování nebezpečných provozních látek. Po skončení prací musí být 

stroje odstaveny na určený prostor, musí být zamknuté a musí být opatřeny nádobou 

pro zachycení případných unikajících kapalin. 
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Mezioperační kontrola 

7) Kontrola klimatických podmínek 

Každý den při příchodu na staveniště nebo při zahájení prací se musí zkontrolovat 

klimatické podmínky, zejména teplota prostředí a teplota základové spáry. Denní 

nebo noční teplota prostředí nesmí klesnout pod 0°C. Průměrná teplota nesmí být 3 

dny po sobě nižší než 5°C. Průměrná denní teplota se vypočte jako průměr z nejnižší 

a nejvyšší naměřené teploty za 24 hodin. Základové práce nebudou prováděny při 

krupobití ani za deštivého počasí z důvodu zhoršených pracovních podmínek, 

nadměrného znečišťování strojů, nákladních automobilů a následně i komunikace při 

jejich výjezdu ze staveniště. Navíc by při prudkém dešti mohlo docházet k vyplavování 

částic betonové směsi.  

8) Kontrola 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. 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 křížení 

betonářských prací písemný záznam. Před zahájením betonáže musí být na bednění 

nanesen odbedňovací prostředek. 

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. 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. 
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9) Kontrola ukládání betonu 

Vyrobená směs musí být bez zdržení dopravena na místo uložení. Směs se nesmí 

rozmísit, znehodnotit vlivy povětrnosti nebo znečistit přimíseninami. Nesmí začít 

tuhnout. 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. 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. Max. 

výška ukládání betonové směsi je 1,5 m. Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí 

být vpichy umístěny vícekrát do jednoho místa. Vzdálenost vpichů nesmí překročit 1,4 

násobek viditelné účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 

1,25 násobek účinné délky hlavice. Při zhutňování musí vibrátor pronikat do předchozí 

vrstvy do hloubky 50 – 100 mm. 

10) Kontrola podkladního betonu 

Kontroluje se především tloušťka, rovnost a odchylka od příčného sklonu. Podélná a 

příčná nerovnost může být max. ±20 mm, odchylka od příčného sklonu může být max. 

±0,5 %. Maximální odchylky od výšek vrstev stanovených v PD nesmějí být větší než 

±20 mm a průměrná odchylka vypočítaná ze všech měření nesmí být větší než ±5 

mm. Tloušťka vrstvy nesmí poklesnout pod 0,8 h a průměrná tloušťka vrstvy musí být 

nejméně 0,9 h, kde h je projektová tloušťka vrstvy. 

11) Kontrola výztuže 

Výztuž se musí uložit do bednění v poloze, která je předepsaná v PD. Během 

betonování nesmí dojít k posunutí nebo změně tloušťky krycí vrstvy a proto je nutné 

výztuž zabezpečit proti posunutí. Výztuž musí mít před uložením do bednění přirozený 

čistý povrch bez odlupujících se částí, bez mastnoty a nečistot. Jakékoliv nečistoty se 

musí před uložením odstranit. Tloušťka krycí vrstvy musí být rovna jmenovitému 

průměru výztuže, nejméně však 50 mm u základů. Pro zabezpečení tloušťky krycí 
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vrstvy se použijí distanční podložky z PVC. Mezery mezi pruty výztuže musí být větší 

než 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva. Odchylky rozměrů se nesmí lišit od PD 

o více než 20%. Odchylky poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky nesmějí 

překročit ±30 mm. 

12) Ošetření betonu 

Ošetření betonu musí zabránit předčasnému vysychání. Ochrana má zabránit 

vyplavení při dešti, rychlému ochlazení betonu během prvních dní, působení teplot a 

mrazu. Ošetření probíhá formou ponechání betonu v bednění, přikrytí folií nebo 

vlhkou tkaninou nebo ostříkaní vodou. Ošetření bude trvat nejméně 12 hodin, anebo 

minimálně do té doby, než pevnost v tlaku nedosáhne alespoň 50%.  

Bednění se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne alespoň 70% konečné 

předepsané krychelné pevnosti. Pevnost pro odbednění se ověří zkouškou pomocí 

Schmidtova kladívka. 

Výstupní kontrola 

13) Konečná kontrola geometrie 

Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. Celková 

plocha vadných míst nesmí překročit 5% celkového povrchu. Mezní odchylky 

vodorovnosti desky nesmí překročit 10 mm / 8 m. 

14) Kontrola pevnosti 

Po 28 dnech se na odebraných vzorcích provede pevnostní zkouška. Zkontrolují se 

všechny dosavadní protokoly o zkouškách a všechny doklady o jakosti. 
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8.3. Kontrolní a zkušební plán pro zděné svislé konstrukce 

Kontrolní a zkušební plán je příloha č. B13. 

Zkratky 

HSV  hlavní stavbyvedoucí 

PSV  pomocný stavbyvedoucí, mistr 

TDI   technický dozor investora 

PD   projektová dokumentace 

STR  strojník 

SD   stavební deník 

Seznam použitých norem 

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček, listopad 1993 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva, květen 2007 

ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení, duben 1979 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení, leden 1993 

ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení, 

červenec 2010 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 

březen 1995 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Předpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

Zákon č. 185/2001Sb. o odpadech 

Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 

Vyhláška č 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
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8.3.1. Podrobný popis kontrol základových konstrukcí 

Vstupní kontrola 

1) Kontrola podkladů 

Při převzetí stavby se kontroluje úplnost projektové dokumentace, kompletnost všech 

výkresů, souhrnných a technických zpráv, situace s vyznačením všech stávajících 

inženýrských sítí, sousedních budov a přejezdových komunikací. Rozsah a obsah PD 

musí výt v souladu s vyhláškou. Nesrovnalosti nebo dotazy k PD se musí řešit 

s odpovědným projektantem. Do stavebního deníku se budou zapisovat všechny 

záznamy z proběhlých kontrol. 

2) Předání a převzetí pracoviště 

Při předání a převzetí pracoviště se kontroluje zejména dokončení předchozích prací, 

tj. základové konstrukce. Povrch betonových konstrukcí musí být bez větších dutin a 

štěrkových hnízd. Celková plocha vadných míst nesmí překročit 5% celkového 

povrchu. Mezní odchylky vodorovnosti desky nesmí překročit 10 mm / 8 m. 

Další kontrolou je kontrola pracovních úseků. Úseky se dělí na tři části. část pracovní 

by měla být široká cca 600 mm, část materiálová cca 900 mm a část dopravní cca 

1200 mm.  

3) Kontrola profesí 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci proškoleni a informování o pohybu 

a práci na staveništi. Danou činnost musí vykonávat jen pracovník k tomu určený a 

s odpovídajícím oprávněním. 

4) Kontrola dodaného materiálu 

Vlastnosti použitého materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti 

od výrobce (prohlášení o shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE 

štítkem staviva.) 

U zdících prvků se kontroluje především pravoúhlost, rovnost a kolmost čel, barvu, 

hmotnost, třídu jakosti a rozměry, trhlinky a jiná poškození na lícových materiálech 

viditelné pouhým okem pod úhlem 90 ° při běžném denním světle ze vzdálenosti 3 m 

na suchém střepu. Druh a množství bednění musí odpovídat PD. Nesmí být nijak 
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porušeno nebo znečištěno. U výztuže se kontroluje zejména množství dodané 

výztuže, druh a kvalita výztuže, které je odvozená z PD. Pokud vše odpovídá atestům, 

nemusí se provádět zkoušky. Při každé dodávce betonové směsi se zkontroluje 

kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů. Standardně se měří 

konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování autodomíchávače, po 

vyprázdnění cca 0,3 m3 betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho 

určení se provádí zkouškou sednutím dle ČSN EN 12350-2. Výstupem zkoušky 

sednutí kužele je zatřídění do skupin konzistence. Dále se z dodaného betonu 

odeberou 3 zkušební krychle o hraně 150 mm, na kterých po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje 

pevnost betonu v tlaku a hloubka maximálního průsaku tlakovou vodou. 

5) Kontrola skladování materiálu 

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 skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 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. 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. 

6) Kontrola strojů 

Stroje musí být opatřeny stabilizačními, zvukovými a signalizačními prvky. Stroj smí 

být uveden do chodu až po opuštění neoprávněných pracovníků manipulační prostor. 

Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Způsob kontroly a manipulace se 

stroji a zařízení je vždy uvedena v návodu od výrobce. Před výjezdem ze staveniště 

musí být stroje očištěny a zkontrolovány, jestli nedochází k uvolňování nebezpečných 

provozních látek. Po skončení prací musí být stroje odstaveny na určený prostor, musí 
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být zamknuté a musí být opatřeny nádobou pro zachycení případných unikajících 

kapalin. 

Mezioperační kontrola 

7) Kontrola dodržení podmínek pro zdění 

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 

prostor široký nejméně 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji 

jinak zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

Max. rychlost větru pro zdící práce je 10 m/s. Pokud se zdí za nízkých teplot, musí se 

sledovat teploty prostředí, malty zdících prvků a povrch uloženého zdiva. Zděním za 

nízkých teplot se rozumí zdění v prostředí s průměrnou denní teplotou nižší než +5 

°C nebo při poklesu teploty pod 0 °C. (Průměrná denní teplota se vypočte jako průměr 

nejvyšší a nejnižší teploty za 24 hod.).  

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo 

sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) 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), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

8) Kontrola lešení 

Každé lešení musí mít technickou dokumentaci od výrobce a smí jej stavět pouze 

odborně způsobilí pracovníci. Lešení musí být pevné, stabilní, zavětrované a kotvené. 

Výška zábradlí je min. 1,1 m, výška zarážky u podlahy je min. 15 cm. Jednotyčové 

zábradlí se zarážkou u podlahy se zhotovuje při výšce pracoviště 1,5 až 2,0 m nad 

přilehlým okolím. Dvoutyčové zábradlí se zarážkou u podlahy se zhotovuje při výšce 

chráněného pracoviště od výšky 2,0 m nad přilehlým okolím. Podlahy lešení musí být 

zhotoveny z nepoškozených schválených podlahových dílců, zajištěných proti 
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posunutí. Pro výstupy na lešení se obvykle užívají žebříky, které musí přesahovat 

podlahu lešení, na kterou se vystupuje, nejméně o 1,1 m. Lešení smí být používáno 

až po jeho úplném dokončení a předání. Předání a převzetí lešení do užívání musí 

být provedeno písemně. 

9) Kontrola hydroizolace 

Provedení hydroizolace musí odpovídat dokumentaci výrobce. Před položením 

hydroizolačního pásu se povrch základové desky natře penetračním lakem ve dvou 

vrstvách. Penetrační nátěr musí být důkladně rozetřen a rozprostřen na všechna 

místa. Asfaltový pás nesmí být poškozen a musí na každou stranu od zdiva 

přesahovat min. 150 mm. 

10) Kontrola malty 

Teplota vzduchu a zdicích prvků nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 

°C. Nesmí se přimíchávat žádné jiné materiály. Při zpracování je nutné dodržet 

zásady správného zdění broušených cihel POROTHERM T Profi. Cihly se nesmí do 

konečné polohy posouvat po ložné ploše, aby nedošlo k setření tenké vrstvy malty. 

Čerstvá malta se nadávkuje do zásobníku maltovacího vozíku a rovnoměrným 

pohybem vozíku po ložné ploše již osazených cihel se malta nanese rovnoměrně po 

celé ložné ploše. Do takto připravené tenké vrstvy malty tloušťky cca 3 mm se osadí 

nová vrstva cihel tak, že výsledná tloušťka ložné spáry je cca 1 mm. 

11) Kontrola založení zdiva 

Kontroluje se tloušťka zakládací spáry (cca 10 mm), správné založení první vrstvy 

cihel, které je uvedeno v dokumentaci výrobce, a soulad polohy s PD.  

12) Kontrola převázání a spár 

Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř 

chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí být 

svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny 

alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška 

cihel. Pro cihelné bloky POROTHERM s výškou 238 mm je tedy minimální délka 

převázání 95 mm, pro broušené cihly POROTHERM Profi s výškou 249 mm je 100 

mm. 



 
 

134 
 

13) Kontrola rovinnosti 

Dovolené odchylky svislosti:    

Předmět kontroly Výška konstrukce v m 

 do 2,5 nad 2,5 do 4 nad 4 

Stěna ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm 

 Rovinnost - tolerance pro delší rozměr konstrukce:   

Pro delší rozměr plochy v m 

Předmět do 1,0 1 až 4 4 až 10 10 až 16 nad 16 

Stěny s 

nedokončeným 

povrchem 

6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

14) Kontrola otvorů 

Provedené otvory musí svými rozměry a polohou umístění odpovídat PD. Platí pro ně 

stejné požadavky na rovinnost ve svislé i vodorovné ose jako pro zdivo. 

15) Kontrola překladů 

Překlady musí být osazeny na výšku, svojí rovnou stranou do lože z cementové malty. 

Při správném osazení musí být na spodním líci nápis „dolní strana“. Délka uložení 

překladu závisí na délce překladu: do délky překladu 1 750 mm je délka uložení 125 

mm, délky 2 000 – 2 250 mm je délka uložení 200 mm, při délce 2 500 a více je délka 

uložení 250 mm. Aby nedocházelo k prohnutí nebo poškození překladu, musí být 

překlady podepřeny dřevěnými sloupky, tak aby vzdálenost podpor byla maximálně 1 

m. 

16) Kontrola zárubní 

Zkontroluje se, zda jsou zárubně pravoúhlé a zda nebyli nějak poškozeny při 

manipulaci a skladování. Otvor musí být před montáží zarovnán a očištěn. Zkontroluje 

se rovné a kolmé usazení. Zárubeň musí být ve vodorovné i svislé rovnováze a 

zajištěna dřevěnými klínky proti posunutí. Celková šířka zárubně se nesmí lišit o více 

než 3mm. Největší odchylka od svislé roviny mezi stojinami (tzv. vrtule) může být max. 

4mm. Odchylka od pravého úhlu mezi stojinou a horní příčkou může být max. 1mm. 



 
 

135 
 

17) Kontrola věnce 

Nejprve se provede kontrola povrchu zdiva pro budoucí betonový věnec. Povrch musí 

být vodorovný, bez větších nerovností a nečistot. Po té se provede kontrola bednění, 

kde se kontroluje zejména celistvost, nepoškozenost, čistota, nanesení 

odbedňovacího prostředku a správnost umístění. Po překontrolování bednění se 

provede uložení výztuže, u které se kontroluje čistota, krycí vrstva a správnost 

umístění. Při betonáži a ochraně betonu se postupuje stejně jako u betonáže základů.  

Výstupní kontrola 

18) Kontrola jakosti 

Při konečné kontrole jakosti se kontroluje zejména celistvost a nepoškozenost celé 

konstrukce.  

19) Konečná kontrola geometrie 

Kontrola svislosti, rovinnosti, tloušťky a celkových rozměrů dle PD. 

Pozice Největší povolená odchylka 

Svislost  

V rámci jednoho podlaží ± 20 mm 

Rovinnost  

V délce kteréhokoliv 1 metru 

V délce 10 metrů 

± 10 mm 

± 50 mm 

Tloušťka  

Jedné svislé vrstvy stěny Větší z hodnot: 

± 5 mm nebo ± 5 % tloušťky vrstvy 
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9.1. Úvod 

Tato kapitola se zabývá porovnáním dvou odlišných variant zastřešení jednoho 

objektu a má ukázat rozdíly v provedení a nákladech na výstavbu. První varianta je 

tvořena klasickou vazbou s vaznicemi, krokvemi a kleštinami. Výjimku tvoří krov nad 

squashovými kurty, který bude tvořen dřevěnými příhradovými vazníky. První variantu 

navrhl projektant. V druhé variantě, kterou navrhl dodavatel střešní konstrukce, se 

jedná o střechu tvořenou příhradovými dřevěnými vazníky. Hlavní rozdíl ve výstavbě 

je hlavně ve vyšším použití autojeřábu při druhé variantě. 
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9.2. Výpis materiálu 

9.2.1. Var. I 

Pozednice 160/140     3,06 m3 

Pozednice 160/120     0,13 m3 

Sloupek 200/200      0,46 m3 

Sloupek 180/180      0,103 m3 

Vaznice 180/180      0,736 m3 

Vaznice 120/160      0,121 m3 

 Úžlabní a nárožní trám 160/160    1,063 m3 

Krokev 120/160      14,04 m3 

Kleština 80/160      2,91 m3 

Latě a kontralatě 30/50     5,586 m3 

OSB desky 12 mm      807 m2 

Příhradové vazníky dl. 14,6 m    17 ks 

Folie       807 m2 

Poplastovaná krytina     807 m2 

9.2.2. Var. II 

Příhradové vazníky      viz. Výkres dodavatele 

Latě a kontralatě 30/50     5,586 m3 

OSB desky 12 mm      807 m2 

Folie       807 m2 

Poplastovaná krytina     807 m2 

9.3. Rozpočet 

9.3.1. VAR I. Vazníková střecha 

 

Doba výstavby:    5 dní 

 

Výpočet 

Montáž:     121 017 Kč bez DPH 

Materiál:     278 628 Kč bez DPH 

 

Celkem:     399 645 Kč bez DPH 
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Ceny jsou brány z mnou vypracovaného rozpočtu RTS. Vychází přibližně stejně jako 

od nabídky dodavatele vazníků. 

9.3.2. VAR II. Vázaná střecha 

 

Doba výstavby:    15 dní 

 

Výpočet 

Montáž:     189 203 Kč bez DPH 

Materiál:     166 261 Kč bez DPH 

 

Celkem:     355 464 Kč bez DPH 

9.4. Závěr 

Srovnání obou variant pro mě dopadlo podle očekávání. Cena vazníkové střechy je o 

cca 45 000 vyšší než cena vázané střechy. Nosná konstrukce vazníkové střechy 

vychází na 399 645 Kč a vázaná střecha vychází na 355 464 Kč. Z hlediska finančního 

je vázaná střecha výhodnější. 

Z hlediska časového je to ovšem naopak. Doba výstavby nosné části vazníkové 

střechy je pouze 5 dní, pokud práci vykonávají 4 osoby. Nosná část vázané střechy 

trvá trojnásobek tohoto času, konkrétně 15 dní při stejném počtu pracovníků. 

Nyní záleží na investorovi a dále projektantovi, který aspekt je pro něj důležitější. Zda 

zvolí rychlejší, ale o něco dražší variantu vazníkové konstrukce, nebo zvolí o dost 

delší, ale levnější variantu vázané konstrukce. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se zaměřil na hrubou stavbu sportovního klubu Petrov. Protože 

mám stavbu blízko svého bydliště, nebyl pro mě problém na místo zajet a zjistit si 

bližší informace o pozemku a okolním prostředí. Postupně jsem vypracoval 

technickou zprávu, širší dopravní vztahy, kde jsem se zaměřil zejména na dopravu 

dřevěných příhradových vazníků. Návrh zařízení staveniště jsem vypracoval tak, aby 

bylo dostatek místa na veškeré potřebné činnosti, dostatečné skladovací plochy a 

zázemí pro zaměstnance. V návrhu strojní sestavy, jsem se snažil najít a použít 

takové stroje, aby byli využity jak po stránce ekonomické tak časové. Technologický 

předpis jsem vypracoval pro montáž střešní konstrukce. Popsal jsem použitý 

materiál, stroje, dopravu a skladování, pracovní postup a jiné důležité části, které 

jsou obsahem každého technologického předpisu. Kontrolní a zkušební plány jsou 

zpracovány pro zemní práce, základy a zděné konstrukce. Bral jsem ohled na 

zajištění dostatečné kvality stavby, s ohledem na vydané vyhlášky a normy. Nejvíce 

mě však zaujalo zpracování položkového rozpočtu a časového plánu. Naučil jsem 

se pracovat s programy jako jsou Buildpower a Contec. Stále se mám co učit, ale 

základní znalosti v těchto programech, pro mě určitě budou v dalším studiu nebo 

zaměstnání velkým přínosem. 

Závěrem musím konstatovat, že jsem se při zpracování bakalářské práce naučil 

mnoho nových věcí a postupů, které člověk nevyčte pouze z internetu a publikací, 

ale získá je od zkušených odborníků z různých oborů. 
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