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Abstrakt  
Tématem diplomové práce je “Stavebně technologické řešení bytového domu Zderadova“. 
Obsahem je řešení celého projektu ze strany finančního, stavebně technologického, tak i 
stavební časové náročnosti. Cílem bylo zhotovení všech přípravných prací před zahájením 
samotné realizace.  
  
Klí čová slova 
Projektová dokumentace, Specializovaný projekt, Rozpočet, Harmonogram prací, Bezpečnost 
a ochrana při práci, Strojní sestava  
  
  
  
Abstract 
The subject of the Master´s thesis is “Construction and technological solutions to the apartment 
building Zderadova“. The content is a solution of the whole project from a commercial, 
construction-technological and time costingness side. The purpose was a preparation of all 
works before starting an execution.  
  
Keywords 
Project documentation, specialized project, calculation, schedule of works, health safety and 
prevention, mechanical configuration  
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1. Úvod 
 

Jako téma diplomové práce jsem zvolil stavebně technologické řešení bytového domu 
na ulici Zderadova. Celý projekt je zaměřen na výstavbu bytového domu spojeného 
s podzemními garážemi. Objekt bytového domu bude sloužit jako dům pro sociální bydlení.  

Diplomová práce zahrnuje rozvržení staveniště, postup prací při zemních prácích, 
finanční a časovou náročnost stavby a bezpečnost práce. 

Zpracováním diplomové práce jsem získal zkušenosti v oboru výstavby monolitických 
staveb a dalších přípravářských prací. Během zpracování této práce jsem se snažil uplatnit 
vědomosti získané během studia na této fakultě. 
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2.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název objektu: Bytový dům Zderadova 
Místo stavby: Zderadova 3, Brno - Trnitá 
Objednatel: Komfort a.s., Nové sady 30, Brno 
Stavebník: Město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno 
Katastrální území: Trnitá 
Stavební úřad: Brno – Trnitá 
Kraj: Jihomoravský 
Charakteristika stavby: Novostavba (bytový dům a garážové stání) 
Termín zahájení stavby: 1. 3. 2012 
 
 
2.2. Základní parametry stavby 
 
Počet podlaží: 1 x PP, 6 x NP, garážové stání 1 x PP 
Zastavěná plocha bytového domu: 399,6 m2 
Zastavěná plocha garáže: 1079,4 m2 
Obestavěný prostor bytového domu: 7152 m2 
Obestavěný prostor garáže: 3022 m2 
 
 
2.3. Rozdělení stavby na stavební objekty 
 
SO01 - Bytový dům 
SO02 - Podzemní garáže 
SO03 - Vodovodní přípojka 
SO04 - Kanalizační přípojka 
SO05 - Parovod 
SO06 - Rozvod nízkého napětí 
SO07 - Úprava území 
SO08 - Příjezdová komunikace 
 
 
2.4. Charakteristika území 
 
Území stavby 
 
Pozemek bytového domu se nachází ve středu Brna, v těsné blízkosti řeky Svitavy v části 
Trnitá. Objekt sousedí s bytovým domem z jižní a severní strany. Z jeho západní strany je 
komunikace a z východní strany je cyklostezka lemující řeku Svitavu. V jižní části pozemku 
bude vybudováno dětské hřiště. Pozemek je po celé ploše rovinatý a je napojen na veškeré 
inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci. Na pozemku se nenacházejí žádné objekty 
k demolici.  
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Průzkumy 
 
Na staveništi byl proveden jak geologický, tak i radonový průzkum. Byly provedeny 
inženýrsko-geologické sondy.  
 
 
2.5. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Bytový dům se nachází v Severo-západní části pozemku a má jedno podzemní a šest 
nadzemních podlaží. V domě je 35 bytových jednotek a budova má orientační rozměr 22,2x18 
m. Budova je napojena na komunikaci a inženýrské sítě . Budova je navržena podle požadavku 
na vysoký počet malometrážních bytů s charakterem sociálního bydlení. Střecha je plochá, 
samotný objekt má tvar kvádru. Samotná konstrukce objektu je tvořena dvěma částmi. Do 
výšky třetího nadzemního podlaží se jedná o skeletový systém. Stěny, stropy a sloupy budou ze 
železobetonové konstrukce. Zbývající tři nadzemní podlaží jsou navržena jako zděná 
konstrukce. Obvodové, výplňové a vnitřní zdivo bude tvořeno z přesných bloků Porotherm. 
Bytové jednotky jsou orientovány na východ, západ a jih z důvodu z důvodu maximálního 
proslunění bytů. V každém podlaží je šest bytových jednotek o velikosti 1 + kk a 2 + kk. Na 
každém patře jsou pak skladovací kóje jako příslušenství ke každému bytu. V šestém 
nadzemním podlaží je servisní výstup na střechu. Vstup je opatřen bezbariérovou rampou o 
sklonu 6,5%  s přístupem přímo do haly objektu. V prvním nadzemním podlaží je pět bytových 
jednotek, z nichž dvě jsou upraveny pro tělesně postižené. V tomto podlaží jsou dále servisní 
místnost domu – úklidová místnost a místnost s elektrorozvaděči. zděná konstrukce. 
Obvodové, výplňové a vnitřní zdivo bude tvořeno z přesných bloků Porotherm.  
 
Podzemní garáže se nacházejí ve střední části pozemku, mají jedno podzemní podlaží. Na 
ploché střeše je upravený terén, sloužící jako odpočinková část pro veřejnost. Garáž je ze 
železobetonové konstrukce a slouží pro obyvatele bytového domu jako garážové stání. Objekt 
garáže je přímo napojen na bytový dům v jeho podzemním podlaží. Celkový počet garážových 
stání v objektu garáží a bytového domu je čtyřicet. Z jižní části pozemku vede do garáží 
přístupová komunikace. Celkově je garáž zapuštěna do terénu takovým způsobe, aby  splýval 
s okolním terénem a opticky vystupoval jen vjezd do garáží. Garáže jsou propojeny s bytovým 
domem schodištěm a bezbariérovým výtahem. 
 
 
2.6. Technické řešení 
 
SO01 - Bytový dům 
 
Bytový dům je založen na pilotech z důvodu kanalizační sítě, která prochází pod bytovým 
domem. Přibližné rozměry bytového domu jsou 22 x 18 metrů. Nosná konstrukce budovy je 
tvořena železobetonovými monolitickými sloupy, stěnami a stropy do třetího nadzemního 
podlaží a dále pak jako obvodové nosné zdivo přesnými bloky Porotherm. Výplňové zdivo a 
mezibytové stěny jsou také ze zdiva Porotherm. Materiál, který bude využíván na jednotlivých 
podlažích – 1.PP (obvodové stěny monolitické železobetonové – vodostavebný železobeton, 
železobetonové sloupy) 1.,2.,3. NP (obvodové i mezibytové stěny – monolitický železobeton), 
4.,5.,6. NP (obvodové stěny – zděné konstrukce Porotherm 24 P+D, mezibytové stěny – 
Porotherm 24 AKU). Keramické stěny budou upraveny vápennou štukovou omítkou a rohy 
budou opatřeny rohovými omítníky. Železobetonové stěny budou upraveny tenkovrstvou 
omítkou. V kuchyni, koupelně a na WC budou použity keramické obklady. Podlahy na 
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chodbách a hale budou opatřeny litým Teracem, sociální zařízení keramickou dlažbou, obytné 
místnosti PVC a servisní místnosti porůzným betonem. Obvodový plášť je zateplen 
polystyrénem o tloušťce 100 mm s povrchovou úpravou. Střecha je plochá se servisním 
výstupem. Bude tvořena fóliovou hydroizolací. Střecha bude odvodněna ke střešním vpustím. 
Konstrukce bude zhotovena z vodostavebného betonu a jako pojistná izolace bude použita 
fóliová hydroizolace, která bude oboustranně chráněná geotextilii. V domě je bezbariérový 
přístup do všech prostor a to využitím pojezdových sklonitých ramp nebo výtahem.  
 
 
SO02 - Podzemní garáže 
 
Základy jsou tvořeny železobetonovou deskou. Garáž je tvořena nosnou železobetonovou 
konstrukcí a to stěnami, sloupy a stropem. Objekt má orientační rozměry 18,5x38,7 m. Veškeré 
konstrukce budou tvořeny vodostavebným betonem. Jako ochrana před vlhkostí, bude kromě 
vodostavebného betonu, použita fóliová hydroizolace Budova je pod terénem přímo napojena 
na první podzemní podlaží bytového domu. Garáže budou sloužit jako garážové stání pro vozy 
obyvatel bytového domu. Objekt je přímo napojena na asfaltovou komunikaci. Terén nad tímto 
objektem je upraven pro odpočinkovou zónu obyvatel okolních domů. 
 
 
SO03 - Vodovodní přípojka 
 
Dům bude napojen na vodovodní řád, který je vzdálený od vstupu přípojky do objektu 
přibližně 26 metrů. Potrubí bude plastové. V prostupu do objektu bude v konstrukci vedeno 
v chráničce. Na potrubí bude na vstupu do objektu osazena vodoměrná sestava, která bude 
obsahovat hlavní vodoměr pro měření spotřeby vody v objektu. Potrubí bude po montáži 
patřičně odzkoušeno a následně zakryto zeminou v nezamrzne hloubce s výstražnou páskou 
proti narušení. 
 
 
SO04 - Kanalizační přípojka 
 
Objekt je napojen na jednotnou a na dešťovou kanalizaci ve vzdálenosti od stokové sítě 
přibližně 28 metrů. Odvod splašků a dešťové vody bude v plastovém potrubí KG. Veškeré 
zařizovací předměty bytových jednotek, budou přes jednotlivá stoupací potrubí, svedeny do 
ležatého potrubí a následně přes přípojku napojeny na stokovou síť. Kanalizační přípojka 
v objektu bude patřičně odzkoušena dle platných norem a následně zahrnuta pískem a 
zeminou. Pro případ dalších zemních prací bude použita výstražná páska. 
 
 
SO05 - Parovod 
 
Ústřední vytápění objektu bude provedeno primárním přívodem páry a to do domovní 
předávací stanice, kde bude následně ve výměníku předávat teplo topnému mediu, které 
rozvede teplo potrubím do objektu. Dům bude připojen na hlavní parovodní potrubí. 
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SO06 - Rozvod nízkého napětí 
 
Budova je napojena na kabel elektrického nízkého napětí, který je veden v zemi napojen na 
elektrický rozvaděč v budově, který je opatřen elektroměrem. Kabel bude veden v chráničce, 
obsypán pískem a bude použita výstražná páska. 
 
 
SO07 - Úprava území 
 
Po ukončení stavebních prací, bude okolní terén srovnán a bude zatravněn. Na pozemku budou 
cesty, které budou spojujícím článkem mezi dětským hřištěm, cyklostezkou a odpočinkovou 
zónou kolem řeky. Bude vybudováno dětské hřiště, které bude vyhovovat veškerým nárokům 
na bezpečný pohyb dětí.  
  
 
SO08 - Příjezdová komunikace 
 
Podzemní garáže budou spojeny asfaltovou příjezdovou komunikací, která bude přivedena 
z ulice Zderadova. Komunikace povede za bytovým domem stojící v blízkosti nově 
budovaného objektu. Bude pod mírným sklonem, aby byl sjezd do garáží bezpečný i v zimě. 
Komunikace bude ohraničena obrubníky, které ji budou lemovat po celé její délce. 
 
 
2.7. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě 
 
Napojení pozemku na komunikace je na dvou místech. Kolem západní strany pozemku vede 
asfaltová komunikace pro motorová vozidla, včetně chodníku, která se dále napojuje na ulici 
Křenovou směrem na Sever a na ulici Masnou směrem na Západ. Na komunikaci jsou po obou 
krajích parkovací stání pro obyvatele okolních domů.  
 
Druhé napojení na komunikaci je z jižní části pozemku, kdy do garáží je napojena asfaltová 
komunikace z ulice Zderadova pro vjezd vozidel do garáží. Do garáží mají přístup pouze 
obyvatelé domu, pro parkování osobních automobilů.  
 
Podél pozemku na východní straně vede cyklostezka lemující břeh řeky Svitavy.  
Objekt je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektrické nízké napětí, parovod a telefonní 
kabel. Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny pod zemí a to pod komunikací nebo v sousední 
části protějšího pozemku.  
 
 
2.8. Vliv stavby na životní prostředí 
 
Výstavba objektu nebude mít žádný vliv na životní prostředí. Během probíhající výstavby 
objektu bude neustále příjezdová asfaltová komunikace neustále očišťována stejně tak i vozidla 
vyjíždějící ze staveniště. Okolí staveniště bude chráněno od znečištění ropnými látkami. 
Dešťové vody budou svedeny do dešťové kanalizace. Komunální odpad bude shromažďován a 
v pravidelných intervalech bude odvážen do příslušné sběrny. Na staveništi budou použita 
hygienická zařízení, aby nedocházelo ke znečišťování staveniště a jeho okolí. 
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2.9. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musí být proškoleni o bezpečnosti a ochraně 
zdraví dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Dále všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem a jednotlivými 
prováděnými činnostmi na objektu. Specializované práce budou vykonávat pouze osoby 
odborně a zdravotně způsobilé, vlastnící příslušný dokument o odbornosti provádět příslušnou 
činnost. 
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3.1. Základní informace  
 
Bytový dům se nachází v blízkosti velkého městského okruhu v jižní části Brna. Pro dopravu je 
to ideálně položená stavba, jak z hlediska stavebního zásobování. tak i z hlediska osobní 
dopravy. Je vhodné v dostupnosti směrem k městu a velmi blízké důležitým dopravním uzlům. 
Problematikou řešení dopravní situace jsou podrobněji v přílohách s označením 3.1,3.2,3.3 
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4.1. Technická zpráva 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
Staveniště vychází z pozemku, na kterém bude objekt stát. Celý pozemek bude oplocen a bude 
využíván jako staveniště. Staveniště bude koncipováno do několika hlavních částí. První částí 
je zázemí staveniště, kde budou kompletní vybavení potřebné pro řízení stavby. A to kanceláře, 
šatny, sprchy, mobilní WC a sklady. Další částí budou prostory využívané kolem vystavěného 
objektu, které budou fungovat jako skladovací plochy, případně jako plochy míchací nebo 
pojezdové. Velmi důležitou částí jsou takzvané vjezdy na staveniště. Jedná se o dvě místa, 
která jsou určena pro vjezd nákladních automobilů a jiných strojů. Vjezdy budou využívány 
pro zásobování i odvoz ze staveniště.  
Kolem staveniště bude provedeno dopravní značení, které bude zabezpečovat bezpečný průběh 
dopravy v těsné blízkosti a okolí. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením. Oplocení 
bude velmi snadno rozebíratelné a to pro případ nutnosti, kdy by nemohl některý nákladní 
automobil projet branou atd. Staveniště jako takové nebude nijak upravováno. Na staveništi 
bude formou dočasné deponie skladována zemina pro následnou úpravu terénu v rámci 
dokončovacích prací. Deponie bude umístěna ve východní části pozemku. Na staveništi budou 
připraveny dva vjezdy pro příjezd nákladních automobilů a jedna vstupní branka pro vstup 
osob.  
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
 
Bytový dům bude z ulice Zderadova napojen na kanalizaci splaškovou a dešťovou, veřejný 
vodovod, parovod, rozvod nízkého napětí a telefon. Napojení bude provedeno přípojkami, 
které povedou v zemi a budou zavedeny do budovy.  
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod 
 
Staveniště bude napojeno na vodovodní přípojku, která bude opatřena dočasným vodoměrem a 
napojena na stavební buňky a přivedena k míchacímu centru. Elektřina bude napojena na 
elektroměr a následně na rozvaděč, který bude využíván pro rozvod elektřiny na staveništi 
(míchací centrum, stavební buňky, výtah a pro osvětlení stavby ve vnitřních částech objektu). 
Kabel nízkého napětí bude veden po staveništi v chráničce, aby byla zajištěna dostatečná 
ochrana pro případ mechanického a jiného namáhání. Odvedení splašků bude napojeno v místě 
do fekálního tanku. 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Během výstavby bytového domu bude vznikat riziko výskytu třetí osoby v prostorech 
staveniště. V okolních domech se vyskytují obyvatelé těchto domů a na přilehlé komunikaci 
bude docházet k neomezenému provozu automobilů. Vzhledem k pohybu třetí osoby v 
blízkosti staveniště, budou provedena určitá opatření proti výskytu rizika zranění třetí osoby. 
Celé staveniště bude oploceno, na chodnících bude značení pro přechod na protější stranu. 
Další značení bude dopravní, které by mělo dostatečně upozornit na nebezpečí pohybu na 
staveništi nadměrných vozidel.  
[1] 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  
 
Označení o probíhající stavbě bude zavěšeno na několika místech oplocení po obvodě 
staveniště. Značení bude na viditelném místě, dostatečně vysoko a s velkým písmem napsaným 
textem pro snadné přečtení. Značení bude provedeno v místech výjezdu ze staveniště z důvodu 
zvýšeného rizika zranění pří výjezdu automobilů a dalších strojů.  
 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 
Prostor zařízení staveniště bude vymezen oplocením, kde budou skladovací plochy, zázemí 
staveniště a samotný objekt. Jako zázemí staveniště budou v jižní části umístěny mobilní 
buňky. Ty budou sloužit jako kanceláře, šatny, sklady, WC a umývárna. Dále budou na 
staveništi skladovací plochy, kde bude umísťován materiál pro realizační práce. V těsné 
blízkosti objektu bude věžový jeřáb pro vertikální dopravu. Stavební výtah bude využíván pro 
přesun osob do vyšších pater v budově.  
 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 
Součástí zařízení staveniště nebudou žádné stavby, které vyžadují zvláštní ohlášení. 
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
Podmínkou pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví je dodržování nařízení 
vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi. Stejně tak i vyhláška číslo 362 z roku 2005 sbírky o práci ve výškách. 
Během provádění veškerých prací budou dodržována ustanovení zákona číslo 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovně 
právních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy.  
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Během stavebních prací bude zajištěno omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů na životní 
prostředí. Jedná se o minimalizování hluku a prašného prostředí. Veškeré stavební dopravní 
prostředky opouštějící staveniště budou očištěny a komunikace bude udržována v původním 
stavu. Po celou dobu stavebních prací bude zajištěno, aby nedocházelo k znečištění 
podzemních vod. Jedná se tedy především nakládání s benzínovými produkty a případný odvod 
dešťových vod. S veškerými odpady ze stavebních prací bude nakládáno v souladu se zákonem 
číslo 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí 
o podrobnostech nakládání s odpady, 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu, 374/2008 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 
přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
 
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.  
 
Předpokládané zahájení stavby: 1. 3. 2012 
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4.2. Výkresová část 
  
a) Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště 
 
Tento výkres je obsažen jako příloha k diplomové práci viz. Zařízení staveniště 4.1,4.2,4.3 
 
b) Vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště 
 
Tento výkres je obsažen jako příloha k diplomové práci viz. Zařízení staveniště 4.1,4.2,4.3 
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5.1. Informace o staveništi 
 
Staveniště je ve středu Brna, v těsné blízkosti řeky Svitavy a polyfunkčního domu. Na 
staveniště je napojena příjezdová komunikace, která bude využívána pro přívoz a odvoz 
materiálu. Hlavními zásobovacími trasami budou ulice Křenová a Olomoucká. Pozemek je 
přibližně o rozměrech 55 x 55 metrů využíván celý jako staveniště a to jak na práce při 
výstavbě domu, tak i jako skladovací plocha. Povrch celého staveniště je rovinatý. Před 
zahájením stavby bude staveniště vyčištěno od trav, drobných křovin a dalších nečistot. Žádné 
objekty a stromy k odstranění se na pozemku nenachází. Ornice na pozemku bude sejmuta, 
uskladněna na části pozemku a následně použita na úpravu terénu. Pozemek bude oplocen 
kolem celého obvodu, výška plotu bude 2,25 metrů. Na staveniště budou umožněny dva 
vjezdy. Na komunikaci v těsné blízkosti bude použito dopravní značení, pro omezení dopravy 
v blízkosti staveniště. Staveniště bude napojeno rozvod nízkého napětí a vodovod. 
 
 
5.2. Rozdělení stavby na stavební objekty 
 
SO01 - Bytový dům 
SO02 - Podzemní garáže 
SO03 - Vodovodní přípojka 
SO04 - Kanalizační přípojka 
SO05 - Parovod 
SO06 - Rozvod nízkého napětí 
SO07 - Úprava území 
SO08 - Příjezdová komunikace 
 
 
5.3. Sítě technické infrastruktury 
 
Bytový dům bude napojen na kanalizaci, vodovod, parovod a rozvod nízkého napětí. Všechny 
přípojky budou nově vybudovány a budou vedeny pod zemí. Pro staveniště bude využíván 
vodovod, tak i rozvod nízkého napětí. Elektřina bude opatřena elektroměrem a rozvaděčem. Na 
rozvaděč budou napojeny veškeré potřebné rozvody nízkého napětí, které budou rozvedeny po 
staveništi. Napojeno bude zázemí staveniště, tak i míchací centrum jak na rozvod nízkého 
napětí, tak vodovodní potrubí. Rozvod vodovodního potrubí po staveniště bude na jeho 
počátku opatřen vodoměrem.  
 
 
5.4. Napojení staveniště na zdroje vody, kanalizace a elektřiny 
 
Staveniště bude napojeno na vodovodní přípojku, která bude opatřena dočasným vodoměrem a 
napojena na stavební buňky a přivedena k míchacímu centru. Elektřina bude napojena na 
elektroměr a následně na rozvaděč, který bude využíván pro rozvod elektřiny na staveništi 
(míchací centrum, stavební buňky, výtah a pro osvětlení stavby ve vnitřních částech objektu). 
Kabel nízkého napětí bude veden po staveništi v chráničce, aby byla zajištěna dostatečná 
ochrana pro případ mechanického a jiného namáhání. Odvedení splašků bude napojeno v místě 
do fekálního tanku. 
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5.5. Uspořádání a bezpečnost na staveništi 
 
Staveniště bude opatřeno cedulemi “Zákaz vstupu“, oploceno do výšky 2,25 metrů, opatřeno 
uzamykatelnými bránami a bude se řídit dle nařízení vlády 591/2006 sb. a 362/2005 sb. 
Veškeré značení bude umístěno na viditelném místě na oplocení s dostatečně velkým písmem, 
pro snadnou viditelnost. V okolí staveniště bude dopravní značení pro bezpečný průjezd 
vozidel. Jako oplocení bude zvoleno mobilní rozebíratelné oplocení, které by mělo zamezit 
vniku třetí osoby do prostor staveniště. 
 
 
5.6. Dopravní napojení staveniště 
 
Staveniště je napojeno na komunikaci na ulici Zderadova, která je napojena na hlavní třídu 
Křenová. Komunikace je dostatečně široká, pro dodávku veškerého potřebného materiálu a to i 
pro příjezd všech strojů a vozidel stavby. Veškeré příjezdové cesty, křižovatky a dopravní 
situace je řešena v bodě Širší dopravní vztahy. Provoz v okolí stavby bude doprava omezena 
pomocí dopravního značení. Bude označen vjezd na staveniště “Výjezd ze staveniště“, 
omezena rychlost v okolí staveniště na 30 km/h a použity přednosti v dopravě. Pro automobily 
a stroje vyjíždějící ze staveniště bude u bran osazena dopravní značka “STOP“. Rychlost 
pohybu strojů a nákladních automobilů po staveništi bude omezena na 10 km/h. Na chodníku 
bude označení “Přejděte na protější chodník“ z důvodu bezpečného průchodu chodců kolem 
staveniště. Tím se eliminuje nebezpečí možnosti srážky chodce a vyjíždějícího nákladního 
automobilu směrem na a ze staveniště. Během realizace stavby bude komunikace průběžně 
očišťována a veškeré odjíždějící vozidla budou umývána.  
 
 
5.7. Řešení zařízení staveniště 
 
Mobilní buňky 
 
Na staveništi budou používány mobilní stavební buňky TOI-TOI. Tyto buňky má firma 
zakoupeny a využívá je na různých zakázkách.  
 
Šatna BK1 – 3ks - bude opatřena elektrickým topidlem, zásuvkami a zařízením. Bude 
využíván pro převlékání zaměstnanců, kteří se pohybují na stavbě. Buňka bude pravidelně 
uklízena. Skříňky v buňce budou uzamykatelné. Každá jedna skříňka by měla připadnout 
jednomu zaměstnanci. Rozměry buňky jsou 6 x 2,5 x 2,8 m a je napojena na 380 V. Je 
opatřeno vstupními uzamykatelnými dveřmi a jedním oknem.   
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Kancelář BK1 – 1ks - bude fungovat jako řídící centrum při realizaci stavby. Tato buňka bude 
opatřena kancelářským nábytkem. Bude zde umístěn stůl a skříně pro ukládání projektové 
dokumentace. Je stejná jako šatna, liší se jen vybavením interiéru. Rozměry buňky jsou 6 x 2,5 
x 2,8 m a je napojena na 380 V. Je opatřeno vstupními uzamykatelnými dveřmi a jedním 
oknem.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprchový kontejner SK5 – 1ks - bude opatřena boilerem, sprchami a žlaby. V buňce je pět 
sprchových boxů, jeden 300 l boiler, dva mycí žlaby a elektrické topidlo. Rozměry buňky jsou 
6 x 2,5 x 2,8 m a je napojena na 380 V. Přívod vody ¾“ a odpadní potrubí bude DN 100. 
Buňka bude osazena na fekální tank, který má objem 9 m3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WC kontejner SK2 – 1ks - kde budou čtyři záchodové mísy a dvě umyvadla. V buňce jsou 
čtyři záchodové mísy umístěné v boxu, čtyři pisoáry, dvě umyvadla a elektrické topidlo. 
Rozměry buňky jsou 6 x 2,5 x 2,8 m a je napojena na 380 V. Přívod vody ¾“ a odpadní potrubí 
bude DN 100. Buňka bude osazena na fekální tank, který má objem 9 m3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skladový kontejner LK1 – 2ks - bude zde skladová buňka pro skladování drobného materiálu 
a nářadí. Bude opatřena regály a skříněmi. Rozměry buňky jsou 6 x 2,5 x 2,8 m a je napojena 
na 380 V. Sklad není opatřen oknem. Má pouze uzamykatelné dveře.  
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

Vrátnice – 1 ks - která bude umístěna u jedné z bran, kde bude fungovat pro zapisování 
návštěv, kontrolu příjezdů, docházku a uložení klíčů. Buňky jsou uzamykatelné a klíče budou 
uloženy u ostrahy na vrátnici. V buňce je elektrické topidlo, stůl a židle. Rozměry buňky jsou 2 
x 2 x 2,8 m a je napojena na 380 V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontální doprava 
 
Nákladní automobily, které přivezou materiál, budou moci vjet na staveniště tak, aby mohlo 
dojít ke složení materiálu. Dále budou využívány nákladní automobily na odvoz vytěžené 
zeminy. Budou využívány pro transport strojů. Tímto způsobem budou přivezeny i mobilní 
buňky, které budou následně složeny na požadovaném místě. Doprava a přemísťování 
materiálu po staveništi bude prováděna pomocí koleček a paletového vozíku. Paletový vozík 
bude využíván především pro transport materiálů na jednotlivých podlažích. V případě 
transportu zeminy bude použito rýpadlo, případně nákladní automobil. 
 
 
Vertikální doprava 
 
Vertikální doprava na staveništi bude řešena v návaznosti na řešené práce a to jeřábem nebo 
výtahem. Jeřáb bude používán pro transport materiálů ze skladových ploch, přímo z nákladních 
automobilů a pro přemístění materiálů případně bednění z podlaží do podlaží. Podobným 
způsobem bude využíván i výtah, kde bude docházet k prolínání horizontální a vertikální 
dopravy. Převážně půjde o přemísťování koleček, materiálů a osob. Pro strojní omítání bude 
použito silo, které bude za pomocí trubního potrubí přemísťovat materiál do potřebného 
podlaží. Při vertikální dopravě bude dbáno na BOZ při práci ve výškách.  
 
 
Plochy zařízení staveniště 
 
Na staveništi bude tzv. zázemí staveniště, kde budou umístěny stavební buňky. Jednotlivé 
stavební buňky budou plnit svou funkci a to jako kancelář pro stavbyvedoucího, šatny pro 
pracovníky, umývárny pro pracovníky, mobilní WC a sklad pro drobný materiál a nářadí.  
Podrobněji o stavebních buňkách výše. Dále zde bude míchací centrum, kde se bude provádět 
veškeré míchání směsí. Bude zde přivedena voda do dostatečné blízkosti, tak aby byla neustále 
k dispozici. Dále zde bude přiveden kabel nízkého napětí, který bude ukončen malou 
rozvodnou skříní. Na tuto rozvodnou skříň může být napojena míchačka, různá míchadla atd. 
Na okraji staveniště bude uskladněna ornice, která bude použita na úpravu terénu. Volná 
plocha mezi mobilními buňkami a stavbou bude využívána jako skladovací plocha, která však 
bude omezena z důvodu velkého pohybu osob a nákladních vozidel. Proto se tato plocha bude 
využívat jako překladiště materiálů, který po svém dovezení bude ihned překládán na 
jednotlivá podlaží v budově. V případě potřeby se materiál bude skladovat po potřebnou dobu 
a poté přeložen.  
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Další prostor, který může být využíván pro skladování materiálů je prostor ve východní části 
pozemku, který může být využíván pro skladování materiálu, který není využitelný pro daný 
okamžik nebo který je potřeba uskladnit, před odvezením. 
 
 
Uskladnění materiálů 
 
Drobný materiál bude uskladňován ve skladu, větší a objemnější materiál bude uskladněn na 
skladovacích plochách. Sklad musí být uzamykatelný a ve skladu musí být materiál na 
viditelném místě. Ve skladu musí být udržován pořádek a veškeré materiály musí být viditelné 
a náležitě označené. Pro lepší orientaci a přehled v materiálu, bude ve skladu veden deník 
s přehledem vydaného a přijatého materiálu. Materiál bude dále po přivezení ihned umístěn na 
potřebné podlaží a tím vzniknou skladovací plochy v jednotlivých podlažích. Čímž se ušetří 
volný prostor pro pohyb osob a vozidel po staveništi. Přemísťování jednotlivých materiálů do 
podlaží bude využíván věžový jeřáb nebo stavební výtah. Venkovní skladovací plochy budou 
využívány v těsné blízkosti objektu a zázemí staveniště. Na tomto prostoru bude využíván 
prostor pro skládání materiálu, případně jen pro přeložení. Materiál může být ihned využíván 
v prostorech míchacího centra.  
 
 
Míchací centrum 
 
K míchacímu centru bude přivedena voda s vypouštěcím ventilem. Dále zde bude nachystán 
100 l barel, který bude využíván jako zásobník vody pro míchací práce. Dále zde bude 
přiveden kabel nízkého napětí, který bude ústit malou rozvodnou skříní pro napojení 
elektrických spotřebičů (míchačka, míchadla, atd.). Míchací centrum bude mít takové rozměry, 
aby zde mohl být případně uskladněn písek nebo štěrk a případně různý spojovací materiál 
(cement, malty atd.). Do míchacího centra bude zahrnuto i umístění sila pro strojní omítání. 
Bude napojeno na rozvod nízkého napětí a bude dopravovat směsi do potřebných podlaží 
v objektu.  
 
 
5.8. Napojení na inženýrské sítě a dimenze staveništních přípojek 
 
Voda 
 
Přípojka pro staveništní potřebu bude napojena za vodoměrem. Rozvod vodovodu po staveništi 
bude veden v chráničce proti mechanickému porušení. Voda bude přivedena do staveništních 
buněk pro hygienické účely, dále pak k míchacímu centru pro využití u mokrého procesu a pro 
oplachování vozidel a strojů vyjíždějících ze stavby.  
 
 
Elektrická energie 
 
Na rozvod elektrické energie bude napojena staveništní přípojka. Na tento rozvod budou 
napojeny stavební buňky, míchací centrum a nově budovaný objekt. V potřebných místech 
budou umístěny rozvaděče, které budou sloužit pro napojení spotřebičů. Dále bude rozvod 
elektrické energie využíván na osvětlení prostor a to v budově, tak i noční osvětlení staveniště. 
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5.9. Ostraha staveniště 
 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením do výšky 2,25 m. Na staveništi bude přítomna 
ostraha, která bude fungovat ve dvou směnách. Přes den bude ostraha fungovat jako hlídač 
staveniště v kumulaci s funkcí skladníka. Jeho převážnou prací bude výdej materiálu, nářadí, 
návštěvní kniha a kontrola nákladních automobilů, včetně pohybu osob po staveništi. Noční 
ostraha bude mít za úkol pravidelné noční obcházky, kontrolu uzamknutí vchodových bran a 
kontrolu pohybu cizích osob po staveništi. Veškeré stavební stroje a nákladní automobily musí 
být uzamčeny.  
 
 
5.10. Osvětlení staveniště 
 
Staveniště bude osvětleno a to z důvodu ochrany před možnou krádeží. Pro osvětlení staveniště 
budou využity dva halogeny, tak aby byla osvětlena přední část, kde je zázemí staveniště a 
druhá vzdálenější část. V případě potřeby využití osvětlení při pracích s omezenou viditelností, 
budou využívány buď menší halogenová světla nebo žárovky. Toto osvětlení se bude řešit 
individuálně dle potřeby a viditelnosti. Stejným způsobem se bude postupovat u prací, které 
budou prováděny uvnitř budovy, kde bude omezená viditelnost.  
 
 
5.11. Ochrana životního prostředí 
 
Během výstavby se musí být zamezeno úniku ropných látek, velké prašnosti a jiných 
nebezpečných látek. Doplňování pohonných látek bude probíhat na benzínové pumpě, která 
stojí v blízkosti stavby ve vzdálenosti 500 m. U výjezdových bran budou umístěny umývací 
vany pro očištění kol a podvozků nákladních automobilů. Tím by mělo být docíleno zamezení 
znečištění vozovky. Dále bude na staveništi kontejnery pro tříděný odpad, který následně bude 
odvezen a recyklován. Odpad bude dle potřeby naplnění kontejneru odvážen.  
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6.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název objektu: Bytový dům Zderadova 
Místo stavby: Zderadova 3, Brno - Trnitá 
Objednatel: Komfort a.s., Nové sady 30, Brno 
Stavebník: Město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno 
Katastrální území: Trnitá 
Stavební úřad: Brno – Trnitá 
Kraj: Jihomoravský 
Charakteristika stavby: Novostavba (bytový dům a garážové stání) 
Termín zahájení stavby: 1. 3. 2012 
  
 
6.2. Obecné informace o stavbě 
 
Architektonické řešení bytového domu a podzemních garáží 
 
Pozemek bytového domu se nachází ve středu Brna, v těsné blízkosti řeky Svitavy v části 
Trnitá. Pozemek sousedí s bytovým domem z jižní a severní strany. Z jeho západní strany je 
komunikace a z východní strany je cyklostezka lemující řeku Svitavu. V jižní části pozemku 
bude vybudováno dětské hřiště. Pozemek je po celé ploše rovinatý a je napojen na veškeré 
inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci. Na pozemku se nenacházejí žádné objekty 
k demolici.  
Bytový dům bude obsahovat sociální bydlení. Nově budovaný objekt bude kombinací 
monolitického železobetonového skeletu a zděné konstrukce. Dům má půdorysný tvar 
obdélníku. Střecha bude plochá s montážním výstupem. Součástí objektu budou podzemní 
garáže, které budou napojeny přímo na objekt. Do objektu je bezbariérový přístup, včetně 
pohybu uvnitř. Budova bude v přízemí obsahovat čtyři byty pro invalidy. Zbývající byty budou 
přístupné po schodišti nebo výtahem. Povrchové úpravy včetně vybavení budou odpovídat 
úrovni sociálního bydlení. 
 
 
Technické řešení bytového domu a podzemních garáží 
 
Bytový dům zaujímá zastavěnou plochu 1090 m2 včetně podzemních garáží. Budova bude 
založena na pilotech, které budou provedeny z důvodu kanalizace, která vede pod objektem. 
Nosná konstrukce je železobetonový monolitický skelet, od čtvrtého nadzemního podlaží bude 
objekt zděný. Dům bude podsklepen garážemi, kde budou volná parkovací místa. Nosné prvky 
budou v podzemí železobetonové stěny, stropy a sloupy. Nadzemní nosná konstrukce bude 
tvořena již jen stěnami a stopy. Zděná konstrukce bude tvořena zdivem Porotherm. Stropy 
budou železobetonové monolitické, ztužení vrchní části zděné konstrukce budou tvořit 
železobetonové věnce.  
Střecha bude jednoplášťová, zateplená a izolovaná proti vniku vlhkosti. Na střechu bude 
vyveden servisní výstup. Kolem obvodu střešní konstrukce povede oplechovaná atika. Střecha 
bude vyspárována a následné dešťové vody svedeny do kanalizace. 
Výplně vnějších otvorů budou euro-profilová plastová okna s izolačním dvojsklem, barvy bílé. 
Vstupní dveře budou také bílé euro-profilové plastové. Garážová vrata budou barvy bílé, 
shrnovací roletové na dálkové ovládání.  
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Objekt bude zateplen vrstvou 100 mm polystyrénem s úpravou povrchovou fasádní omítkou. 
Uvnitř objektu je výtah a případné schodiště. Povrch podlahy na chodbě v domě je dlažba, 
stěny jsou upraveny jemnou vápenno-cementovou omítkou a nátěrem. Podlaha v garážích je 
upravena jako pojezdový beton bez nátěru a úprav. Část garáží je zavezena hlínou a v prostoru 
před objektem je zbudováno dětské hřiště. Dále musí být do garáží svedena místní 
komunikace, která bude lemována obrubníky.  
 
 
Dispoziční řešení bytového domu a podzemních garáží 
 
Z dispozičního hlediska tvoří bytový dům a podzemní garáže půdorysný tvar L. Samotný 
bytový dům je tvaru kvádru. Po vstupu do objektu bytového domu je chodba, která je hlavním 
prostorem pro průchod do bytových jednotek a pohybu a přemísťování do jiných pater. 
Chodbou prochází centrální schodiště pro pohyb mezi podlažími. Jednotlivé bytové jednotky 
se nachází kolem obdélníkového tvaru chodby. V 1.NP se nachází místnost pro úklid tzv. 
technická místnost a čtyři byty pro invalidy. Jeden byt je upraven pro normální uživatele. 
Jednotlivé byty jsou samostatně odděleny vstupními dveřmi. Jednotlivé byty jsou vybaveny 
koupelnou, kuchyní, pokoji a drobnou chodbičkou se šatnou. V 2.NP se nachází šest bytových 
jednotek a toto podlaží je typické pro zbývající nadzemní podlaží. Podzemní garáže jsou 
přístupné z bytového domu, tak mají i svůj vlastní vjezd. V prostoru podzemních garáží je 
rozmístěno čtyřicet parkovacích stání. Pod bytovým domem je u schodiště umístěna domovní 
předávací stanice.  
 
 
6.3. Postup výstavby 
 
Postup výstavby objektu je podrobně popsán v přílohách Harmonogram prací, Finanční a 
časový plán stavby. Zde je formou grafu zpracován průběh stavby z hlediska prací, podrobně 
dle jednotlivých činností. Jednotlivé činnosti jsou voleny tak, aby nedocházelo k přílišným 
prodlevám a vytížení zaměstnanců a potřebných pracovníků bylo neustálé.  
Finanční plán nám orientačně ukáže finanční náklady na stavbu v jednotlivých časových 
obdobích. Čímž se více zprůhlední financování stavby a bude lépe zjistitelné jednotlivé výdaje 
na provedené práce v měsíci. Tím budou velmi dobře odhadnutelné mzdy pracovníku lišících 
se od reality.  Všechny potřebné podklady pro zjištění časové, finanční a pracovní náročnosti je 
v příloze 6.1, 6.2.,6.3.,6.4.,6.5.,6.6.,6.7. 
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7.1. Identifikační údaje stavby 
 
Název objektu: Bytový dům Zderadova 
Místo stavby: Zderadova 3, Brno - Trnitá 
Objednatel: Komfort a.s., Nové sady 30, Brno 
Stavebník: Město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno 
Katastrální území: Trnitá 
Stavební úřad: Brno – Trnitá 
Kraj: Jihomoravský 
Charakteristika stavby: Novostavba (bytový dům a garážové stání) 
Termín zahájení stavby: 1. 3. 2012 
 
 
7.2. Obecné informace o stavbě 
 
Pozemek bytového domu se nachází ve středu Brna, v těsné blízkosti řeky Svitavy v části 
Trnitá. Objekt sousedí s bytovým domem z jižní a severní strany. Z jeho západní strany je 
komunikace a z východní strany je cyklostezka lemující řeku Svitavu. V jižní části pozemku 
bude vybudováno dětské hřiště. Pozemek je po celé ploše rovinatý a je napojen na veškeré 
inženýrské sítě a příjezdovou komunikaci. Má orientační rozměry 55x55 m, celý pozemek 
bude oplocen mobilním oplocením. 
Objekt SO01 – Bytový dům má rozměry 22,2x18 m, objekt SO02 – Podzemní garáže má 
rozměry 18,5x38,7 m. Bytový dům bude mít jedno podzemní podlaží a šest nadzemních. 
Nosná konstrukce budovy je tvořena železobetonovými monolitickými sloupy, stěnami a 
stropy do třetího nadzemního podlaží a dále pak jako obvodové nosné zdivo přesnými bloky 
Porotherm. Výplňové zdivo a mezibytové stěny jsou také ze zdiva Porotherm. Střecha bude 
plochá jednoplášťová se servisním výstupem. Plášť budovy bude zateplen polystyrénem 
tloušťky 100 mm s povrchovou úpravou. Do domu bude bezbariérový přístup. Podzemní 
garáže mají nosnou konstrukci monolitický skeletový systém, který bude z vodostavebného 
betonu. V garáži budou pouze stání pro vozidla, s vjezdem z jižní strany pozemku. Bytový 
dům i podzemní garáže budou vzájemně propojeny. 
 
 
7.3. Převzetí staveniště 
 
Převzetí staveniště proběhne za účasti investora, dodavatele, hlavního projektanta a 
stavbyvedoucího. Bude převzata kompletní dokumentace stavby a to jak výkresová, tak i 
textová. Veškerá dokumentace bude překontrolována a prodiskutována mezi jednotlivými 
stranami. Poté bude provedena kontrola vytyčení pozemku. Dále bude provedena kontrola 
vytyčení inženýrských sítí a to jak z hlediska směrového, tak i z hloubkového uložení. Veškeré 
inženýrské sítě musí být viditelně vyznačeny. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu 
stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli. Záznamem do stavebního deníku se 
stvrdí dodavatel, že přejímá plnou zodpovědnost za dění na stavbě a staveništi při realizaci. 
Dále zde budou stvrzeny všechny provedené úkony od všech stran. 
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7.4. Materiály 
 
Horniny se třídí do 7 tříd dle obtížnosti jejich rozpojování a odebírání. Tyto třídy se podle ČSN 
73 30 50 - Zemní práce nazývají třídy těžitelnosti. Dle průzkumu byla zemina na staveništi 
zařazena do 3. třídy, která je specifikována: zeminy soudržné (pevné a tvrdé konzistence 
měkké až pevné), zeminy nesoudržné (písčitý hrubý štěrk, hrubý štěrk, štěrk s kameny), 
zvětralé pevné horniny (tektonicky porušené zóny, hydrotermálně rozložené horniny). 3. třída 
je charakterizována také způsobem, kterým lze zeminu rozpojovat – kopné horniny 
rozpojitelné rypadlem. 
 

Materiál Kubatura Jednotka 
Odstranění travin a křovin 3025 m2 
Montáž oplocení 220          m 
Sejmutí ornice 907,5 m3 
Těžba horniny tř.3 5770 m3 

 
 
7.5. Doprava 
 
Pozemek je ze dvou stran napojen na pozemní komunikace, které budou jako hlavní dopravní 
trasy pro zásobování stavby a staveniště. Ze staveniště bude v etapě zemních prací odvážena 
zemina, která bude nákladními automobily přemístěna na skládku. Nákladní vozidla musí být 
před výjezdem na komunikaci očištěna. Plochy pro pohyb vozidel po staveništi bude po stržení 
ornice upraven tak, aby nákladní automobily se pohybovaly po zpevněné ploše. Jednotlivé 
stroje pro etapu zemních prací jsou navrhnuty v části Strojní sestava. 
 
 
7.6. Skladování 
 
Veškerá tráva a křoviny z vyčištění pozemku nebudou skladovány. Vše bude během 
odstraňování ukládáno ihned do kontejnerů a po naplnění ihned odvezeno. Oplocení bude 
ihned instalováno, proto dojde jen ke složení z nákladního automobilu.  
Jako první dojde ke stržení ornice. Na staveništi bude skladována ornice na deponii, která bude 
umístěna ve východní části pozemku. Skladována bude jen potřebná ornice pro finální úpravu 
terénů a okolí při terénních úpravách. Ornice bude skladována maximálně do výšky 1,5 m při 
sklonu svahu deponie 45°. Tím by měla být zajištěna bezpečnost proti sesutí ornice a 
případnému ohrožení bezpečnosti pracovníků.  
Veškerá vytěžená zemina bude odvážena na skládku. Zemina nebude skladována na staveništi. 
Na skládku bude dopravována nákladními automobily. Na skládce bude ukládána dle instrukcí 
příslušného proškoleného pracovníka skládky.  
 
 
7.7. Obecné pracovní podmínky 
 
Pro technologickou etapu je třeba mít zajištěnou veškerou projektovou dokumentaci, zaměření 
inženýrských sítí, projekt koncepce zařízení staveniště. Inženýrské sítě musí být řádně 
vyznačeny a ověřeny správcem dané sítě. Dále musí být zaměřen pozemek a provedeny 
veškeré přípravné práce pro zahájení této etapy. Vzhledem k tomu, že se jedná o první etapu 
při realizaci objektu, musí být dodána veškerá dokumentace potřebná pro zahájení realizace 
včetně stavebního povolení. Technologická etapa zemních prací bude provedena v takových 
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podmínkách, aby bylo docíleno správného a potřebného provedení jednotlivých prací. Pro 
správnost provedení se bude postupovat dle technologického postupu uvedeného níže. 
V případě provedení zemních prací v období, kdy bude zemina zmrzlá, se bude postupovat dle 
postupu uvedeného v technologickém postupu níže. Pro případ nálezů při zemních pracích se 
musí nález ohlásit a přestat se zemníma prácemi do ověření původu a druhu nálezu.  
 
 
7.8. Kvalifikace a počet zaměstnanců 
 

Činnost Mistr  Strojník  Pomocný dělník Řidič 
Odstranění travin a křovin 1 1 5 1 

Montáž oplocení 1 1 5 1 
Sejmutí ornice 1 1 5 2 

Těžba horniny tř. 3 1 2 5 3 
 
 
Práce prováděné strojně 
 
Veškeré zemní práce budou prováděny strojně nebo ručně. Na staveništi budou k zemním 
pracím využívány jen stroje, které vyhovují předpisům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
technickým požadavkům na pracovní stroje. Tyto stroje budou využívány jen povoleným 
způsobem dle předpisů stanovených výrobcem a technických norem. Stroje budou obsluhovat 
jen osoby, které jsou způsobilé pro tuto odbornou činnost. Obsluha stroje musí být proškolena 
v pravidelném intervalu nejméně každé 2 roky v oblasti BOZ. Stroj musí mít vždy určeného 
pracovníka jako odpovědnou osobu. Pracovník musí obsluhovat stroj tak, aby nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti osob, stroje a konstrukce. V případě odhalení závady nebo poškození 
stroje, které by mohlo ovlivnit provoz stroje a tím i bezpečnost práce a provozu, musí tuto 
závadu nahlásit odpovědné osobě. V případě zjištění během prací, musí stroj zastavit a zapsat 
závadu do provozního deníku. Před zahájením prací musí být stroj řádně překontrolován, aby 
se minimalizovalo riziko ohrožení bezpečnosti práce. Po ukončení prací pro danou směnu, 
musí být stroj vždy řádně zaparkován, uzamčen a zajištěn. Parkování bude prováděno vždy na 
jednom místě tak, aby nedošlo k případnému převrácení, posunu nebo jinému nebezpečnému 
pohybu stroje. Za zajištění stroje zodpovídá určená zodpovědná osoba – Strojník.  
 
 
Ruční práce 
 
Práce spojené s ručními prácemi budou převážně provádět stavební dělníci. Tyto osoby by 
měly být proškoleny, seznámeny s technologickým předpisem a s bezpečnostní a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a stavbě. Pro pohyb osob během zemních prací budou mít tyto 
osoby jako doplněk pracovního oděvu výstražné vesty. Součástí oděvu bude řádná obuv, 
ochranné rukavice a pro zajištění bezpečnosti i helmu jako pokrývku hlavy. Stavební dělníky 
bude mít na starost vedoucí čety. Pro případ kombinace ručních a strojních prací, budou 
pracovníci proškoleni a poučeni, kde a jak se pohybovat kolem stroje. Takto se vždy před 
provedením prací domluví vedoucí čety se strojníkem. Můžou být určeny signály zvukové, 
světelné nebo jiné, které budou využívány pro snadnou komunikaci a snížení rizika případného 
ohrožení zdraví pracovníka. 
 
 
 



28 
 

Zajištění výkopových prací 
 
Výkopové práce budou zajištěny pro nebezpečí případného pádu do výkopu. Ve vzdálenosti 
1,5 m od hrany výkopu bude zajištěno obepnutí obvodu výkopu výstražnou páskou. To bude 
zajištěno navázáním výstražné pásky na tyče, které budou rozmístěny 3-4 m od sebe. Páska 
bude navázána ve výšce 1 m nad zemí tak, aby byla dostatečně viditelná a nemohlo dojít 
k jejímu přehlédnutí. V případě přetržení, spadnutí tyče nebo jakéhokoliv jiného narušení této 
výstražné části, musí být ihned uvedena do původního stavu nebo provedena nově. 
Pro pracovníky pracující ve výkopech bude zřízený bezpečný sestup a výstup v prostorech 
budoucího objektu. Druhý bude v prostorech budoucích garáží, kde bude vjezd pro nákladní 
automobily. Stěny budou svahovány, tím bude eliminováno riziko sesunutí zeminy a tím i 
nebezpečí úrazu. Svahování je zajištěno v poměru 1:2,5. V případě nesoudržnosti svahů, bude 
daný svah udusán a tím dojde ke zpevnění.  
 
 
7.9. Stroje a pracovní pomůcky 
 
Ruční nářadí 
 
Odstranění travin a křovin - motorové strunové sekačky, sekery, hrábě, kolečka. 
Instalace oplocení - klíče na šrouby, kladiva, lopaty. 
Zaměření a vytyčení - paličky, hřebíky, metry, pásma, olovnice, kleště kovářské, vázací drát, 
aku-vrtačka, samořezné vruty, vodováha. 
Zemní práce - nivelační přístroj s latí, lopaty, rýče, krompáče. 
 
Stroje 
 
Odstranění travin a křovin – nákladní automobil pro odvoz kontejnerů 
Instalace oplocení – nákladní automobil na převoz mobilního oplocení. 
Zemní práce - dozer, nakladač, rýpadla, nákladní automobily. 

 
 
 
 
 
 

Podrobně o strojích viz strojní sestava 
 
 
7.10. Pracovní postup 
 
Vyčištění staveniště od travin 
 
Nejprve se provede odstranění travin a křovin ze staveniště. Sekání a odstraňování travin 
budou provádět dva dělníci, kteří budou trávu sekat a další čtyři, kteří budou trávu shrabovat, 
nakládat a čistit pozemek od případných křovin. Pomocí ruční motorové strunové sekačky se 
vysoká tráva poseká tak, aby zůstala jen minimální délka travin. Následuje shrabování 
posekaných travin hráběmi a nakupení na jednotlivých místech pozemku. Jednotlivé kupy jsou 
svezeny do přistavěného kontejneru kolečky. Případný výskyt několika drobných křovin, je 

Stroj Počet 
Kontejnerová doprava 1 

Dozér kolový 1 
Rýpadlo kolové 2 

Nákladní automobil 3 
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vyřešen vysekáním pomocí sekyry a následně odvezen do přistavěného kontejneru. Tímto 
způsobem je provedeno vyčištění celého pozemku tak, aby mohlo dojít k bezproblémovému 
provedení prací na staveništi. 
 
Instalace oplocení 
 
Zároveň s odstraňováním travin se bude provádět instalace oplocení. Staveniště bude celé 
oploceno a to mobilním oplocením. Dílce jsou svařované a následně žárově zinkované čímž je 
zajištěna potřebná odolnost rámu. Rozměr dílce je 3050 x 2250 mm, průměr trubky je 42 mm a 
hmotnost 18,85 kg. Sítě v dílci jsou samostatné, tak se v případě potřeby mohou délkově 
upravit. Jednotlivé rámy se vkládají do bytelných betonových patek o hmotnosti 42 kg. 
Rozměry betonové patky jsou 650 x 250 x 150 mm. V oplocení bude využita i brána, která 
bude opatřena panty a pojezdovým kolečkem. Dále bude zakomponována i branka včetně 
rámu. Pro spojení mezi jednotlivými kusy se používají spony. 
Je třeba nejprve vyměřit staveniště. Dle výkresu zařízení staveniště určit rozmístění potřebných 
dílců. Musí být dbán zřetel na správné osazení branky a bran. Vycházet se bude z rohů 
staveniště, kde se začne betonovou patkou. První krok je usazení betonové patky. Patka bude 
osazena na srovnanou a zpevněnou část povrchu. Musí být zabezpečeno, aby nedošlo 
k převrácení, případně naklánění patky. Tímto způsobem by se mělo minimalizovat riziko 
nebezpečí převrácení plotové konstrukce. Montáž oplocení vyjde z jednoho rohu a bude 
pokračovat dvěma směry tak, aby došlo k rychlejší stavbě plotu. Tímto způsobem by se mělo 
minimalizovat riziko nepřesného napojení jednotlivých stran. Do trubek jako do kostry je 
umístěna síť, která udá rozměr dílce. Do patky je následně usazena trubka se sítí a zároveň je 
usazena i do druhé patky, která je přichystána. Poté je upravena plocha pod místem patky. 
Následuje umístění dalšího dílce, kdy vždy jedna strana ze dvou dílců má společnou patku. 
Trubky umístěné ve společné patce budou spojeny a upevněny spojkou. Spojky se budou 
umísťovat po dvou a to vždy v horní a dolní části. Spojky plní jak funkci spojovací, tak i 
stabilizační. Spojky fungují na principu matice a šrouby. Na montáž bude potřeba nástrčkové 
klíče. Tímto způsobem se postupuje kolem celého staveniště. Pro případ vjezdu rozměrného 
vozidla, případně nákladu, bude operativně část oplocení rozebrána a následně opět složena. 
 
Sejmutí ornice 
 
Před samotným zahájením snímání ornice se na náhodných místech provedou kopané sondy, 
z důvodu lepší přehlednosti tloušťky vrstvy ornice na pozemku. Samotné zemní práce 
započnou sejmutím ornice v souladu s příslušnými předpisy zákona číslo 124/1976 Sb. 
v platném znění. Sejmutí ornice bude probíhat za pomoci dozeru a nakladače. Směr pojezdů 
dozeru je znázorněn v příloze pro pojezdy strojů na zemní práce. Sejmutí ornice by mělo 
probíhat po vrstevnicích terénu. Ornice bude snímána v tloušťce 200 mm +/- 50 mm podle 
kvality ornice, která následně bude využívána na terénní úpravy. Ornice bude určena pro 
uložení na staveništi na deponii v násypu. Sklon svahu násypu bude 1:1,5 až 1:2 a bude 
navršen maximálně do výšky 1,5 m. Ornice, která se nebude skladovat na staveništi bude 
naložena na nákladní automobil a odvezena na skládku. Množství odvezené ornice bude cca 
1/3 z celkového množství. Skládka je vzdálená přibližně 3 km od staveniště. Pro pomocné a 
dočišťovací práce bude přítomen nakladač, který bude ornici navážet na deponii. Převážně 
bude využíván pro odstranění ornice tam, kde bude mít dozer omezený přístup, případně pro 
dočištění zůstatkové ornice. Dále bude využíván pro nakládání zeminy či ornice, která bude 
následně odvážena na skládku. Podrobný popis pojezdu viz příloha 7.1. 
Dozer musí být na staveniště přivezen na návěsu. Jako první bude sejmuta ornice v západní 
části pozemku. Přibližně dva pruhy kolem oplocení. Poté se bude postupovat od západní 
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k východní části, kde bude následně ornice uložena na deponii. Tímto způsobem bude dozer 
strhávat ornici pruh vedle pruhu po celé ploše staveniště a ihned ji kupit ve východní části 
pozemku. V návaznosti na dozer bude ihned dočišťovací práce provádět nakladač. Ornice bude 
vršena na kupu, která bude upravována jak dozerem, tak i nakladačem. Zemina, která bude 
odvážena, bude na nákladní automobil nakládána nakladačem. Nakladač ji bude odebírat ihned 
po stržení od dozeru a bude ji odvážet na nákladní automobily. Nákladní automobily budou 
postaveny tak, aby ihned po naložení mohli transportovat zeminu na skládku. Podrobný popis 
pojezdů dozeru viz příloha pojezdy strojů na zemní práce. Tímto způsobem bude na staveništi 
strhnuta, nakupena a odvezena ornice. Poté bude dozer naložen na návlek a odvezen. 
 
 
Vyměřovací a vytyčovací práce 
 
Po odstranění ornice se provedou vyměřovací a vytyčovací práce. Vytyčovací práce povede 
zodpovědný geodet, který jako výstup z měření sepíše písemný vytyčovací protokol zaměření 
objektů, který se poté předloží ke kolaudačnímu řízení. Vytyčování objektu se provede na 
základě projektové dokumentace. Prostorové vytyčení objektu se provede zajištěním 
obvodových stěn stavby pomocí dřevěných laviček. Samotný výkop bude označen dřevenými 
kolíky, které budou jen orientační pro samotný výkop. Ve vzdálenosti 4 m od hrany objektu 
budou umístěny lavičky, které budou vnímány jako hlavní vytyčovací body objektů. Dřevěné 
lavičky budou stlučeny z prken a hřebíků. Budou zatlučeny minimálně 500 mm do země tak, 
aby nedošlo k jejich uvolnění. Na lavičkách bude ryskami a hřebíky vyznačena poloha výkopu 
a výšková úroveň. Výškové vytyčení se provede ve vztahu k výškového systému (Bpv). 
Dřevěné lavičky budou osazeny tak, aby vytvořili vodorovnou úroveň. Mezi lavičkami bude 
napnut provázek a obrys objektů bude vyvápněn. 
Poté budou provedeny zemní práce, po kterých se provedou vytyčovací práce pro určení 
obvodu objektů a přesné zaměření pilotů. Po provedení zemních prací, se zjistí správná 
hloubka výkopu. Následně se umístí dřevěné lavičky, které zajistí obrys obvodových stěn. 
Lavičky budou umístěny ve výkopu a to na okraji u svahu výkopu. Vycházet se bude 
z hlavních dřevěných laviček z prvního vytyčení. Poté se provede pomocí provázků vytyčení 
obvodu objektu. Tímto způsobem se vytyčí jak obvod objektu, tak i vytyčí pozice pilotů. Na 
lavičkách bude také vyznačena výška, která bude směrodatná pro následné práce. 
 
 
Výkopové práce a dokopávky 
 
Samotné výkopové práce započnou za pomocí rýpadel. Započetí prací začne v jižní části 
pozemku. Poté se bude postupovat směrem k severu. Tímto způsobem budou vykopány 
podzemní garáže a poté bude proveden výkop bytového domu. Rýpadla budou postupně 
odebírat zeminu z místa budoucího vjezdu do garáží. Postupným odebíráním vedle sebe budou 
rýpadla odebírat zeminu, kterou budou ihned nakládat na nákladní automobily. Nákladní 
automobily následně odvezou vytěženou zeminu na skládku. Automobily budou při opouštění 
staveniště očišťovány tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Automobily budou 
očišťovány ostřikem vodou. U výjezdové brány bude zpevněná plocha, kde budou vozidla 
očištěna. Rýpadla budou dvě a budou postupovat vedle sebe. Hlavní cíl je urychlit výkopové 
práce. Rýpadlu rozebírá horninu lžící, kterou ihned zeminu naloží na nákladní automobil. 
Obsluha rýpadla při rozpojování zeminy musí dbát zvýšené opatrnosti a to z důvodu nebezpečí 
sesutí velkého množství zeminy. Veškeré osoby pohybující se po staveništi musí být oblečeny 
ve výstražné vestě tak, aby byly zřetelně viditelné. Odebírání zeminy se bude provádět 
stejnoměrně tak, aby nedocházelo k případnému strhnutí části zeminy a tím i případnému 
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nebezpečí zavalení. Dále se na staveništi bude pohybovat nakladač, který bude provádět 
dočišťovací a nakládací práce. Jeho úkolem bude sběr nahromaděných zbytků zeminy, 
srovnávací práce a případné malé dokopávky po rýpadlech. Během výkopových prací je 
průběžně kontrolována základová spára jámy a to hlavně její hloubka. Zemní práce budou 
provedeny s přesností + 30 mm a – 50 mm od neprojektovaného tvaru dna jámy. Místní 
rovinnost se zkontroluje 3 m latí a nesmí být pod ní větší prohlubně jak 50 mm.  
Dále se během výkopu dbá na provedení svahování a to v předepsaném poměru dle výkresové 
dokumentace. Bude provedena kontrola soudržnosti a v případě nebezpečí sesutí bude zemina 
hutněna. Na základě určení zeminy budou při hloubení dodržovány sklony bočních stěn 
v poměru 1:0,25 až 1:0,5, které by měly odpovídat stabilitě zeminy s označením třídy 3. Při 
svahování v uvedeném sklonu je nutno nezatěžovat svahy a stěny skládkami materiálů. Během 
výkopových prací bude kontrolován nejmenší povolený rozměr pro případné práce a to jak 
bednící, tak i izolační. Nejmenší dovolená šířka pracovního prostoru pro zhotovení izolace 
bude 0,8 m. Tento prostor je určen vzdáleností od vnější hrany stěny a počátku svahu. Tento 
prostor je určen jako minimální prostor pro provedení izolačních prací ve výkopu. Pro případné 
bednící práce tím bude zajištěna dostatečná rezerva v podobě prostoru. Minimální požadavek 
na bednící práce je 0,5 m. Pro případ výskytu povrchové vody nebo hladiny podzemních vod 
(dle průzkumu není přítomna podzemní voda) musí být zabráněno přítoku povrchových vod do 
výkopu řádným vyspárováním a včasným zhutněným povrchu, čímž by mělo být docíleno 
odvedení dostatečného množství srážkových vod. Veškeré zemní práce budou prováděny 
s ochrannou podzemních a povrchových vod před nebezpečnými látkami, především od 
ropných látek stavebních strojů. Při samotné realizaci zemních prací musí být zabráněno 
přítoku povrchových vod do výkopu správným spádováním a zhutněním povrchu jámy. Tímto 
způsobem by mělo být docíleno odvodu většiny srážkových vod. Pro případ výskytu 
podzemních vod by se nastalá situace řešila odčerpáním vod. Dle geologického průzkumu by 
hladina podzemních vod neměla zasahovat do míst výkopu základové jámy. Průběh 
výkopových prací podrobně viz příloha 7.2. 
 
 
Nálezy ve výkopech 
 

Pokud se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, při kterých se nedá vyloučit, že jde o 
nálezy povahy historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, o minerální 
prameny nebo o jiné důležité nálezy veřejného zájmu, postupuje se podle stavebního zákona 
(§127 odst.2 zákona č.50/1976 Sb. v aktuálním znění). 

 
 
Provádění zemních prací v zimním období 
 
Pro případ zmrzlé zeminy, musí být zemina při výkopových pracích předem kypřena. Tím 
dojde k uvolnění zeminy, která bude následně lehčeji těžitelná. Vzhledem k pokročilému datu 
zahájení zemních prací, by nemělo k tomu stavu dojít. Pro případ prodloužené zimy, musí být 
ve výkopu ponechána krycí vrstva. Tato ochranná vrstva bude fungovat před případným 
promrzáním výkopu pro případ dokopávek. Tato ochranná vrstva bude odstraněna těsně před 
zahájením výstavby konstrukce.  
 
 
 
 



32 
 

7.11. Jakost a kontrola kvality 
 
Vstupní kontrola 
 
V rámci vstupní kontroly bude provedeno převzetí staveniště, což bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení 
inženýrských sítí. Před zahájením prací se musí ověřit: inženýrské sítě, opatření k zajištění 
BOZ, polohové a výškové zaměření objektu a pozemku, kontrolu vyplavovaných částí pro 
případ čerpání vody, ochranu výkopu před přítokem vody. Dále bude překontrolována veškerá 
projektová dokumentace tak, aby obsahovala veškeré náležitosti. Obsahem bude jak výkresová 
část, tak i část textová.  
 
 
Mezioperační kontrola 
 
Zatřídění horniny do příslušné třídy dle skutečného stavu, dodržování sklonu bočních stěn a 
zatěžování svahů, přesnost provedení dna a stěn základové jámy, ochrana výkopu před 
přítokem vody, dodržení míry a způsobu případného hutnění, odebírání kontrolních vzorků 
zeminy, průběžné záznamy ve stavebním deníku. Průběžná kontrola zeminy geotechniky.  
 
 
Výstupní kontrola 
 
Ve stavebním deníku bude proveden zápis k prověření dokončených zemních prací, kontrola 
stržení ornice a její uskladnění, dodržování rovinnosti po provedení kontroly třímetrovou latí 
při povolené prohlubní v mm, úprava dna stavební jámy s přesností + 30 mm a – 50 mm 
v projektovaném tvaru, přesnost svahování se prověří třímetrovou latí, pod kterou mohou být 
prohlubně do 50 mm, ochrana výkopu před přítokem vody. 
 
 
7.12. Předání hotového díla 
 
Při předání zemních prací se postupuje na základě výstupní kontroly a dle smluvních ujednání. 
Vzhledem k provedení prací vlastními pracovníky je k dokončené etapě přizván investor, 
projektant, stavbyvedoucí a případný zástupce dodavatele. Po odsouhlasení je proveden zápis 
do stavebního deníku a tím jsou práce předány.  
 
 
7.13. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Viz nařízení vlády 591/2006 Sb. 
Příloha č.1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Další požadavky na staveništi (příloha:1,2,3) 
Příloha č.2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Minimální požadavky na BOZ při používání 
strojů a nářadí na staveništi (příloha:1,2,14,15) 
Příloha č.3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy (příloha:1,2,3,4,5,6,7,8) 
Příloha č.5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Práce a činnost vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení rizika nebo poškození zdraví  
Příloha č.4 k nařízení vlády č. 134/2005 Sb. – Školení zaměstnanců 
Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb. – O výcviku a způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
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7.14. Ekologie 
 
Veškeré odpady jsou tříděny do speciálních kontejnerů podle požadavků a poté odvezeny do 
sběrny komunálního odpadu. Kontejnery budou určeny pro komunální odpad a speciálně se 
budou třídit do samostatných kontejnerů plasty a papír. V případě naplnění budou kontejnery 
ihned odvezeny. Vozidla opouštějící staveniště budou průběžně očišťovány včetně přilehlé 
komunikace. Na očištění se bude využívat mycí vana, kde budou omyty veškeré nečistoty. 
Komunikace dále bude očišťována dělníky, za pomocí lopat, případně proudu vody. Na 
staveništi bude mobilní chemické WC a umývárna. Tyto mobilní buňky budou umístěny na 
tzv. fekálním tanku, který má objem 9 m3 a bude pravidelně čištěn a vyvážen.  
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8.1. Stroje na zemní práce 
 
Kolový dozer – Caterpillar 824H 

 
Kolový dozer bude využíván pro sejmutí ornice, 
kdy by měl strhnout vrstvu 0,3 m. Následně část 
ornice uloží na deponii. Zbývající ornice bude 
odvezena na skládku. Způsob postupu pojezdu 
dozeru po staveništi bude vyznačena na výkresu 
pojezdů. Dozer budu řídit řádně proškolený 
strojník. Strojník je i brán jako odpovědná osoba, 
která za daný stroj bude ručit. Návrh dozeru je 
Caterpillar typ D8T.  
 
 
 
 
 

 

 
 

CATERPILLAR 824H 
Stroj Radlice 

Typ motoru CAT C15 ACERT Typ radlice Blade 

Výkon motoru 299 kW Objem radlice 5 - 16 m3 

Palivová nádrž  700 l Hloubkový dosah 0,43 m 

Přepravní hmotnost  25,5 t Výška 1,23 m 

Provozní hmotnost 28,7 t Šířka 4,5 m 

Maximální rychlost  50 km/h Hmotnost 3,2 kg 
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Kolové rýpadlo – Caterpillar M322D 
 

Kolové rýpadlo bude využíváno na těžbu 
zeminy. Po rozpojení zeminy bude zeminu 
rovnou nakládat na nákladní automobil. Rýpadlo 
je opatřeno patkami. Za stroj bude zodpovídat 
proškolená osoba – strojník. Strojník musí být 
řádně proškolen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolový nakladač – Caterpillar 272 C 

 
Kolový nakladač bude využíván na dokopávky a nakládání 
zeminy na nákladní automobily. Dále bude využíván na 
dočišťování základové spáry. Za nakladač bude určena 
odpovědná osoba, kterou bude strojník. Tato osoba musí být 
řádně proškolena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caterpillar M322D 

Typ motoru CAT 6.6 ACERT Palivová nádrž 385 l 

Výkon motoru 123 kW Rychlost otoče 9 ot/min 

Otáčky 2000 ot/min Hmotnost  21,5 t 

Rychlost 25 km/h Radlice 0,9 t 

CATERPILLAR 272C 
Typ motoru CAT C3.4 T Protiváha 1580 kg 

Výkon motoru 76 kW Maximální rychlost  16 km/h 
Palivová nádrž  98 l Radius vytočení 83° 

Provozní hmotnost 3,7 t Šířka 1,6 m 
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Křovinořez – Husqvarna 335 Rx 
Křovinořez bude 
využíván během 
odstraňování travin. 
Využívá se pro sekání 
hrubší a jemné trávy. 
Se strojem budou 
zacházet jen 
proškolené osoby. 
Vytahování struny 
bude prováděno jen 
při vypnutém stroji. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Husqvarna 335 Rx 
Palivová nádrž 0,6 l Spotřeba 480 g/kWh 
Výkon motoru 1,6 kW Rychlost otoče 9 ot/min 

Otáčky 8500 ot/min Hmotnost  6,2 kg 
Zdvihový objem 34,6 m3 Délka 1,48 m 
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8.2. Stavební práce 
 
Věžový jeřáb  
 
Podrobně viz ověření jeřábu. Jeřáb bude využíván pro veškeré transportní práce, prováděné na 
stavbě. Využití jeřábu bude především na betonáž pomocí bádie a přenos materiálů do 
jednotlivých pater v budově.  
 
Autodomíchávač – Schwing Basic Line 

 
Autodomíchávač bude 
využíván na přepravu 
betonové směsi a přímo na 
místě může být upravena 
konzistence betonu dle 
požadavků. Za stroj je určena 
odpovědná osoba, která 
předává podklady k dovezené 
betonové směsi. Odpovědnou 
osobou je proškolený strojník 

Schwing Stetter - Basic Line 
Objem bubnu 9 - 15 m3 Otáčky bubnu 12 ot/min 

Vodní nádrž 500 l Sklon bubnu 10° 
 
 
Čerpadlo na beton – Schwing S 39 SX 

Čerpadlo na beton bude 
využíváno na čerpání betonové 
směsi při provádění 
betonářských pracích. Obsluhu 
stroje bude zabezpečovat strojník 
, který musí být řádně proškolen. 
Obsluhou stroje bude pověřen 
pracovník řádně proškolen. Pro 
komunikaci budou využívání 
ruční a zvukové signály. 

Schwing S 39 SX 

Dosah 34,7 m Zapatkování SX - H 

Potrubí DN 125 Přední patky 7,94 m 
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Pracovní rozsah – Schwing S 39 SX 
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8.3. Doparava 
 
Nákladní automobil - Man TGS 

Nákladní automobil bude využíván na odvoz 
zeminy.  Zemina bude naložena nakladačem. 
Nákladní automobily budou odvážet na 
skládku. Je opatřen sklápěcím hydraulickým 
systémem.  
 
 
 
 
 
 
 

MAN TGS 35.480 8X4-4 BL 
Typ motoru Euro 4 Objem  22 m3 

Výkon motoru 480 PS Náhon "8x4-4" 

Palivová nádrž  150 l Provozní hmotnost 32 t 
 
Nákladní automobil – Avia D 

 
Nákladní automobil 
s hákovým nosičem 
kontejnerů bude využíván 
pro odvoz kontejnerů ze 
staveniště. Kontejnery 
budou u zemních prací 
využívány především na 
odvoz travin a křoví při 
čištění pozemku. Dále 
bude využíván na odvoz 
tříděného odpadu.  
 
 
 

 

 

Avia D120 

Typ motoru Cummins 185 Hmotnost  15,5 t 

Výkon motoru 185 kW Max. výkon 2500 ot/min 

Zdvihový objem 4462 cm3 Počet stupňů 6 + 1 
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Nákladní automobil – DAF XF 105 
Nákladní automobil bude sloužit pro 
transport materiálů vyšších hmotností na 
staveniště. Převážně to budou zdící tvárnice 
atd. Obsluha stroje bude řidič, s řádným 
osvědčením a proškolen. 
 
 
 
 
 
 
 

DAF XF 105 
Výkon 375 kW Hmotnost 7,75 

Rychlost 120 km/h Hmotnost návěsu 120 t 
 
 
Kontejner – Avia 10 

 
Kontejnery budou využívány 
v první fázi na odvoz travin a 
křovin. Dále pak v průběhu 
výstavby, budou umístěny 
kontejnery na tříděný odpad. 
Jednotlivě pak na rozdělení 
plasty, papír a komunální odpad. 
Kontejnery budou pravidelně 
vyváženy. Na nákladní automobil 
se budou navíjet pomocí oka na 
hákový nosič.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVIA 10 
Nosnost 3t Objem 10 m3 
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8.4. Vertikální stroje a pomůcky 
 
Stavební výtah – AT60 
 

Pro dopravu materiálu a osob do vyšších pater stavby bude 
používán osobo-nákladní výtah AT60. Výtah je vybaven 
hlavním stožárem, transportním košem a elektromotorem. 
Výtah bude používán pro přepravu osob, ale i zdících 
prvků a dalších materiálů. Řídit výtah bude moci jen osoba 
proškolená. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AT 60 
Nosnost 600 kg Rychlost 24 m/min 

Motor 1 x 4kW Kotvení 6m 
 

Pojízdné lešení - Universal 

Je určena pro práci ve výškách u nepřístupných míst 
stavby. Jedná se o mobilní lešení, které bude využíváno 
pro montáž železobetonových prvků a při zdění. Je 
navržena pro montážní práce v nepřístupných místech 
budovy jak ve vnitřní, tak i vnější části. Lešení je 
vybaveno kolečky pro jednoduchý pohyb, která jsou 
opatřeny brzdou. 
 

 

 

Universal 
Výška 14,5 m Šířka 1,25 m 

Nosnost 450 kg Délka 3 m 
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8.5. Pracovní pomůcky 
 
Stavební míchačka – Atika Profi 145   

Bude určena pro míchání betonové směsi a vápeno-
cementové malty. Využití bude jak na betonovou 
zálivku, dobetonávky, tak i v další etapě výstavby pro 
míchání jádrových omítek. Míchačka je opatřena 
otočným bubnem, pro snadné vysypání směsi z bubnu. 
Je opatřena kolečky pro jednoduchý transport. Osoba 
obsluhující míchačku bude řádně proškolena a stroj 
bude udržován v čistotě po dokončených pracích. 
 

Atika Profi 145 
Napájení  380 V Hmotnost 60 kg 
Výkon 750 W Objem 145 l 

 
 

 

Ruční míchadlo – Atika RW 1400 

Bude využíváno ruční míchání 
omítek, lepidel, malt a betonů 
v malých dávkách. Osoba 
odpovídající za ten přístroj 
musí dodržovat správný 
pracovní postup a udržovat 
přístroj v čistotě. 
 

 

Atika RW 1400 
Výkon 1400 W Délka 0,6 m 

Otáčky 600/min Váha 7 kg 
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Silo na směsi – Cemix 

Silo bude využíváno na směsi pro strojní úpravu 
povrchů. Bude využito jak pro zdění, tak omítání a 
podlahy. Odpovědná osoba bude řádně proškolena a 
bude zodpovídat za chod stroje. V případě vzniku 
jakékoliv havárie bude silo ihned zastaveno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bádie na betonovou směs – Boscaro BT - 99 

Bude využívána na betonářské práce a to na betonáž stropů a 
betonáž svislých konstrukcí. Bude určena zodpovědná osoba, 
která bude proškolena, jak zacházet s bádií. Tato osoba nese 
plnou odpovědnost a dbá na čistotu po dokončení prací.  
 

 

 

 

 

 

 

Barsco BT 99 
Objem  1000 l Hmotnost  215 kg 

Nosnost 2200 kg Průměr rukávu 200 
 

 

 

 

 

 



45 
 

 

Vibra ční lišta – RUBI Enar QZG R4T 

Pro srovnání betonové směsi při betonáži základové desky 
bude použita vibrační  lišta Rubi. Lišta je opatřena vodícím 
a ovládacím držadlem, benzínovým motorem a srovnávací 
lištou. Přístroj bude používán pro srovnání betonové směsi u 
betonování základové desky a stropů. Ovládání lišty bude 
provádět jen jedna osoba proškolená k ovládání stroje. 
 
 
 
 

 
RUBI Enar QZG R4T 

Motor Benzín Délka 2,5 m 
Frekvence 10000/min Váha 15 kg 

 
 
Vibra ční lišta – Heavy Duty  

Ponorný vibrátor bude využíván pro vibraci betonové 
směsi ve svislých železobetonových konstrukcích. 
Přístroj je velmi jednoduchý k ovládání. Vibrování se 
bude provádět vpichy. Ovládání lišty bude provádět jen 
jedna osoba proškolená k ovládání stroje. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heavy Duty  
Průměr 60 mm Délka 6 m 
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Svařovací invertor – Gama 1900D 
Pro svařování ocelových prvků byla navržena 

svářečka Gama 1900D. Obsahuje svářecí elektrody, síťový 
kabel a elektrický svářecí invertor. Bude požíván na sváření 
ocelové výztuže u skeletového systému a schodiště. Práce 
prováděné budou jen odborně proškoleným svářečem, který 
musí disponovat svářečským průkazem. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gama 1900D 
Napájení 230V Hmotnost 5,8kg 
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9.1. Bezpečnost práce 
 
Všichni pracovníci budou proškoleni dle Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 362/2005 Sb. o práci ve 
výškách a dalších předpisů týkajících se BOZ. Všichni zaměstnanci absolvují školení v cyklu 
1x ročně. Před nástupem zaměstnanců na stavbu bytového domu Zderadova, budou 
zaměstnanci seznámeni s plánem na BOZ. V případě výskytu nějakých změn, se budou konat 
jednou měsíčně operativní školení, kde budou zaměstnanci seznámeni s postupem prací na 
stavbě. V případě potřeby mohou být zaměstnanci průběžně prosušováni ze znalostí. 
Všechny osoby budou spadat pod jednu osobu – koordinátor a jsou povinny řídit se jeho 
pokyny dle zákona číslo 309/2006 Sb. Koordinátor bude provádět pravidelné kontroly BOZ, 
kterých se musí zúčastnit všichni přítomné osoby, které budou přizvány. Stejně tak i při 
odstraňování závad. Koordinátor bude zajišťovat opatření k zajištění BOZ na plán rizik, který 
má za účel chránit preventivně zdraví osob. Během výstavby budou navrhovány pravidelné 
kontrolní dny, kde budou udávány opatření z hlediska BOZ. Budou vyhotovovány záznamy. 
Koordinátor bude provádět pravidelné kontroly z hlediska zabezpečení staveniště a to proti 
vniku třetí osoby, zda jsou prováděné práce dle BOZ. V případě výskytu nějakých závad, bude 
proveden zápis do stavebního deníku a také zda byly tyto závady odstraněny. Pokud závady 
nebudou odstraněny, koordinátor vypisuje tzv. urgentní list koordinátora. Kde upozorňuje na 
patřičné neodstraněné nedostatky. Zaměstnavatel poté patřičnou zodpovědnou osobu upozorní, 
v případě opakování napomene a jako třetí varianta i finančně postihne.  
V případě jakéhokoliv nedodržení plánu BOZ musí být koordinátor informován. Koordinátor 
také bude informován o rizicích vznikajících na stavbě a to plánem rizik, který musí obdržet 
nejméně 8 pracovních dní před zahájením stavby. Všichni zaměstnanci budou seznámeni na 
informativních schůzkách v průběhu výstavby s plány a riziky BOZ během daného 
technologického postupu. 
Stavbyvedoucí seznámit s plánem BOZ všechny osoby vyskytující se na staveništi. Všechny 
osoby musí znát rizika a postupy týkající se BOZ. Stavbyvedoucí bude zajišťovat spolupráci 
s koordinátorem BOZ. V případě úrazu bude vše hlášeno koordinátorovi. Musí být vedena 
evidence osob a pracovníků. V případě hrozícího vzniku havárie a tím i vzniku následných 
nebezpečí případných zranění, budou ihned veškeré práce zastaveny a do odstranění závady 
nebudou prováděny. Pracovníci budou vedeni k správnému provedení a k tomu jim budou 
sloužit nezávadné pomůcky, stroje a nářadí. Stavbyvedoucí dále bude kontrolovat BOZ na 
staveništi.  
Všichni zaměstnanci musí využívat osobní ochranné pomůcky a prostředky a dodržovat 
protipožární bezpečnostní opatření. Pracovníci nesmí provádět práce, pro které nejsou 
proškoleny a určeni. Každý úraz si musí dát řádně ošetřit a zaevidovat. Musí při práci 
postupovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani ostatních. Veškeré práce ve výškách budou 
dodržovány dle nařízení vlády 362/2005 Sb. a to pracovníci budou používat takové pomůcky, 
aby nemohlo dojít k riziku pádu. Pohyb pracovníků bude upraven tak, aby veškeré průchody a 
podchody byly vhodné pro pohyb a nedošlo k riziku zranění. 
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Podrobně o rizicích a preventivních opatřeních bude uvedeno níže vycházející z nařízení vlády 
číslo 591 ze dne 12. prosince roku 2006 sbírky o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Stejně tak i vyhláška číslo 362 z roku 2005 
sbírky o práci ve výškách.  
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Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
 

§1 
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 
bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví a další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi povinen provádět při přípravě a realizaci stavby. 

 
§2 

(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 
výstavbu podle zvláštního právního předpisu a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a 
'' Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích ochrany zdraví při práci na 
staveništi uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 
zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z 
hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě pracovišti. 
 

§3 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení nářadí a dopravních prostředků na 
staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů6) dodržovány bližší minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení,  
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k 
tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí  
1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 
jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 
prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním 
právním předpisem7) a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury 
2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 
přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování  
3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, 
tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných konstrukcích, 
omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy 
povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním  
4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, 
například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických 
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení  
8. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například 
malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, 
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kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich 
částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav  
 

§4 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací 
nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, 
která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže při jejich provádění nebo 
během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky 
nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup 
na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu. 
 

§5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen 
doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
 

§6 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 
pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení. 
 

§7 
Koordinátor během přípravy stavby 
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce 
vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v 
návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními 
a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s 
přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,  
b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací 
nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a 
procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,  
c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 
podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných 
pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 
zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,  
d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

§8 
(1) Koordinátor během realizace stavby 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 
vzniku nemocí z povolání,  
b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických 
postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,  
c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností,  
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,  
e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,  
f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
příslušnými odborovými organizacemi14), popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka7),  
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu7).  
(2) Koordinátor během realizace stavby 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání,  
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků,  
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 
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Další požadavky na staveniště Obecné požadavky 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
a osvětlit, Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě  ohrazení  staveniště  na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 
s pohybovým postižením  jakož i se zrakovým postižením. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou., 
Před zahájením   prací   v ochranných   pásmech   vedení,   staveb   nebo   zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je dodržuje. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný  stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
II. Za řízení pro rozvod energie 
 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 
energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup 
k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním 
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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. 
 
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, maximální zatížení, které se může 
vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje 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. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního    prostředí    vlivem    nepříznivých    povětrnostních    vlivů,    nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při   přerušení   práce   zajistí   zhotovitel   provedení   nezbytných   opatření   k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Dojde-li   v průběhu   prací   ke   změně   povětrnostní   situace   nebo   geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
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. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
 
I.    Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení,  popřípadě jiných  podzemních  překážek,   umístění  nadzemních  vedení  a 
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překážek. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností,  stroje.  Je-li stroj  vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení  stroje  do chodu zvukovým, případně  světelným výstražným signálem.  Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické   osoby   opustily   ohrožený   prostor;   není-li   v průvodní   dokumentaci   stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu 
s podmínkami  stanovenými  podle   zvláštních  právních  předpisů;   dohled  a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným 
počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní  prostředek výstražný  oděv  s vysokou viditelností.   Při  označení překážky 
provozu   na   pozemních   komunikacích   se   řídí   ustanoveními   zvláštních   právních 
předpisů. 
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 
výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
II. Stroje pro zemní práce 
 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 
osoba před zahájením prací. 
Pod  stěnou nebo  svahem  stroj   pojíždí nebo  vykonává pracovní  činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy 
tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li 
se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
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Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 
v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
výhledu obsluhy.Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno nazem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze 
azajištěno v souladu s návodem k používání. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho 
radlice nebo lopaty okraj svahu nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. Není-li v návodu k 
používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno Lopata stroje smí být čištěna jen 
při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy.Při použití přídavného 
zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek   stanovených  
výrobcem  přiměřeně   i  požadavky   na  bezpečný   provoz   a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen. 
 
III. Mícha čky 
 
Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 
poloze. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek 
směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky není 
dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního nářadí nesmí 
být vkládány do rotujícího bubnu. 
Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou 
nebo jiným ochranným prostředkem.Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li 
stroj odpojen od přívodu elektrické energie. 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
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. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem  dynamických účinků dopravované 
směsi bylo minimalizováno. 
Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 
čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
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Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. Pro dopravu 
směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, 
manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
Pojízdné čerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné  a v prostoru 
manipulace  s výložníkem  a potrubím  se  nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 
lešení a jiných překážek. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s 
výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
VII. P řepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
 
1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové zásobníky, 
jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen „volně ložený cement"), se 
obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem. Dopravní hadice  a potrubí je nutno před 
přečerpáváním volně  loženého cementu prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není 
dovoleno používat. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen 
nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami. V průběhu přečerpávání  obsluha  
sleduje  stavoznak  zásobníku,  aby  nedošlo k jeho přeplnění. 
Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle návodu 
k používání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně 
se přitom uplatní požadavky zvláštního právního předpisu6) vztahující se na stabilní 
skladovací zařízení sypkých hmot. 
 
IX. Vibrátory 
 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně   10 m.  Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku 
o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

X. Beranidla a vibrační beranidla - strojní 
Při beranění prvků, jako jsou štětovnice nebo piloty, nesmějí být v okruhu odpovídajícím 
1,5 násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu (dále jen "nosič") prováděny jiné práce. 
Příprava prvků pro beranění musí být prováděna v bezpečné vzdálenosti od místa 
beranění. Pro nosič musí být zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní plocha o dostatečné 
velikosti odpovídající rozměrům a typu beranidla. Nosič musí být zajištěn proti převržení. 
Přitahování nebo stavění prvku šikmým tahem je dovoleno pouze ktomu určeným 
zařízením. 
Zarážený prvek musí být při zarážení spolehlivě stabilizován tak, aby byla zaručena jeho 
správná poloha a nemohlo dojít k jeho vychýlení. K navádění prvků musí být používány jen 
bezpečné a spolehlivé přípravky. Ruční navádění je dovoleno pouze u zdvihacího zařízení 
vybaveného mikro-zdvihem. Při beranění se nevstupuje pod zavěšené prvky. U zavěšeného 
prvku se může po dobu nezbytně nutnou zdržovat pouze fyzická osoba určená k jeho navádění 
a stabilizování jeho polohy. 
Pro použití volně zavěšeného beranidla, například pneumatického nebo vibračního, 
zpracuje zhotovitel podrobný technologický postup zahrnující požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce. Pokud není fyzická osoba vystupující na nosič jištěna proti pádu technickou 
konstrukcí, musí být zajištěna osobními ochrannými pracovními prostředky pro zachycení 
pádu. 
 
XIII. Stavební výtahy 
 
Stavební   plošinové   výtahy   musí   být  v průběhu   provozu   ve   stanovených   intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 
i střídající obsluha. 
Proti  samovolnému pohybu  musí  být  stroj   po  ukončení  práce  zajištěn  v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí 
kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
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XV. Přeprava strojů 
 
Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení 
se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při 
přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej 
zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud 
není v návodech k používání stanoveno jinak. 
Při přepravě  stroje  na ložné  ploše  dopravního prostředku jsou pracovní  zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání 
a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a 
proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna 
samostatně. 
Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické  osoby  s výjimkou obsluhy  stroje vzdálí  z prostoru,  v němž by  mohly  být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 
Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
Přípojný   stroj   musí   být   při   připojování   k tažnému   vozidlu   bezpečně   zabrzděn 
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným 
strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny. 
Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 
teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabržděno. 
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Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I.    Skladování a manipulace s materiálem 
 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, 
ve které bude zabudován do stavby. 
Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců 
v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení  například  oky,  háky  nebo  držadly,  musí  být vždy  vzájemně  proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
Sypké   hmoty   mohou  být  při  plně   mechanizovaném  způsobu  ukládání   a  odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty 
navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou 
lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a 
výška stěny nepřesáhla1,5 m. 
Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.  Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, 
aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách 
tak, aby otvor pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být 
zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí 
být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby 
nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
Tabulové  sklo musí být skladováno nastojato v rámech  s měkkými podložkami  a 
zajištěno proti sklopení. Nebezpečné  chemické látky  a chemické přípravky musí být 
skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a 
označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.  
Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 
2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být 
zajištěny proti rozvalení. 
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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. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky  
stanovenými zvláštním právním předpisem. 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
 
Na  základě  údajů  uvedených  v projektové   dokumentaci  musí  být  vytýčeny  trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a 
stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo 
odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou 
vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově,   trasy   technické   infrastruktury,   zejména  podzemních   vedení   technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu  a jiných podzemních překážek. 
S druhy  vedení  technického  vybavení, jejich  trasami  popřípadě  hloubkou  uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací 
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. Při odstraňování poruch při 
haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba   pověřená   zhotovitele před 
zahájením   prací   způsob   zajištění   technické infrastruktury a opatření k zajištění 
bezpečnosti práce. 
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III. Zajišt ění výkopových prací 
 
Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu  fyzických   osob   do   výkopu,   zajištěny   zábradlím   podle   zvláštního   právního 
předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti 
propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu 
na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 
vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 
Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu 
do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů 
nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, 
musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle 
bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 
případech po obou stranách. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od 
hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového 
klínu stanovenou v projektové   dokumentaci,   ohrožený   usmýknutím,   nesmí   být  
zatěžován   zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, 
s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v 
projektové dokumentaci. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

 
IV. Provádění výkopových prací 
 
Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 
hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; 
hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich 
koncentrace. 
V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli  podle   zvláštního  právního  předpisu.   Zhotovitel  přijme,   v souladu 
s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 
osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě    staveb    nebo    zařízení    technického    vybavení,    projedná    zhotovitel 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a 
nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu. 
Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:vedení, která mohou být prováděním 
výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu 
je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 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. 
Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 
jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby 
při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. Větší balvany, zbytky stavebních 
konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit 
zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, 
spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného 
odkladu. 
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Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. Po dobu přerušení 
výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu 
zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek,  značení  
a signálů,  popřípadě  dalších zařízení  zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
Mechanické   zhutňování   zeminy   pomocí   válců,   pěchů   nebo  jiných  zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové 
práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 
VI. Svahování výkopů 
 
Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 
blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 
které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 
dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při   změně   
geologických   a   hydrogeologických   podmínek   oproti   projektové dokumentaci upřesní 
určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li   pochybnosti   o   stabilitě   svahu,   určí   
a   zajistí   provedení   opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob. Podkopávání svahů j e nepřípustné. 
Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a 
ve výšce větší než 3 m je nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí 
materiálu. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 
realizací opatření  stanovených v technologickém  postupu vytvořeny  podmínky  pro  zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
 
VIII. Ru ční přeprava zemin 
 
Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace 
ve sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle 
okolností musí být zpevněn. 
Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 
okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li 
manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního právního 
předpisu. 
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IX.   Betonářské práce a práce související 
 
IX.1 Bednění 
 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži 
a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na 
bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, 
jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně 
ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a 
montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez 
nebezpečí. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 
betonářských prací písemný záznam. 
 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti 
zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové  směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly  stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. Dopravuje-li se betonová směs 
do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou 
osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
 
IX.3 Odbedňování 
 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a 
za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku 
není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
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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. 
 
IX.5 Práce železářské 
 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, 
aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí 
stroje nebo vhodnými přípravky. 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 
 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 
volný pracovníprostor široký nejméně 0,6 m. 
K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska 
stability   zdiva  řešeno  v projektové  dokumentaci,  nejedná-li  se  o  předměty   malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající 
zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí 
propadnutí   nedostatečně   únosnou   konstrukcí,   zajistí   zhotovitel   dodržení   bližších 
požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Vstupovat na osazené prefabrikované 
vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových 
a obdobných materiálů se považuje:  
dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, 
vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, 
při   lepení   v uzavřených   prostorách   zajištění   účinného   větrání,   které   zabrání 
překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší, v případě  
použití  lepidel,  které  uvolňují  hořlavé  páry,   zajištění  ochrany  před 
výbuchem podle zvláštního právního předpisu, zejména vymezení    pracoviště    včetně    
ohroženého    prostoru    a   jejich    označení bezpečnostními značkami, zamezení  vstupu  
nepovolaných  fyzických  osob  do  takto  vymezeného  a označeného prostoru; ohrožený 
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prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a 
nad ním, popřípadě další přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat, 
zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné 
atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení, vyloučení 
manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo topení lokálními topidly, a 
podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického zařízení po celou tuto dobu, 
seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto 
práce provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování 
během nich, bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich 
odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních 
právních předpisů. 
 
XV. Malí řské a natěračské práce 
 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje: 
při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem 
dodržení    stanovených    technologických    postupů    s přihlédnutím    k návodům 
k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při 
provádění těchto prací, používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního 
předpisu1, provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze 
žebříků k tomu upravených. 
 
XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 
 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách 
staveb a jejich vybavení se považuje: 
provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými 
osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze, 
provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení osobami k tomu 
určenými zhotovitelem a za podmínek jí stanovených. 
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Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
Datum odeslání oznámení. 
Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 
Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto 
nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo,  sídlo/adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující odborné 
vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 
Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 
Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 
Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 
Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 
Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 
Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 
Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat 
jeho jménem. 
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362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
 

§ 1 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na 
pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné 
hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou. 
 

§ 3 
(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále 
jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 
a) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m 
nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, 
dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, 
se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo 
není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 
dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnance dostatečné. 
(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět 
(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na nichž 
toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha 
apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu 
není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, 
židle, stoly apod.). 
(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem 
na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.  
(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí 
být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo 
pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve 
větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat 
bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího 
zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
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§ 4 
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 jsou stanoveny v příloze k tomuto nařízení. 
 
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 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 dokumentací. 
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. 
 
 
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. 
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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 posunutí a rozkývání.  
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. 
 
IV. Zajišt ění 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. 
 
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) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
 
VI. Práce na střeše 
 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 
a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) propadnutí střešní konstrukcí. 
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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. 
 
VII. Do časné 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, 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) 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, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody 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. 
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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, 
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. 
 
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 
 
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 při práci na pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
práce u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 
m.s-1 
 
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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10.1. Obecné informace o stavbě 
 
Název objektu: Bytový dům Zderadova 
Místo stavby: Zderadova 3, Brno - Trnitá 
Objednatel: Komfort a.s., Nové sady 30, Brno 
Stavebník: Město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno 
Katastrální území: Trnitá 
Stavební úřad: Brno – Trnitá 
Kraj: Jihomoravský 
Charakteristika stavby: Novostavba (bytový dům a garážové stání) 
Termín zahájení stavby: 1. 3. 2012 
 
 
10.2. Popis stavby 
 
Stavba se nachází v zástavbě bytových domů v těsné blízkosti řeky Svitavy. Pozemek je 
z jedné strany lemován cyklostezkou, ze dvou stran bytovými domy a z poslední strany 
polyfunkčním domem. Dům bude sloužit jako činžovní dům se sociálními byty. Dům bude 
přímo napojen na garážová stání pro obyvatele domu. Hlavní konstrukční prvek je 
monolitická železobetonová konstrukce, která je ve vyšších patrech kombinována se zděnou 
konstrukcí. Budova bude zateplena, ukončena plochou střechou se servisním výstupem. 
Podzemní garáže budou pří spojeny v podzemí s objektem bytového domu. Okolní terén bude 
upraven a v těsné blízkosti bytového domu bude vytvořeno dětské hřiště.  
 
 
10.3. Zkratky  
 
L – Lokální (stavba, areál) 
M – Městská část (obec) 
R – Území okresu (kraje) 
G – Globální (stát, kontinent) 
 
 
10.4. Rozdělení plánu EMS pro činnosti na stavbě 
 
A/ Všeobecná činnost 
B/ Činnosti s významnými environmentálními aspekty 
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A/ VŠEOBECNÉ ČINNOSTI 
Činnost Odpovědnost Cíl 

1/ Nakládání s odpady Stavbyvedoucí Poznámka 
- Na základě "Registru odpadů" bude před zahájením stavby zpracována evidence odpadů pro 
stavby - Zajištění správného nakládání s  
   bytový dům Zderadova    chemickými odpady 
- Bude sepsáno smluvní zajištění s oprávněnou firmou, která zajistí využití, recyklaci nebo 
odstranění  - Během realizace bude vytřízeno 
   odpadů    minimálně 90% odpadů 
- Musí být zajištěny kontejnery pro vzniklé odpady na staveništi, které budou řádně označeny 
dle odpadu - Bude dbáno na plnění legislativy 
- Musí být zajištěno vhodné nakládání s nebezpečnými odpady, aby nedošlo k úniku, poškození 
atd.    v oblasti odpadového hospodářství 
- Bude zajištěno označení kontejneru pro nebezpečný opdad (název, kód a odpovědná osoba)   
- Jakýkoliv nebezpečný odpad bude označen identifikačním listem (zodpovídá odpovědná 
osoba)   
- V průběhu stavby bude vedena evidence odvezených odpadů ze stavby   
- Na faktury a doklady bude zapsáno místo vzniku odpadu (místo stavby)   
- Skončením realizace stavby bude odpadová kniha zaevidována   
- Bude se postupovat dle řádu ekologie postupu pro nakládání s chemickými látkami   
  

2/ Nakládání s chemickými látkami Stavbyvedoucí Poznámka 
- Všichni zaměstnanci musí být proškoleni v intervalu jednoho roku, jak zacházet s chemickými 
látkami - Musí být dbáno na bezpečnost při práci, 
- Při využívání chemických látek, musí být na stavbě bezpečnostní list k příslušné látce    zamezení vzniku rizika požáru, práci 
- Ve skladu budou ochranné pomůcky pro pracovníky na práci s chemickými látkami    s chemickými látkami, BOZ 
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Činnost Odpovědnost Cíl 
3/ Zařízení staveniště Stavbyvedoucí Poznámka 

- Během realizace bytového  domu budou připraveny prostředky pro likvidaci havárii   
- V dokumentaci bude zpracován požadavek místního havarijního, požárního a provozního řádu   
- Na staveništi budou zveřejněny provozní a havarijní řády, včetně důležitých telefoních čísel   
- Bude dbáno na co nejmenší plýtvání energiemi (voda, elektřina)   
- Po dokončení všech prací, bude okolí uvedeno do požadovaného stavu, vše bude smluvně ošetřeno   

4/ Doprava a mechanizace Stavbyvedoucí, řidič - strojník Poznámka 
- Denně bude prováděna vizuální prohlídka vozidel nebo strojů - Co nejmenší zátěž ovzduší  
- Obsluha strojů bude proškolena se specifikací na prováděnou stavbu, včetně postupu při havarii    výfukovými plyny 
- Musí být zajištěno plnění plánu udržby výrobního zařízení - Nakládání s chemickými látkami dle 
- Výběr dodavatele bude proveden z ohledem na plnění plánu EMS a ochranu životního prostředí   bezpečnostních listů a provozních řádů 
- Veškeré stroje budou pravidelně očišťovány tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace - Dbá se na úsporu financí zbytečným 
- Veškeré servisní a udržbové opravy budou prováděny u servisních firem     plýtváním energií 
- Umývání strojů v prostorech staveniště je přísně zakázáno - Bude se dbát na riziko kontaminace  
- Je zakázáno skladování ropných a jiných tekutých chemických látek    zeminy nebo vodního zdroje 
- Koordinace nasazení vozidel a strojů se bude držet dle časového plánu a operativního plánování   
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B/ ČINNOSTI S VÝZNAMNÝMI ENVIROMENTÁLNÍMI ASPEKTY 

Požadavek Významný odpad Enviromentální aspekty 
Řízení aspektů 

Odpovědnost Cíl / Poznámka 
1/ Zemní práce 

Zemní 
práce 

Odstranění travin a křovin - L Kontaminace půdy ropnými látkami      
- Využívání ekologicky odbouratelných maziv Strojník Snížení hluku a emisí na zaměst. 
- Využívání modernějších strojů a vozidel Stavbyvedoucí a okolí stavby, efektivní provoz, 
- Provádění pravidelných údržeb strojů a vozidel Mistr úspora prostředků, ochrana půdy 
      před kontaminací 

  

Zemní 
práce 

Čerpání neobnovitelných zdrojů Spotřeba pohoných hmot     
- Pravidelné dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek Strojník Zachování přírodních zdrojů, 
- Provádění pravidelné údržby strojů a vozidel Stavbyvedoucí dodržování legislativních 
- Modernizace vozového parku Řidič požadavků, snížení hluku a emisí 
- Správné nasazování strojů na určité práce Mistr působících na zaměstnance,  
- Koordinace nasazení vozidel a strojů dle harmonogramu   efektivní provoz 
- Efektivní nasazení strojů     

  

Zemní 
práce 

Znečištění vody - M Únik pohonných hmot a olejů     
Znečištění půdy - L Únik pohonných hmot a olejů     

- Pravidelné dodržování pravidelných technických a servisních prohlídek Strojník Zamezení kontaminaci zeminy a  
- Provádění pravidelné údržby strojů a vozidel dle plánu udržby  Stavbyvedoucí vody, kontroly, prohlídky 
- Pod odstavená vozidla umístění úkapových van Řidič   
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Požadavek Významný odpad Enviromentální aspekty 
Řízení aspektů 

Odpovědnost Cíl / Poznámka 

Zemní práce 

Poškození zeleně - M Ochrana stromů a přilehlé zeleně     
- Zajištění ochrany stromů Stavbyvedoucí Minimalizování vlivu na životní 
- Stanovení pracovního postupu Mistr prostředí a okolí stavby 
- Stanovení přístupových cest     

 

Požadavek Významný odpad Enviromentální aspekty 
Řízení aspektů 

Odpovědnost Cíl / Poznámka 

Zemní práce 

Nezachování přírodních zdrojů-
R 

Sejmutí ornice při provádění 
výkopů     

- Zajištění uložení ornice na přdem určeném místě Stavbyvedoucí 
Legislativní požadavky, 
minimali 

  Mistr vlivu na životní prostředí,  
  

Zemní práce 
Znečištění prostředí odpady - M Odstranění odpadů, skladování     

- Zajištění odstranění odpadů u oprávněných firem Stavbyvedoucí 
Legislativní 
požadavky,recyklace 

  

Zemní práce 

Vibrace - L Využití vibra čních strojů     
- Kontrola používání ochranných pomůcek Stavbyvedoucí Legislativní požadavky,  

- Určení časového režimu provozu strojů Mistr 
minimalizace na životní 
prostředí 

- Zajištění stanovení pracovního režimu strojů   dodržení BOZ, zlepšení hygieny 
- Vhodná koordinace nasazení strojů   práce 
- Vhodný návrh technologického postupu s ohledem na okolí      
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Požadavek Významný odpad Enviromentální aspekty 
Řízení aspektů 

Odpovědnost Cíl / Poznámka 

Zemní práce 

Vysoká hladina hluku - L Provoz strojů a vozidel     
- Kontrola používání ochranných pomůcek Stavbyvedoucí Legislativní požadavky,  

- Určení časového režimu provozu strojů Mistr 
minimalizace na životní 
prostředí 

- Zajištění stanovení pracovního režimu strojů   dodržení BOZ, zlepšení hygieny 
- Vhodná koordinace nasazení strojů   práce 
- Vhodný návrh technologického postupu s ohledem na okolí      
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Kontrolní a zkušební plán - Zemní práce 
Kontrola  Číslo Předmět kontroly Kontrolovaná činnost Způsob Pracovník Kritérium kvality Dokument  Tolerance 

V
st

up
ní

 k
on

tr
ol

a 

1 Převzetí PD Veškeré náležitosti 
Prohlídka Investor 183/2006 Sb. Protokol   

  Dodavatel   Smlouva   

2 Převzetí Staveniště Hranice staveniště 
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 733050 Zápis v SD Podle PD 
Měření Geodet ČSN 730205   Podle PD 

3 Převzetí Staveniště Vytyčovací body 
Měření Geodet ČSN 730205 Zápis v SD Podle PD 

    ČSN 733050     

4 Převzetí Staveniště Vyznačení sítí 
Měření Geodet ČSN 733050 Zápis v SD Podle PD 

  Zástupce IS ČSN 730205     
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Kontrolní a zkušební plán - Zemní práce 

Kontrola  Číslo 
Předmět 
kontroly 

Kontrolovaná 
činnost Způsob Pracovník 

Kritérium 
kvality Dokument Tolerance 

M
ez

io
pe

ra
čn

í k
on

tr
ol

a 

5 Zemní práce Odstranění travin  
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 736133 Zápis v SD Kontrola pozemku 

  Mistr     Určení prací 

6 Zemní práce Oplocení 
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 736133 Zápis v SD Rozmístění oplocení 
Měření Mistr     Určení vstupů 

7 Zemní práce Sejmutí ornice 
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 736133 Zápis v SD Odstranění 30 cm 
Měření Mistr ČSN EN 1997-1   Uskladnění 

8 Zemní práce Vytyčení objektu 
Měření Stavbyvedoucí  ČSN 730205 Zápis v SD Podle PD 

  Mistr ČSN 733050     
  Geodet ČSN 730415     

9 Zemní práce 
Výkopy 

Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 736133 Zápis v SD Kontrola rozměrů 
Měření Mistr ČSN EN 1997-1   Kontrola rovinnosti 

    Geodet ČSN 733050     

10 Zemní práce Kontrola podloží Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 736133 Zápis v SD 
Kontrola dle 
průzkumu 

  Mistr ČSN EN 1997-1 Protokol   

11 Zemní práce Kontrola svahování 
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 736133 Zápis v SD Kontrola sklonu 
Měření Mistr ČSN EN 1997-1   Kontrola příp.hutnění 

12 Zemní práce BOZ 
Prohlídka Stavbyvedoucí  N.v.591/2006Sb. Zápis v SD Kontrola dodržování 

  Mistr     BOZ 
  Koordinátor       
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Kontrolní a zkušební plán - Zemní práce 

Kontrola  Číslo 
Předmět 
kontroly 

Kontrolovaná 
činnost Způsob Pracovník 

Kritérium 
kvality Dokument Tolerance 

V
ýs

tu
pn

í k
on

tr
ol

a 

13 Zemní práce Kontrola výkopu 

Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 733050 Zápis v SD Kontrola rovinnosti 

Měření Mistr ČSN 730205   
Kontrola příp. 

hutnění 

    ČSN EN 1997-2   Kontrola výšek 

14 Zemní práce Očištění ploch 
Prohlídka Stavbyvedoucí    Zápis v SD Čistota komunikací 

  Mistr     Uložení ornice 

15 Zemní práce Vyklizení prostor 
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 736133 Zápis v SD Úklid po strojích 

  Mistr     Připravenost  
 
ČSN730205- GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ 
ČSN 736133- NÁVRH A PROVÁDĚNÍ ZEMNÍHO TĚLESA POZEMNÍCH KONSTRUKCÍ 
ČSN EN 1997-1 (731000)- NAVRHOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ - ČÁST 1: OBECNÁ PRAVIDLA 
Zákon č.183/2006 Sb. – STAVEBNÍ ZÁKON 
ČSN730205- GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ 
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Kontrolní a zkušební plán - Zdění 

Kontrola  Číslo 
Předmět 
kontroly 

Kontrolovaná 
činnost Způsob Pracovník 

Kritérium 
kvality Dokument Tolerance 

V
st

up
ní

 k
on

tr
ol

a 

1 Transport Materiál 
Prohlídka Stavbyvedoucí  Výkaz výměr Protokol Podle PD 

PD Mistr       

2 Přejímka 
Poškození a celistvost 

materiálu a druhu 

Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 732310 Protokol Kontrola materiálu 

  Mistr     
Kontrola dle 
certifikátu 

3 Kontroly Skladování 
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 732310 Protokol Kontrola 

  Mistr     skladovací plochy 

4 Kontroly Atesty 
Prohlídka Stavbyvedoucí    Protokol Certifikát 

Jakost Mistr   Certifikát   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

Kontrolní a zkušební plán - Zdění 

Kontrola  Číslo 
Předmět 
kontroly 

Kontrolovaná 
činnost Způsob Pracovník 

Kritérium 
kvality Dokument Tolerance 

M
ez

io
pe

ra
čn

í k
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tr
ol

a 

5 Zdění 
Založení konstrukce 

podle PD 
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 730205 Zápis v SD Vodorovná i svislá 
Měření Mistr     rovinnost +/- 2mm 

6 Zdění 
Tloušťka spar ve 
vodorovné spáře 

Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 732310 Zápis v SD Kontrola spáry +/- 3mm 
Měření Mistr ČSN EN 1996-2   Množství malty 

7 Zdění Vazba tvárnic 
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN EN 1052-1 Zápis v SD Kontrola vazby cihel 
Měření Mistr ČSN 722600   o jednu 1/4 - 1/2 

    ČSN EN 771-4     

8 Zdění Svislost 
Měření Stavbyvedoucí  ČSN 730205 Zápis v SD Svislost do 3m +/- 5mm 

Měření Mistr     
Kontrola latí a 

vodováhou 

9 Zdění 
Výplňový materiál Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 722600 Zápis v SD 

Kontrola přesnosti 
tvárnic 

Měření Mistr ČSN EN 771-4   Kontrola kladení P+D 
      ČSN 730205   Kladení a typy tvárnic 

10 Zdění Poloha otvorů 
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 730205 Zápis v SD Rovinnost se zdivem  

Měření Mistr ČSN EN 845-2  Protokol 
Správnost umístění 

otvoru 

12 Zdění BOZ 
Prohlídka Stavbyvedoucí  N.V.591/2006Sb. Zápis v SD Kontrola dodržování 

  Mistr   Protokol BOZ 
  Koordinátor       
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Kontrolní a zkušební plán - Zdění 

Kontrola  Číslo 
Předmět 
kontroly 

Kontrolovaná 
činnost Způsob Pracovník 

Kritérium 
kvality Dokument Tolerance 

V
ýs

tu
pn

í k
on

tr
ol
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13 Zdění Kontrola zdění 

Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 730205 Zápis v SD Kontrola rovinnosti 

Měření Mistr ČSN 722600   
Kontrolo provázání 

stěn 

        Kontrola svislosti 

14 Zdění 
Očištění ploch a 

nářadí 

Prohlídka Stavbyvedoucí    Zápis v SD Čistota stropů od malt 

  Mistr     

Očištění strojů a 
nářadí 

15 Zdění Vyklizení prostor 
Prohlídka Stavbyvedoucí    Zápis v SD Odnešení nářadí 

  Mistr     Vyklizení prostoru 

16 Zdění Ukončení zdiva 
Prohlídka Stavbyvedoucí  ČSN 730205 Zápis v SD Ukončení zdiva 

Měření Mistr ČSN 722600   
Připravenost na další 

TE 
 
 
ČSN 730205- GEOMETRICKÁ PŘESNOST VE VÝSTAVBĚ 
ČSN EN 1996-2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
ČSN EN 771-4 ED. 2 SPECIFIKACE ZDICÍCH PRVKŮ - ČÁST 4: PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE 
ČSN EN 845-2 PŘEKLADY 
ČSN EN 1052-1 ZKUŠEBNÍ METODY PRO ZDIVO 
ČSN 72 2600- CIHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
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Věžový jeřáb - LIEBHERR 90 EC-B 6 
 
Technické údaje 
 
Maximální vyložení: 50 m 
Výška: 52,5 m 
Šířka patek: 4,5 m 
Konstrukce: příhradová 
 
Návrh 
 
Podle křivky grafu vyložení a nosnosti z technického listu navrhuji věžový jeřáb typu 
LIEBHERR 90 EC-B 6. Jeřáb je navržen na maximální vyložení, kdy nejvzdálenějším 
prvkem, který bude nejtěžší, bude bádie. Bádie má samotnou hmotnost dle technického 
listu od výrobce 215 kg. Objemová hmotnost betonu je 2500 kg/m3. Při objemu bádie 
1000 l to znamená, že celková váha je 2715 kg při vyložení 31 metrů. Při plném 
potřebném vyložení 32,5 metru je maximální únosnost 3050 kg. Jeřáb tím vyhoví dle 
návrhu na nejvzdálenější prvek viz příloha 12.1. 
 
 
Grafický návrh je řábu 
 

 



90 
 

 
Způsob ukotvení věžového jeřábu 
 
Návrh podle technického listu od výrobce. Ukotvení do panelů, které budou předeme 
mírně zakopány do země. Panely budou uloženy na vyrovnanou podložku, která bude 
hutněna. Na panelech bude následně zapatkován jeřáb. Podrobněji na obrázku. 
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13. Závěr 
 
 Ve své diplomové práci jsem se pokusil vyřešit všechny přípravné práce před 
zahájením samotné výstavby bytové domu v Brně. Zajímavostí je jistě objekt, jeho 
velikost, dispoziční řešení, místo stavby a napojené podzemní garáže.  
 Obsahem byla finanční  náročnost celé stavby, průběh prací, technologický 
předpis, zařízení staveniště a dopravní situace v blízkém okolí. 
 Zpracováním diplomové práce jsem získal všeobecný rozhled a nabyl mnoho 
informací a rozšířil si svůj rozhled. Doufám, že se mi nabyté informace a vědomosti  
získané studiem na fakultě a zpracováním této práce povedou zúročit i v budoucnu 
v oboru. 
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Technické listy 
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