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Abstrakt 
V této bakalářské práci zpracovávám stavebně technologický projekt stavby 

tělocvičny na ZŠ v Krnově. Obsahem je technologický předpis pro danou etapu, časový 

plán, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost 

a ochrana při práci.  
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technologie  

  

  

  

Abstract 
This bachelor&apos;s thesis is processed constructive technological project 

of building school gym in Krnov.Contect is technological procedure, schedule 

of work,construction site, machine reaport desing, control and test plan and safe 

and protection at work.  

  

Keywords 
Construction gym, reinforced concrete prefabricated system, prefabricated skeleton, 
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Úvod 

 

V této bakalářské práci se zabývám etapou montované železobetonové nosné 

konstrukce tělocvičny. Vybral jsem si tuto stavbu, protože je to největší projekt za poslední 

dobu v našem městě a mám tak možnost sledovat celou výstavbu na vlastní oči. 

Budu se zabývat technologickým předpisem, kvalitativními požadavky a návrhem 

strojní sestavy, časovým plánováním, bezpečností a ochranou při práci a návrhem zařízení 

staveniště. 

Během zpracovávání jsem využil znalostí získaných studiem na vysoké škole a dále si 

je rozšířil. 
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Tato technická zpráva řeší stavební část novostavby tělocvičny při základní škole 

Janáčkovo náměstí v Krnově se zaměřením na technologickou etapu stavby SO 03 – 

Tělocvična se zázemím včetně spojovací chodby (objekt nové tělocvičny), kterou je montáž 

železobetonové nosné konstrukce tělocvičny. 

 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby  :   Tělocvična – ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov 

 

Místo stavby  :   Krnov, Janáčkovo náměstí 

parc. č.2347/1, 2346, 2343, 2342 

k. ú. Krnov, Horní Předměstí 

 

Charakter stavby :   Novostavba (přístavba) tělocvičny se  

    zázemím u stávající ZŠ 

 

Stavební úřad  :   Krnov 

  

Investor   :   Město Krnov, Hlavní náměstí 1 

       794 01 Krnov 

       Starostka – Mgr. Alena Krušinová 

       IČ 00296139 

 

Uživatel   :   Základní školda, Janáčkovo náměstí 17, 

Krnov 

       Ředitel školy – Mgr. Karel Handlíř 

 

Projektant  :   Slezská projektová společnost, spol. s. r. o. 

Opava 

       Hradecká 2594/3, 796 01 Opava 

 

Zastavěná plocha  :   2053 m2 

  

Obestavěný prostor :   19 200 m3 

 

Počet podlaží  :   2 x NP 
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1.2  Obecný popis stavby a členění na jednotlivé stavební objekty 

 

Řešená stavba tělocvičny je situována na parcelách č. 2347/1, 2346 vedle ulic 

Seifertova a Janáčkovo náměstí. Pozemek má zhruba obdélníkový tvar, orientovaný svou 

podélnou osou ve směru severozápad – jihovýchod. Stávající areál školy tvoří komplex tří 

budov propojených spojovací chodbou. První dvě jsou třípatrové učebnové pavilony, 

částečně podsklepené, třetí z nich je jednopodlažní budova tělocvičny (původní 

gymnastický sál). Celý areál byl postaven na přelomu 50. – 60. let 20. století podle projektu 

KPÚ Gottvaldov – akad. arch Antonína Flašara z roku 1959. V letech 2005 – 2007 proběhla 

rekonstrukce obou učebnových pavilonů podle projektu Slezské projektové společnosti, 

spol. s. r. o. Opava. Navrhovanou výstavbou nové tělocvičny a výhledově i stravovacího 

objektu by byla ukončena celková modernizace areálu základní školy na Janáčkově náměstí. 

Vlastní objekt novostavby tělocvičny předpokládá přípravu území v rozsahu kácení 

vzrostlých stromů, asanace stávající tělocvičny, přeložku telekomunikačního kabelu, 

přípojky plynu a kanalizace, které jsou na ploše určené pro výstavbu. 

 

1.3 Urbanistické řešení, architektonické a stavebně technické 

řešení 

 

1.3.1 Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 

stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní 

památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Staveniště bude zřízeno na pozemku s parc. č. 2347/1, 2346 v katastrálním území 

Krnov, Horní předměstí. Staveniště bude oploceno. Stávající chodníky a dopravní 

komunikace budou omezeny pouze v nezbytné nutné míře. Objekt se nenachází 

v památkové zóně. 

 

1.3.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Navržená tělocvična se zázemím je koncipována jako novostavba přiléhající 

ke stávajícímu pavilonu A základní školy, se kterým je spojena novým spojovacím krčkem. 

V projektu se počítá s možností dělení celé hrací plochy na 3 menší hřiště pro větší flexibilitu 

a využitelnost. Obvodový plášť opatřený z části klasickou fasádou a z části dřevěným 

obkladem. Ze západní strany je k bloku tělocvičny přisazena nářaďovna zastřešená pultovou 

střechou. Z jižní strany navazuje na tělocvičnu její zázemí. Levá část zázemí je pro sportovce 
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(šatny, sprchy, WC) a pravá pro diváky na tribuně (šatna, bufet, WC). Celým zázemím 

prochází podélná chodba, která na obou stranách ústí přes zádveří a bezbariérový vstup 

na venkovní zpevněné plochy. Kolem celého komplexu obíhá chodník, na východní straně 

u vstupu pro hosty bude ponechána část vzrostlé zeleně sloužící jako parčík. 

 

1.3.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch, napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Střecha nad vlastním prostorem tělocvičny a hledištěm pro diváky je tvořena 

obousměrně klenutou dřevěnou skořepinou vynášenou dřevěnými lepenými obloukovými 

vazníky, které jsou uloženy na prefabrikovaných železobetonových sloupech. Mezi sloupy 

bude vyzdíván částečně předsazený cihelný obvodový plášť. 

Z hlediska napojení stavby na technickou infrastrukturu je navrženo:  

- plyn – stávající objekty areálu školy jsou vytápěny klasickým teplovodním systémem 

z plynové kotelny v suterénu pavilonu A,  

- elektřina – napojení na elektrickou energii bude realizováno ze stávající 

elektrorozvodny v suterénu pavilonu A,  

- voda – napojena na stávající rozvod vody ze suterénu pavilonu A,  

- kanalizace splašková – splaškové vody z objektu tělocvičny budou zaústěny do nové 

kanalizační větve v areálu ZŠ podél ulice Máchovy se zaústěním do veřejné kanalizace v ulici 

Seifertova,  

- kanalizace dešťová – správce místní kanalizační sítě – Krnovské vodovody 

a kanalizace s. r. o. Krnov nedovolí z kapacitních důvodů přímé napojení velkého množství 

dešťových vod při přívalových deštích (až 60l/s) do městské kanalizační sítě a ČOV. 

Pro zadržení dešťových vod je proto navržena vsakovací galerie o objemu 28m3 s účinnou 

vsakovací plochou 61,9m2 ,  

- sdělovací vedení – stávající přípojka prochází kolem staré tělocvičny pod budoucí 

novou. Bude tedy zřízena nová napojena na stávající sdělovací v JZ straně Janáčkova 

náměstí.  

 

1.3.4 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 

a svážném území 

Dopravní obslužnosti bude stavba napojena na stávající systém místních komunikací. 

Hlavní vstup do tělocvičny pro veřejnost je z Janáčkova náměstí od SV, druhý vstup je 

z opačné strany. Provozní vstup, požární únik je z ulice Seifertovy. Kromě toho je tělocvična 

napojena na vnitřní komunikační systém školy, krátkou spojovací chodbou do pavilonu A. 



19 

 

Z důvodů požadavků vyhlášky o TPS dochází k úpravám dopravního řešení v klidu a to 

vytvořením nových parkovacích stání. 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani svažném území, není proto nutné z těchto 

hledisek přijímat žádná opatření. 

 

1.3.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Objekt není využíván jako výrobní, proto stavba nemá negativní vliv na životní 

prostředí. Stavba nemá zdroje záření, množství a působení emisí se nemění, stavbou 

nevzniká zápach. Provozem stavby nebudou ovlivněny povrchové ani podzemní vody. Terén 

dotčený stavbou bude zpevněn proti erozi a zatravněn. Způsob využití území není v rozporu 

s územně plánovací dokumentací, stavba nemění charakter osídlení a nezasahuje 

do chráněných oblastí. Stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy a nemá vliv na horninové 

prostředí. Na území stavby ani v jeho okolí se nenachází chráněné části přírody a stavba 

neprodukuje žádné odpady určené k místnímu ukládání. Stavba neleží v oblasti 

surovinových zdrojů a v místě se nepředpokládají archeologická naleziště. Stavbou 

nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo, nemá negativní sociální a ekonomické 

důsledky. Stavba nemá negativní vliv na dopravu, hustota dopravy zůstane zachována. 

V místě navrhované tělocvičny se nachází alej vzrostlých stromů. Javory s průměrem kmenů 

okolo 50 – 60 cm. Pro výstavbu tělocvičny bude potřeba pokácet 17 z těchto stromů, ostatní 

se ochrání. 

 

1.3.6 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací 

Projekt řeší bezbariérové užívání stavby pouze pro první patro, nepředpokládá se 

výskyt imobilních ve 2.NP a to bezbariérovým přístupem ze zpevněných venkovních ploch 

a bezbariérovým napojením na stávající pavilon A. V 1. NP se nachází WC pro imobilní. 

 

1.3.7 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Byl proveden geologicko-inženýrský průzkum stávajícího pozemku. Výsledky 

průzkumu byly podkladem pro zpracování projektové dokumentace. Geologické podmínky 

jsou vhodné pro stavbu daného objektu. Byl proveden také radonový průzkum. Radonový 

index pozemku byl stanoven na střední, tzn. že realizace stavby vyžaduje ochranné opatření 

proti pronikání radonu z podloží do objektu vhodnou hydroizolací z asfaltových pásů 

s atestem proti průniku radonu pro daný stupeň rizika. 
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1.3.8 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém 

Objekt má úroveň 0,000 = 319,74 m. n. m. Bpv, vztaženou k  

Bod vytyčovací sítě: 

BP1 je bod české státní nivelační sítě MS – 050 - 117 na ulici Seifertova 763/6a  

BP2 je bod české státní nivelační sítě MS – 050 - 118 na ulici Janáčkovo náměstí 780/1 

 

1.3.9 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Skladba stavebních objektů: 

SO 01 – Příprava území (kácení stromů, skrývka ornice…) 

SO 02 – Asanace (demolice) stávající tělocvičny včetně spojovací chodby 

SO 03 – Tělocvična se zázemím včetně spojovací chodby (objekt nové tělocvičny) 

SO 04 – Stravovací objekt – výhledový návrh 

SO 05 – Zpevněné plochy a sadové úpravy 

SO 06 – Přeložka stávající kanalizace DN 300 

SO 07 – Přeložka stávající telekomunikační přípojky 

SO 08 – Přípojka dešťové kanalizace a vsakovací galerie 

SO 09 – Oprava stávající plynové kotelny 

 

1.3.10 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Okolní přilehlé pozemky nebudou dotčeny zřízením zařízení staveniště. V průběhu 

stavby dojde k záboru části místní komunikace pro minimální dobu potřebnou k dokončení 

činnosti. 

 

1.4 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Bezpečnost a ochrana zdraví – veškeré práce na stavbě musí být prováděny 

v souladu s příslušnými normami, předpisy a schválenými technologickými postupy. 

Především je nutno dbát ustanovení předpisů o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na stavbách (vyhlášky č.28/1998 Sb., č.207/1991 Sb.), v oblasti způsobilosti pracovníků 

a jejich vybavení (odborná a zdravotní způsobilost, proškolení), požadavky na staveniště 

(oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné 

výšky, manipulační šířky pro pěší, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování 

materiálu apod.), dále jsou požadavky na BOZP při provádění zemních prací (výkopové 
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práce - zajištění stability stěn a výkopů, práce v ochranném pásmu elektrických, plynových, 

telekomunikačních a dalších povrchových vedení), betonářských prací, prací ve výškách. 

Bezpečnost práce při provozu – Bezpečnost práce při provozu se řídí vyhláškou 

Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení v platném znění, dále pak souvisejícími 

předpisy a normami. Co se týče bezpečnosti práce při provozu zkolaudované stavby obsluhu 

zařízení, musí provádět výhradně pracovníci tím pověřeni, zaškoleni a obeznámeni 

s návodem na obsluhu. Při realizaci je nutné dbát na vyjádření dotčených orgánů 

a organizací státní správy, správců sítí a vedení. Tato vyjádření a rozhodnutí jsou 

v dokladové části projektové dokumentace. 

 

1.5  Mechanická odolnost a stabilita 

 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 

v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 

a) zřícení stavby nebo její části,  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

1.6 Požární bezpečnost 

  

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

Viz výkresová dokumentace č. 900 
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1.7 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Vliv stavby na ovzduší - stávající dopravní systém se novou výstavbou nemění, 

tzn. že nedojde ke zvětšení zatížení ovzduší výfukovými plyny. Stavební práce budou 

prováděny bez použití technologií nadměrně zatěžujících nebo poškozujících životních 

prostředí. Pro stavbu budou použity pouze materiály a výrobky splňující všechny požadavky 

na ekologii stavby. Vliv navrhované stavby na životní prostředí bude minimální. 

Zemní práce - část zeminy je skladována na pozemku k pozdějšímu použití, zbytek 

zeminy je vyvezeno na blízkou skládku. 

Odpady - vznikající v průběhu stavby, budou ukládány v předem označených 

kontejnerech a poté odváženy k likvidaci. Vlastní manipulace s odpady bude zajištěna 

technicky tak, aby měla co nejmenší negativní dopady na životní prostředí (zamezení 

prášení, technické zabezpečení vozidel přepravující odpady atd.) Odpady budou předány 

ke zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním podle zákona č. 185/2001 Sb. O 

odpadech. 

 

Stavbou nejsou dotčeny vodní zdroje, ochrana přírody- stávající vzrostlá zeleň – 

budou chráněny při realizaci stavby, trávníky budou po provedení stavebních prací uvedeny 

do původního stavu. 

 

1.8 Bezpečnost při užívání  

 

Bezpečnost při užívání je dostatečně zaručena. Schodiště uvnitř bytového domu je 

opatřeno zábradlím výšky 1000mm a protiskluzovými madly umístěno kolem zrcadla 

schodiště. Povrchová úprava schodišťového stupně gumovým úhelníkem tl. 3-5mm.  

 

1.9 Ochrana proti hluku 

 

Vzhledem k povaze využití vnitřních prostor není zapotřebí provádět ochranu objektu 

před hlukem zvenčí. Ochrana vnějšího prostředí před hlukem z technologického zařízení 

tělocvičny je zajištěna vestavěnými tlumiči na potrubí VZT (viz. hluková studie).  

 

Hluk v průběhu stavebních prací – pracovníci provádějící stavební práce vystaveni 

nadlimitnímu hluku, budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pomůckami 
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proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná opatření, 

aby nedošlo překročení dovolené denní dávky hluku. 

Vibrace - šíření a vznik nadlimitních vibrací v průběhu výstavby a při provozu objektu 

se nepředpokládá. 

Akustika – akustika vnitřního prostoru tělocvičny je řešena akustickým obkladem 

stropu (viz. stavební výkresová část a akustická studie) – projektová dokumentace č. 600. 

 

1.10  Úspora energie a ochrana tepla 

 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 

V projektové dokumentaci je přiložen energetický průkaz budovy s výsledky 

náročnosti budovy a hodnoty součinitelů prostupu tepla. 

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy: B úsporná 

 

1.11 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

Celková spotřeba tepelné energie: 815 GJ/rok 

 

1.12 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Radon – hydroizolace, která je odolná i proti radonu, větrání objektu 

Agresivní spodní vody – nebyly zjištěny 

Seismicita – objekt se nenachází v oblasti se seismicitou 

Poddolování – objekt se nenachází v poddolovaném území 

Ochranná a bezpečnostní pásma – nejsou 

Povodně – objekt je podsklepen, nenachází se v aktivním pásmu 100leté vody 
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1.13 Technické a konstrukční řešení objektu 

 

1.13.1 Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou uvažovány jako monolitické z prostého betonu, 

konstrukčně vyztuženého a železového betonu ve formě stupňovitých patek 

pod prefabrikovanými sloupy a ve formě pásů pod nosnými vyzdívanými stěnami. Základové 

patky budou založeny do štěrkového podloží, stejně jako oba stávající pavilony.  Základové 

pasy pod stěnami budou založeny do jílovitohlinité základové zeminy s příměsí štěrku, 

a to do nezámrzné hloubky. Pod podlahou 1. NP bude provedena podkladní betonová deska 

a vyztužená kari sítí v tl. 100 – 150 mm. Tento podkladní beton bude položen na zhutněnou 

štěrkovou vrstvu v tl.200mm. Předepsanou míru zhutnění pláně i štěrkového násypu určí 

statik, a to bude před provedením podkladního betonu ověřena zkouškou přímo na stavbě 

v přítomnosti statika. Je nezbytné, aby hloubky základových spár nových stávajících základů 

byly shodné v místě, kde nová budova přiléhá ke stávající. Toto lze zajistit prohloubením 

nových základů na úroveň stávajících. Základová spára bude před betonáží přebrána 

statikem (projektantem). Do výkopu bude vložen zemnící pásek FeZn, který bude vyveden 

v rozích přístavby nad terén. 

 

1.13.2 Svislé konstrukce 

Tělocvična je konstrukčně tvořena kombinací železobetonového skeletu s dřevěnými 

střešními nosníky a klasického kombinovaného stěnového systému. Svislá nosná konstrukce 

vynášející dřevěné lepené obloukové plnostěnné nosníky je navržena ze železobetonu 

prefabrikovaných sloupů kruhového průřezu průměru 550mm. Kotvených k monolitickým 

stupňovitým patkám do tzv. kalichu. Tyto sloupy jsou ve své horní části po obvodu staženy 

prefabrikovanými ztužidly o rozměrech 300/500mm, které tyto sloupy stabilizují hlavně 

v montážním stádiu výstavby. Ve výšce cca 2m nad podlahou jsou sloupy také staženy 

monolitickým železobetonovým věncem, který také vytváří stabilizační oporu vyzdívanému 

plášti. Nosné sloupy bude následně částečně předsazený keramický obvodový plášť 

z cihelných děrovaných superizolačních tvárnic na tzv. teplou maltu.  

Svislá nosná konstrukce navazujících částí (nářaďovna, zázemí objektu, spojovací 

krček) je navržena ze superizolačních cihelných bloků vyzdívaných na teplou maltu. Jedná se 

o kombinovaný stěnový systém. 

 Obvodové překlady jsou navrženy systémové keramické (případně na větší rozpětí 

ocelové z válcovaných I-profilů) zateplené izolací z minerálních vláken. Vnitřní překlady jsou 

uvažovány jako železobetonové nebo ocelové z válcovaných I-profilů.  
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Pod úrovní stropních konstrukcí a pozednic krovu jsou navrženy konstrukcí 

železobetonové monolitické věnce, které roznášejí zatížení stropní konstrukce rovnoměrně 

na cihelné zdivo a stabilizují konstrukci krovu.  

Příčky jsou navrženy z pórobetonového zdiva, eventuálně jako sádrokartonové 

s dvojitým opláštěním.  

Menší prostupy nebo drážky potřebné pro vedení instalací se dodatečně vysekají 

ve zdivu. Rozvody plynu je možné vést pouze v plném zdivu a to ve vyomítaných drážkách, 

které budou po provedení instalací zazděny. Stoupací potrubí kanalizace bude v drážkách 

izolováno 50mm izolace z minerálních vláken (tepelná a zvuková izolace). 

 

1.13.3 Stavebně technologická část 

 Technologický předpis vypracovaný pro provádění železobetonového skeletu 

obsahuje: 

  Informace o stavbě 

  Materiál 

  Převzetí pracoviště 

  Obecné pracovní podmínky 

  Personální obsazení 

  Stroje a pracovní pomůcky 

  Pracovní postup 

  Jakost a kontrola kvality   

  Bezpečnost a ochrana zdraví   

  Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

 Technologický předpis je v kapitole 4. 

 

1.13.4 Výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu 

 Zde je uvedena spotřeba materiálů pro danou technologickou etapu 

montovaného skeletu. Tedy označení prvků, jejich počet, rozměry a váha, spotřeba 

zálivkového betonu. 

 

1.13.5 Časový plán 

Časový je vypracován jako řádkový harmonogram 

 

1.13.6 Návrh strojní sestavy 

Zde budou popsány stroje a jejich technické parametry, které budou použity během 

etapy. Návrh strojní sestavy je uveden v kapitole 7. 



26 

 

1.13.7 Projekt zařízení staveniště 

Bude zde řešeno umístění stavebních buněk, jejich typ a počet, umístění skládek 

materiálu a jejich plocha, autojeřáb, horizontální doprava po staveništi, rozvod elektřiny, 

vody, kanalizace a jejich přípojky. 

 

1.13.8 Kontrolní a zkušební plán 

 V kontrolním a zkušebním plánu jsou uvedeny kontroly, které se budou 

při výstavbě provádět. Je zde popsáno, kdo a jak bude kontrolu provádět, dle jakých 

předpisů se má řídit a kam výsledky zaznamenat. 

 

1.13.9 BOZP 

Zde budou vybrané části z nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 

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

z výšky nebo do hloubky, které se týkají technologické etapy stavby tělocvičny. 
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2.1. Základní informace 

 

Nově stavěná tělocvična se nachází v městě Krnově na severovýchodě České 

republiky. Objekt je situován na ulici Janáčkovo náměstí. Dopravní trasy pro dodávku 

materiálu jsou zakresleny do výkresu Širší situace dopravních tras v příloze. 

  

 

 Poloha stavby v Krnově 
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3.1  Výpis prvků skeletu 

Prvek Množství [kus] Rozměr [mm] 
Hmotnost 

[t] 

Sloup 1 1 d = 550, h = 7908 4,744 

Sloup 2 1 d = 550, h = 7175 4,309 

Sloup 3 1 d = 550, h = 7775 4,665 

Sloup 4 1 d = 550, h = 8135 4,879 

Sloup 5 1 d = 550, h = 8260 4,953 

Sloup 6 1 d = 550, h = 8135 4,986 

Sloup 7 1 d = 550, h = 7775 4,665 

Sloup 8 1 d = 550, h = 7175 4,309 

Sloup 9 1 d = 550, h = 7908 4,744 

Sloup 10 1 d = 550, h = 9379 5,618 

Sloup 11 1 d = 550, h = 10014 5,995 

Sloup 12 1 d = 550, h = 9905 5,930 

Sloup 13 1 d = 550, h = 8987 5,385 

Sloup 14 1 d = 550, h = 7908 4,744 

Sloup 15 1 d = 550, h = 7175 4,309 

Sloup 16 1 d = 550, h = 7775 4,665 

Sloup 17 1 d = 550, h = 8135 4,879 

Sloup 18 1 d = 550, h = 8260 4,953 

Sloup 19 1 d = 550, h = 9135 5,473 

Sloup 20 1 d = 550, h = 8775 5,259 

Sloup 21 1 d = 550, h = 8175 4,902 

Sloup 22 1 d = 550, h = 8908 5,338 

Sloup 23 1 d = 550, h = 9987 5,979 

Sloup 24 1 d = 550, h = 9905 5,930 

Sloup 25 1 d = 550, h = 10014 5,995 

Sloup 26 1 d = 550, h = 9379 5,618 

Ztužidlo 1 1 d = 5075, š= 310, h= 500 0,738 

Ztužidlo 2 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 3 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 4 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 5 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 6 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 7 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 8 1 d = 5075, š= 310, h= 500 0,738 

Ztužidlo 9 1 d = 5475, š= 310, h= 500 0,800 

Ztužidlo 10 1 d = 5450, š= 310, h= 500 0,796 

Ztužidlo 11 1 d = 5450, š= 310, h= 500 0,796 

Ztužidlo 12 1 d = 5625, š= 310, h= 500 0,823 

Ztužidlo 13 1 d = 3475, š= 310, h= 500 0,490 

Ztužidlo 14 1 d = 5075, š= 310, h= 500 0,738 

Ztužidlo 15 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 16 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 17 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 
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Ztužidlo 18 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 19 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 20 1 d = 5250, š= 310, h= 500 0,765 

Ztužidlo 21 1 d = 5075, š= 310, h= 500 0,738 

Ztužidlo 22 1 d = 3475, š= 310, h= 500 0,490 

Ztužidlo 23 1 d = 5625, š= 310, h= 500 0,823 

Ztužidlo 24 1 d = 5450, š= 310, h= 500 0,796 

Ztužidlo 25 1 d = 5450, š= 310, h= 500 0,796 

Ztužidlo 26 1 d = 5475, š= 310, h= 500 0,800 
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3.2 Zálivkového betonu pro stykování 

3.2.1 Výpočet množství 

Volný prostor uvnitř kalichu má tvar převráceného komolého jehlanu, od něj 

odečteme objem paty sloupu, který má tvar válce.  

Vzorec:  Vj= 1 / 3 x vk x (a1
2 + a1 x a2 + a2

2) – π x d2 /4 x vs [m
3] 

Dosazení: Vj = 1 / 3 x 0,80 x (0,802 + 0,80 x 0,70 + 0,702) – π x 0,5502 / 4 x 0,75 

  Vj = 0,451 – 0,178 

  Vj = 0,273 m3 

vk = výška kalichu 

a1 = délka vnitřní horní hrany kalichu 

a2 = délka vnitřní spodní hrany kalichu 

vs = výška paty sloupu 

d = průměr sloupu 

n = počet sloupů 

Vcelkový = Vj x n 

 Vcelkový = 0,273 x 26 

Vcelkový = 7,098 m3 

Započítáme ztrátovost a potřebu stykování ztužidla a sloupu: 

7,098 x 1,1 = 7,8078 m3 

 

3.2.2 Suchá pytlová směs 

Zvolil jsem výrobek SikaGrout 314, sloužící právě pro zalévání prvků. Dle parametrů 

od firmy Siko, kde jeden pytel cementové směsi dodávané o hmotnosti 25kg, vychází na 

12,5 litrů zálivkového betonu při spotřebě 3l vody na pytel, je potřeba: 

7807,8 litrů / 12,5l = 624,62 pytlů cementové směsi. 

Celkový počet suché směsi je 625 pytlů po 25kg. 

Celková hmotnost objednávky je 15,625tun. Celková spotřeba vody je 1,875m3 

Cena jednoho pytle:    423,50 Kč 

Cena objednávky:     264 487,50 Kč 

Objemová hmotnost:     2300kg/m3 

Zrnitost: maximální velikost zrna:   4,0 mm 

Pevnost v tlaku zkouškami:    87,1 N/mm2 

Pevnost tlaku požadovaná R4:   >45 N/mm2 

Modul pružnost zkouškami:   36,4 GPa 

Modul pružnosti požadovaný:   > 20GPa  
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3.2.3 Zálivkový beton 

Z důvodu potřeby velkého množství zálivky a ceně pytlové směsi jsem se rozhodl 

napočítat alternativní řešení k porovnání. Zálivkový beton bude vyráběn přímo na staveništi 

v bubnové míchačce. V objemovém poměru písek:cement = 2,3:1 

Objemová hmotnost cementu:  1200kg 

Objemová hmotnost písku: 1500kg 

 

Pro jeden kubický metr betonu v kg: 

Cement CEM 32,5:   500 

Písek praný 0,4mm:  1415 

Voda:    215 

Plastifikátor Alphalith 3BV:   1,5 

Celkový počet surovin potřebný pro zhotovení 7,8078 m3: 

Cement CEM 32,5:   3 903,90kg 

Písek praný 0,4mm:  11 048,04kg 

Voda:    1 678,68m3 

Plastifikátor Alphalith 3BV:   11,71kg 

Balení a jeho cena: 

Cement CEM 32,5:   25kg / 70Kč 

Písek praný 0,4mm:  1t / 275Kč 

Plastifikátor Alphalith 3BV:  1kg (20litrové balení) 36,20kč 

     1kg (sud 220l) / 21,20Kč 

Cena celková: 

= 3925 / 25 x 70 + 11050 / 1000 x 275 + 11,75 x 36,20 

= 14 454,10 Kč 

 

I když je pracnější a složitější vyrábět zálivkový beton na stavbě, vychází skoro 20x 

levněji než suchá pytlová směs a ušetří se 250 tisíc Kč. 
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4.1 Obecné informace 

 

 

4.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby  :   Tělocvična – ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov 

 

Místo stavby  :   Krnov, Janáčkovo náměstí 

parc. č.2347/1, 2346, 2343, 2342 

k. ú. Krnov, Horní Předměstí 

 

Charakter stavby  :   Novostavba (přístavba) tělocvičny se  

       zázemím u stávající ZŠ 

 

Stavební úřad  :   Krnov 

  

Investor   :   Město Krnov, Hlavní náměstí 1 

       794 01 Krnov 

       Starostka – Mgr. Alena Krušinová 

       IČ 00296139 

 

Uživatel   :   Základní školda, Janáčkovo náměstí 17, 

Krnov 

       Ředitel školy – Mgr. Karel Handlíř 

 

Projektant  :   Slezská projektová společnost, spol. s. r. o. 

Opava 

       Hradecká 2594/3, 796 01 Opava 

 

Základní parametry stavby 

Zastavěná plocha  :   2053 m2 

  

Obestavěný prostor :   19 200 m3 

 

Počet podlaží  :   2 x NP 
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4.1.2 Základní charakteristika stavby  

Řešená stavba tělocvičny je situována na parcelách č. 2347/1, 2346 vedle ulic 

Seifertova a Janáčkovo náměstí. Pozemek má zhruba obdélníkový tvar, orientovaný svou 

podélnou osou ve směru severozápad – jihovýchod. Stávající areál školy tvoří komplex tří 

budov propojených spojovací chodbou. První dvě jsou třípatrové učebnové pavilony, 

částečně podsklepené, třetí z nich je jednopodlažní budova tělocvičny (původní 

gymnastický sál). Vlastní objekt novostavby tělocvičny předpokládá přípravu území 

v rozsahu kácení vzrostlých stromů, asanace stávající tělocvičny, přeložku 

telekomunikačního kabelu, přípojky plynu a kanalizace, které jsou na ploše určené 

pro výstavbu. Tělocvična je konstrukčně tvořena kombinací železobetonového skeletu 

s dřevěnými střešními nosníky a klasického kombinovaného stěnového systému. Základy 

jsou tvořeny železobetonovými patkami, obvodový plášť je z cihelného zdiva.  

 

4.2 Materiál 

 

4.2.1 Výpis materiálu 

Podrobný popis použitých prvků a materiálu viz předchozí kapitola Výkaz výměr.  

Výroba prefabrikátů je dle ČSN 72 3000, ČSN 732401, ČSN P ENV 13670-1, ČSN 

723705, popřípadě dalších norem nebo předpisů v souladu s ČSN 73 2480 – Provádění 

a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

 

4.2.2 Doprava materiálu 

Na nákladní automobil se nakládají prvky dle ložného plánu u výrobce. Při přepravě 

prvků musí být zajištěny v takové poloze, ve které budou umístěny v konstrukci. Sloupy se 

přepravují naležato podloženy podkladky. Nesmí být převěšeny přes ložnou plochu, 

jejíž délka se rovná minimálně délce nejdelšího prvku a musí být podloženy podklady 

velikosti 300mm ve vzdálenosti 600mm od jeho čela. Prokladky se umisťují nad sebe. 

Zálivkový beton bude přivezen v pytlích jako suchá směs. Dodaný materiál předává zástupce 

dodavatele stavbyvedoucímu, ten dílce překontroluje u každého dílce značku, sérii, 

označení podle ložného plánu a nahodile rozměr, tvar, venkovní vzhled a správné umístění 

kotevních prvků dle projektové dokumentace a KZP. Provede zápis o převzetí do stavebního 

deníku. 

Na staveništi se sloupy a ztužidla budou přepravovat pomocí autojeřábu a zálivka 

pomocí koleček. 
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4.2.3  Skladování materiálu 

Skladovací plocha na staveništi musí být upravená (zpevněná, rovná a odvodněná). 

Standardní ukládání je do maximální výšky 2,2m v poloze v jaké se budou umisťovat do 

konstrukce, výjimku tvoří sloupy, které patří mezi velmi těžké a nebudou se skladovat nad 

sebou, aby nedošlo k poškození. Ztužidla budou skladovány po třech nad sebou, abychom 

dodrželi maximální povolenou výšku. Dřevěné podkladky 300mm Podkladky, které zůstanou 

nevyužity, se přemístí na okraj skládky a proti dešti se ochrání přehozením plachty nebo do 

skladovací buňky, abychom zamezili nasáknutí. 

Pytlová suchá směs je dopravena nákladním autem Iveco a složena na paletách 

ke skladovému kontejneru, následně přesunuta do skladovací buňky, aby bylo zamezeno 

jejímu zvlhnutí a znehodnocení. 

 

4.3 Převzetí a připravenost pracoviště 

 

Před zahájením montáže se musí převzít hotová spodní stavba v přítomnosti 

investora nebo jeho zástupce. Kontrolují se hlavně základové konstrukce, jejich provedení, 

polohu a výškové osazení podle projektové dokumentace. Kontroluje se také rovinnost 

vytyčeného objektu v modulové síti sloupů. Kontrolují se montážní roviny základových 

konstrukcí, vyčnívající výztuž a kování. Dále se přebírá pevný výškový bod a směrové body 

včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a polohopisu. Dna patek se před montáží srovnávají 

dilatační podložkou a cementovou maltou. Montáž lze zahájit až po dosažení 70% 

předepsané krychelné pevnosti betonu základu, tento požadavek se kontroluje 

Schmidtovým kladívkem. Po splnění všech náležitostí se provede záznam do stavebního 

deníku o předání pracoviště. 

 

4.4 Pracovní podmínky 

 

4.4.1 Staveniště 

Celé staveniště je oploceno do výšky 2,0 m a uzamykatelnou bránou u vjezdu. 

Staveniště bude osvětleno z důvodů zajištění proti krádeži. Vjezd na staveniště je z ulice 

Seifertova. Po staveništi se pojíždí po zpevněných plochách. Vozidlo vyjíždějící ze staveniště 

na pozemní komunikaci bude očištěno od nečistot. Na staveništi je umístěna kancelář 

stavbyvedoucího, šatny pracovníků a sociální zařízení, které budou napojeny na inženýrské 

sítě. Dále jsou zde kryté sklady pro suchou maltovou maltu a pracovní nářadí, zpevněné 
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plochy pro skladování dílců skeletu. Jsou provedeny všechny přípojky (kanalizace, elektrická 

energie 220/380V,voda), je vhodně umístěno míchací centrum. 

 

4.4.2 Klimatické podmínky 

Práce přerušíme za snížení viditelnosti. Sněžení, déšť, šero, apod. Montáž skeletu se 

nesmí provádět při rychlosti větru větší jak 8m/s. Montáž musí být přerušena i za mrazu - 

klesne-li teplota pod +5 ºC: k výrobě malty přednostně použít mletého vápna max. 3 měsíce 

starého (vyvine větší teplo) a ohřát vodu (max. +60 ºC). Klesne-li teplota pod 0 ºC: ohřát 

záměsovou vodu, použít maltu o jeden stupeň vyšší, použít ohřívané kamenivo, použít 

přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti malty jen když mají certifikát – jejich účinek je třeba 

ověřit při průkazní zkoušce malty podle ČSN 72 2430 – 3 – Malta pro stavební účely. Část 3: 

Malty pro zdění z keramických dílců a stykové malty. Klesne-li teplota pod -5 ºC: doporučuje 

se ohřát i drobné kamenivo (max. 60 ºC) pro výrobu malty a prodloužit dobu mísení 

až na dvojnásobek doby mísení za normálních teplot, teplota malty těsně před použitím ke 

zdění nesmí klesnout pod +15 ºC.  

4.4.3 Pracovníci 

Všichni pracovníci musejí být proškoleni v pracovním postupu podle technologického 

předpisu, platné proškolení v BOZP, hlavních vypínačích a uzávěrech energie, proškoleni 

o první pomoci. O školeních se provedeme záznam do stavebního deníku.  

 

4.5 Personální obsazení 

vedoucí čety   - řídí práce, odpovídá za provedení, kontroluje svislost, jakost 

svarů, zálivek a způsob manipulace s prvky, zodpovídá za 

bezpečnost práce 

jeřábník - obsluhuje a provádí údržbu montážního mechanizmu 

- přesun dílců 

  - platný průkaz jeřábníka  

2 montážníci - osazují prvky, rozměřují jejich polohu, provádějí zálivkové práce 

2 vazači - vybírají a zavěšují dílce na závěs jeřábu 

  - platný vazačský průkaz 

1 svářeč - zodpovídají za kvalitu provedení svárů, které se provádějí 

- musím mít platný certifikát 

1 pomocník - výroba zálivkového betonu 

Řidiči nákladního automobilu - doprava materiálu na stavbu 

  - platné řidičské oprávnění C, E 
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4.6 Stroje a pracovní pomůcky 

 

4.6.1 Velké mechanismy 

 

autojeřáb Demag AC 55 city 

Maximální nosnost:     55 tun na vyložení 3m  

Teleskopický výložník:      7,7 - 40 m 

Špičkový výložník:      7,3m – 13,8m 

Úhly špičkového výložníku:     0,20,35,50 stupňů  

Pohon kol a řiditelnost:     6x6x6 

Provozní cestovní hmotnost:     36 tun 

Maximální protiváha:      8,8tun 

DAF XF 105 6x2 a návěsem Schwarzmüller 

Technické parametry: 

Délka/šířka/výška:    15 660/ 2 550/ 2 800 mm 

Provozní hmotnost tahače:    8 290 kg 

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy:   42 000 kg 

Motor:    510 koní, krouticí moment 

2500 Nm 

Iveco AD 410 T45 

Celková dovolená nosnost vozidla:   41,000kg  

Nápravy:      4  

Délka:       7,500 m  

Šířka:       2,500 m 

Rozvor:       1,850 m  

Motor:       331 kW 

AVIA D75 

 

4.6.2 Malé mechanismy 

 

míchačka bubnová 

Objem bubnu:   185 litrů 

Elektrické napájení:   230/50 V/Hz 

Příkon:   900 W  
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montážní plošina nůžková Compact 10N 

Pracovní výška:   10,0 m 

Nosnost koše:   230 kg 

Přepravní délka/šířka /výška:   2,42/0,81/2,25 m 

Hmotnost:   2 150kg 

Akumulátor:   24 V (4x6V), 180 Ah 

 

svářečka TELWIN 

Napětí:      230 V 

Primární proud:     40 A 

Svařovací proud:     5-200 A 

Obalové elektrody:     1,6-4 mm 

 

úhlová bruska Bosch PWS 10-125CE 

Příkon:      1 020 W 

Průměr kotouče:    125 mm 

Otáčky:      2 800 – 11 000 ot/min 

Hmotnost:     1,6 kg 

 

ponorný vibrátor Mitsubishi HV38 

Obsah motoru:     126cc 

Výkon motoru:     4 HP 

Objem nádrže:     2,5l 

Váha:      34 kg 

Rozměry délka/ šířka/výška:   520/390/420mm 

Frekvence:     9000 vib/min 

Palivo:      benzín 

 

4.6.3 Pracovní pomůcky 

Měření – nivelační přístroj s příslušenstvím, pásmo, olovnice, voskované 

zaměřovací šňůry, vodováha, vážní lať.  

Montáž – montážní žebřík, montážní lana, popruhy tkané a zdvihací lana, ocelová 

páčidla, teleskopické vzpěry, kotevní táhla, nůžky, desetikilogramové palice, 

ocelové distanční destičky.  

Zálivka – kolečka, naběračky s násadou, lopata, zednické lžíce, stěrky, kbelíky, 

klíny z tvrdého dřeva, truhlářské svěrky.  
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4.6.4 Ochranné pomůcky 

Pevná pracovní obuv, pracovní rukavice, pracovní oděv, ochranné přilby, 

ochranné, reflexní vesty, osobní zajištění pro práci ve výškách, svářečská přílba 

s ochranným štítem, nehořlavý oblek bez reflexní vesty.  

 

4.7 7. Pracovní postup 

 

4.7.1 Montáž sloupů 

1) Kontrola vertikálního a horizontálního založení. 

2) Vyrovnání výšky nivelací v celém půdorysu v místech sloupu s ohledem na nejvyšší 

místo. 

3) Na navlhčený podklad v místě styku se nanese maltové lože z cementové malty 

o tl.20mm s mírným převýšením přes dilatační podložku, která se umístí do středu osazení 

sloupu. 

4) Na automobilu se sloup případně očistí, zkontroluje se kompletnost 

a do montážního otvoru v horší části sloupu se zapne závěs pro montáž. 

Ještě před zdvihnutím se na obou koncích vyznačí osy sloupu. Sloup se nadzvedne do výšky 

200-300mm, zkontroluje se upevnění a stabilita a po té se sloup přepraví na místo osazení, 

ustálí se za pomocí dvou montážníků, kteří sloup směřují tak, aby střed sloupu byl 

naproti značkám vyznačeným na podkladním betonu. Sloup se zvolna spustí do maltového 

lože. Přesné osazení (svislost a směr) se provede pomocí klínků z tvrdého dřeva. 

Po zatvrdnutí malty (70% pevnosti) se klíny vyjmou a místo se omítne cementovou maltou. 

5) Po osazení sloup zůstane stále v závěsu jeřábu, pomocí kotevních táhel a vzpěr se 

zajistí jeho stabilita a po té se teprve provede odpojení závěsu  

6) Nejdříve se osadí sloupy rohové, podle nich že potom ostatní sloupy vyrovnávají 

do provázku. 

 7) Při osazení sloupů se dbá na orientaci montážních otvorů. 

 

4.7.2 Montáž ztužidel 

1) Propsání váhorysu na všech sloupech a kontrola výšky zhlaví sloupu pro uložení 

ztužidel. 

2) V místech uložení se nanese maltové lože o tl.15mm na příruby sloupů.   

3) Na návěse se ztužidlo očistí, zkontroluje kompletnost a zapne se do montážních ok 

závěs, odpovídající hmotnosti prvku a délce.  
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4) Doprava ztužidla nad místo uložení. Po jeho ustálení se ztužidlo osadí na přírubu 

a ocelový trn. Přivaření ztužidla se provede pomocí ocelového trnu a ocelových desek 

na sloupě, které jsou přivařeny k výztuži sloupu. Po skončení svaru svářeč odstraní ze svarů 

strusku a připojí na jeden ze svarů svojí značku. Stavbyvedoucí provede kontrolu, která je 

obvyklá po dokončení ucelené části a zhotoví zápis do stavebního deníku 

 

4.7.3 Postup montáže 

Při příjezdu prvního tahače budou sloupy vyskládány na skládku jeden vedle druhého, 

a postupně odebírány na montáž. Jako první se montují rohové sloupy číslo S1, S9, S14 a 

S22. Následně dojíždí další tahač a dochází k vyskládání dalších sloupů. Tentokráte jde o 

sloupy S26, S25, S24, S23, které se následně montují sestupně dle jejich čísla. Po té sloupy 

S21, S20, S19, S18 a dále S17, S16, S15, S13, S12, S11, S10. Strana nejbližší k ulici se montuje 

jako poslední. Montáž začíná sloupy S2, S3, S4, S5. Následně jsou dovezena ztužidla a 

složena na skládce. Poslední sloupy S6 a S7 osazeny. Ztužidla se začínají montovat od 

ztužidla Z26 sestupně až po ztužidlo Z8. Po té Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 a Z7.  

 

4.8  Jemnost a kontrola kvality  

 

4.8.1 Vstupní kontrola    

Stavbyvedoucí zkontroluje připravenost pracoviště, hlavně geometrickou přesnost 

základových patek s tolerancí ±5 mm. Před započetím práce musíme zkontrolovat množství 

materiálu podle objednacího listu. Provést jeho vizuální kontrolu. Musíme zajistit, aby prvky 

nebyly namáhány šikmým ohybem, aby nedošlo k jejich poškození. Zkontrolovat výrobní 

čísla, rozměry, stav kotevní výztuže a neporušenost prvků. 

 

4.8.2 Mezioperační kontrola   

Dodržení tloušťky, kontrola stavu malty, odběr vzorků, do které se prvky ukládají, 

kontrola svarů a správností a provedení, jejich stav a počet, kontrola geometrie v průběhu 

montáže, kontrola svislosti sloupů, odchylka ±5mm na výšku sloupu, rovnost stropů, 

odchylka ±5 na dvoumetrové lati, namátkově provést důkladnou kontrolu výskytu pórů 

(prozářením). 

 

4.8.3 Výstupní kontrola 

 Ověření tuhosti celé konstrukce, neobjevují se trhliny, zajištěna prostorová 

rovinnost, správnost spojení dílů mezi sebou. Kontrola svislosti sloupů, odchylka ±5 mm, 
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rovinnosti stropů, odchylka ±5mm, kontrola odchylek od svislice, do výšky 12 m povolená 

odchylka ±5 mm, nad výšku 12 m povolená odchylka ±6 mm. Vydání protokolů o kontrolách 

a zkouškách zálivky a svaru. 

 

Jakost a kontrola kvality provedení bude sledována průběžně vedoucím stavební čety 

a budou provedeny zápisy do stavebního deníku. 

 

 

4.9  Ochrana a bezpečnost při práci 

 

Bezpečnost na staveništi se bude řídit sbírkou zákonů č. 591/2006 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště – stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být 

ohrazeny nebo jinak zajištění proti vstupu nepovolených fyzických osob… 

II. Zařízení na rozvod energie – dočasné rozvody elektrické energie musí být 

navržena, provedena a používána, aby nebyla nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu… 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi – zhotovitel zajišťuje pravidelné 

odborné kontroly pracoviště… 

 

Bližší min. požadavky na BOZP při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi    

 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů – před použitím stroje musí být pracovníci 

obeznámeny s místními provozními a pracovními podmínkami… 

 III. Míchačky – před uvedením do provozu musí být míchačka řádně postavena 

a zajištěna v horizontální poloze… 

 XIII. Stavební výtahy – stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu 

pravidelně kontrolovány… 

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

obsluha stroje zaznamenává závady stroje… 

 XV. Přeprava strojů – při nakládaní, přepravě, skládání, zajištění a upevnění stroje 

musí být dodržen postup dle návodu, není-li návod k dispozici, stanoví jej zhotovitel… 

 

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 práce…  
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 XI. Montážní práce – tyto práce mohou být zahájeny pouze po náležitém převzetí 

montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací… 

 XIII. Svařování – při svařování musí zhotovitel zabezpečit dodržení protipožárních 

podmínek… 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – Práce ve výškách 

I. Zajištění proti pádu tech. kcí 

 II. Zajištění proto pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 III. Používání žebříků 

 IV. Zajištění proti pádu předmětu a materiálu 

 V. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí 

 VII. Shazování materiálů a předmětů 

 IX. Přerušení práce ve výškách 

 XI. Školení zaměstnanců 

 

4.10  Ekologie 

 

Zařazení odpadů dle vyhlášky 381/2001 

Igelity - 20 01 39 

Stavební sutě - 17 01 07 

Asfaltové hydroizolace - 17 03 01 

Dřevo - 17 02 01 

Papírové obaly - 20 01 01 

Ocel - 17 04 05 

Svary – odpady ze svařování v kovových nádobách 

Stroje budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. 

Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento 

problém neprodleně řešit.   

 

4.11 Literatura a právní předpisy 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamů o úrazu.  
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Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.  

Nařízení vlády č. 11/2002 ,kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek.  

Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí.  

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

(úplné znění).  

Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadu - příloha č. 1.  
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5.1 Obecné informace 

 

 

5.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby  :   Tělocvična – ZŠ Janáčkovo náměstí, Krnov 

 

Místo stavby  :   Krnov, Janáčkovo náměstí 

parc. č.2347/1, 2346, 2343, 2342 

k. ú. Krnov, Horní Předměstí 

 

Charakter stavby  :   Novostavba (přístavba) tělocvičny se  

zázemím u stávající ZŠ 

 

Stavební úřad  :   Krnov 

  

Investor   :   Město Krnov, Hlavní náměstí 1 

       794 01 Krnov 

       Starostka – Mgr. Alena Krušinová 

       IČ 00296139 

 

Uživatel   :   Základní školda, Janáčkovo náměstí 17, 

Krnov 

       Ředitel školy – Mgr. Karel Handlíř 

 

Projektant  :   Slezská projektová společnost, spol. s. r. o. 

Opava 

       Hradecká 2594/3, 796 01 Opava 

 

Základní parametry stavby 

Zastavěná plocha  :   2053 m2 

  

Obestavěný prostor :   19 200 m3 

 

Počet podlaží  :   2 x NP 
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5.1.2 Základní charakteristika stavby  

Řešená stavba tělocvičny je situován na parcelách č. 2347/1, 2346 vedle ulic 

Seifertova a Janáčkovo náměstí. Pozemek má zhruba obdélníkový tvar, orientovaný svou 

podélnou osou ve směru severozápad – jihovýchod. Stávající areál školy tvoří komplex tří 

budov propojených spojovací chodbou. 

První dvě jsou třípatrové učebnové pavilony, částečně podsklepené, třetí z nich je 

jednopodlažní budova tělocvičny (původní gymnastický sál). Vlastní objekt novostavby 

tělocvičny předpokládá přípravu území v rozsahu kácení vzrostlých stromů, asanace 

stávající tělocvičny, přeložku telekomunikačního kabelu, přípojky plynu a kanalizace, 

které jsou na ploše určené pro výstavbu. Tělocvična je konstrukčně tvořena kombinací 

železobetonového skeletu s dřevěnými střešními nosníky a klasického kombinovaného 

stěnového systému. Základy jsou tvořeny železobetonovými patkami, obvodový plášť je 

z cihelného zdiva.  

 

5.2 Informace o staveništi 

 

5.2.1 Popis staveniště 

Staveniště je na rovném terénu, přístupné jedním staveništním vjezdem z ulice 

Seifertova.  

 

5.2.2 Podzemní překážky 

V místě nové tělocvičny dojde ke zrušení stávajícího vedení telekomunikace, přípojky 

plynu a přeložce kanalizace 

 

5.2.3 Vjezd na staveniště 

Vjezd a výjezd ze staveniště z ulice Seifertova. Slouží taky pro pěší vstup 

na staveniště. 

 

5.2.4 Informační tabule 

U brány je informační tabule s názvem stavby, identifikačními údaji o investorovi, 

projektantovi a dodavateli. Dále je zde uvedeno datum zahájení a dokončení stavby.  

 

5.2.5 Dopravní značení 

Na bráně při vjezdu do areálu je umístěna dopravní značka B20a s nejvyšší povolenou 

rychlostí 5km/h, zákaz vjezdu B01 a zákaz vstupu chodců B30 s dodatkovými tabulemi E12 
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s nápisem „Mimo vozidla stavby“ a „Mimo účastníky stavby“. Při výjezdu je umístěna 

značka dej přednost jízdě P04 a konec nejvyšší povolené rychlosti na staveništi B20b. 

V ulici Seifertova jsou dopravní značky B20a s nejvyšší povolenou rychlostí 30km/h 

na hranici křižovatek v obou směrech a zákazová značka B28 zákaz zastavení s dodatkovou 

tabulí E12 „Mimo zásobování“. Dále jsou zde značky A22 s dodatkovou tabulí E12 s nápisem 

„výjezd vozidel stavby“. V ulici Seifertova se nachází autobusová zastávka v těsné blízkosti 

staveniště. Autobusová zastávka bude dočasně posunuta o 100 metrů dál s dopravním 

značením IJ04c.  

 

5.2.6 Oplocení areálu staveniště 

Staveniště bude oploceno do výšky 2 metrů mobilním oplocením firmy TOITOI 

ve variantě anti-climb o rozměrech jednoho pole 3 472 x 2 000 mm. Svár trubek tvoří obvod 

rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena k rámu plotu. Jednotlivé 

dílce jsou postaveny na nosných betonových patkách. Brána je uzamykatelná a složena 

ze dvou plotových dílců. Aby zachytávalo prach a nečistoty ze staveniště zákrytu oplocení. 

Celková délka oplocení je 282,9m. 

 

5.2.7 Parkovaní osobních vozidel 

Součástí modernizace základní školy je i řešení problému s nedostatkem parkovacích 

míst u školy. Nedaleké parkoviště u nemocnice má dostatečnou kapacitu na pojmutí aut 

i ze základní školy, proto se město Krnov rozhodlo vyhradit část stání pro základní školu. 

V době stavby je možné využívat parkovací stání i pracovníky. 

 

5.3 Zařízení staveniště 

 

5.3.1 Mobilní buňky a kontejnery 

Na zařízení staveniště budou zapůjčeny 3 typy mobilních buněk od firmy TOITOI. 

Hygienické zařízení je buňka typu SK1, pro skladování materiálu kontejner typu LK1 a buňka 

typu BK1, pro kancelář stavbyvedoucího, hlídače a šatny pracovníků. Všechny buňky se 

napojí na staveništní rozvod nízkého napětí. Hygienické budou napojeny na rozvod vody 

a kanalizaci. 

 

Popis buněk: 

BK1 

- šířka 2 438mm 
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- délka 6 058mm 

- výška 2 800mm 

- 1 x elektrické topidlo 

- 3 x elektrická zásuvka 

- elektrická přípojka 380 V/ 32 A 

- 2ks, kancelář pro stavbyvedoucího, 1x šatna  

 

SK1 

 - šířka: 2 438mm  

- délka: 6 058mm 

- výška: 2 800mm 

- 2 x elektrické topidlo 

- 2 x sprchová kabina 

- 3 x umývadlo 

- 2 x pisoár 

- 2 x toaleta 

- 1 x boiler 200 litrů 

- elektrická přípojka 380 V/ 32 A 

- přívod vody: 3/4" 

- odpad DN 100 

- 1ks 

 

LK1 

 - šířka: 2 438mm 

- délka: 6 058mm 

- výška: 2 800mm 

- 3ks 

 

Maximální kapacita osob na staveništi je 13 (stavbyvedoucí, vedoucí čety, technický 

dozor investora, 2 montážníci, 2 vazači, pomocník, svářeč, řidič nákladního automobilu, 

jeřábník, geodet a statik) 

 

5.3.2 Odpadní kontejnery  

Odpad se bude třídit na papír, plast, sklo, stavební suť, kov, dřevo tak, aby bylo co 

nejvíce ochráněno životní prostředí. Odpadní kontejnery zapůjčeny od firmy Technické 

služby Krnov s.r.o., která se bude starat i o svoz odpadu. 
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5.3.3 Osvětlení staveniště 

Venkovní osvětlení bude připraveno zejména pro prodloužení pracovní doby v době, 

kdy nebude dostatečné přirozené světlo a večer pro hlídače. Světla budou umístěna 

u vjezdu a u skladovacího kontejneru 

 

5.3.4 Plochy pro potřebu zařízení staveniště 

Využívaná bude část asfaltové komunikace ulice Seifertova a Janáčkova náměstí. 

Dále bude zřízena plocha z betonových panelů a makadamu, pro pohyb vozidel a jeřábu 

po staveništi k rozmístění prvků železobetonového skeletu. Plocha pro skladování materiálu 

je z betonových panelů, kontejnery pro skladování materiálu a nářadí a mobilní buňky jsou 

umístěny hned vedle s ohledem na stávající vzrostlou zeleň. 

 

5.3.5 Komunikace na staveništi 

Vytvořena z betonových panelů a makadamu pro pojezd všech strojů. Panely 

po dokončení stavby budou odstraněny. 

 

5.4 Napojení na inženýrské sítě 

 

5.4.1 Rozvody vody na staveniště 

Odběr vody pro staveniště bude napojen na stávající rozvody vody v suterénu 

učebnového bloku „A“, kde bude připojen přes rozbočku s vlastními hodinami k měření 

odběru množství vody. Pitná voda bude na stavbě používána pro hygienické účely, výrobu 

maltových a zálivkových směsí, očišťování strojů a pracovních pomůcek. 

Výpočet množství vody a velikost potrubí: 

Mytí vozidel „A“:  

Valník Iveco – 1x 

Tahač Daf 105 s návěsem – není třeba, jeřáb má dosah ramene na ulici a nebude tak 

nákladní automobil znečištěn.  

Jeřáb: 1x 

Norma spotřeby 1200litrů x 2 = 2400 l 

Hygienické a sociální potřeby „B“: 

12 pracovníků, norma spotřeby je 40 (hygienické účely)+ 45 (sprchování) => 12*85 = 

1020 l 

 



52 

 

Voda pro technologické účely „C“: 

Voda pro směs:     1875 l 

Umytí pomůcek a ošetření zálivky:   500 l 

Celková spotřeba vody: 5,795m3 

Velikost potrubí: 

Qn = (Ax1,6 + Bx2,7 + Cx2,0) / (tx3600) = (2400*1,6 + 1020*2,0 + 2375*2,0) / (8*3600) 

= 0,37 l/s 

Q = Qn +0,2 x Qn = 0,37+ 0,2 x 0,37 = 0,45 l/s => DN25 

 

5.4.2 Rozvody NN 

Elektrické rozvody NN napojeny s vlastními měřiči v suterénu učebnového pavilonu 

„A“, kde je stávající elektroskříň. Z důvodu finančního zatížení městského rozpočtu touto 

stavbou se plánuje délka stavby na dva roky, očekávám tedy menší počty pracovníků 

na stavbě a tím logicky minimum současně používaných přístrojů. 

Výpočet příkonu elektrické energie „P“ na staveništi: 

Strojní zařízení „P1“: 

Ruční elektrická zařízení: 10x s příkonem 1,5kW  = 15kW 

Míchačka Atika: 1x s příkonem 0,9 kW   = 0,9 kW 

Svářečka Telwin: 1x, příkon 3,5 kW   = 3,5 kW 

P1        = 19,4 kW 

Vnitřní osvětlení a vytápění „P2“: 

Kancelář a šatny: příkon 0,020 kW/m2, plocha 14,4 m2 -> 14,4 x 2 x 0,020 = 0,576kW  

Hygienické zařízení: 0,006 kW/m2, plocha 14, 4 m2 -> 14,4 x 1 x 0,006 = 0,0864kW 

Ohřev vody: příkon: 2,7 kW -> 2,7 x 1     =2,7 kW 

Vytápění: příkon3,0 kW -> 3,0 x 3     = 9 kW 

P2         = 12,3624 kW 

Celkový příkon P  = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)2 + (0,7*P1)2)1/2  

= 1,1*((0,5*19,4 + 0,8*12,3624)2 + (0,7*19,4)2)1/2 

= 1,1*(383,76+184,42) ½ 

= 26,22 kW 

Koeficienty: 

1,1 – ztráty vedením, 

0,5 – současnost elektrického motoru 

0,4 – současnost vnitřního osvětlení 
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5.4.3 Kanalizace zařízení staveniště 

Kanalizace z hygienického zařízení v buňkách bude napojeno na nově zbudovanou 

kanalizační přípojku. 

 

5.5 Vliv stavby na životní prostředí 

Konstrukce a materiály, které se použijí na stavbě, musí splňovat požadavky zákona č. 

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobku a o změně a doplnění některých zákonů. 

Právní předpisy, které se musejí dodržet: 

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 166/1999 Sb. o životním prostředí 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

Stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu, aby nenastal únik 

nebezpečných kapalin. Jsou-li pochybnosti o technickém stavu stroje, bude odstaven 

a zabezpečen proti úniku kapalin. 

Odpad bude tříděn do kontejnerů určených k recyklaci, ostatní odpad bude připraven 

pro odvoz na skládku. 

Kód odpadu Odpad Kategorie Způsob 

likvidace 

170101 Beton O Recyklace 

170102 Cihly O Recyklace 

170203 Plasty O Recyklace 

200101 Papír a lepenka O Recyklace 

150101 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

150102 Plastové obaly O Recyklace 

150104 Kovové obaly O Skládka 

170405 Železo a ocel O Sběrna 

170504 Zemina a kamenina O Skládka 

170604 Izolační materiál O Skládka 

170302 Kabely O Skládka 

130702 Motorový benzín, nafta N Spalovna 

130206 Syntetické motorové a mazací 

oleje 

N Spalovna 
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130113 Jiné hydraulické oleje N Spalovna 

150110 Obaly obsahující zbytky 

nebezpeč. látek 

N Spalovna 

200399 Komunální odpad O Skládka 

 

N – nebezpečný, O – ostatní 

 

5.6 Literatura a právní předpisy 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích.  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při nebezpečí pádu.  

Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

Zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 

Zákon č.166/1999 Sb. o životním prostředí. 

Zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 

Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech.  

Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.  

Vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací.  

Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.  

 Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.  

 

Zákony a právní normy - http://business.center.cz/ 

MMR ČR - http://www.mmr.cz/ 

Veřejná správa - http://portal.gov.cz/ 

Architektura a stavebnictví - http://stavebnictvi-architektura.studentske.cz/ 

Tzbinfo - http://www.tzb-info.cz/ 

Dopravní-značení.eu - http://www.dopravni-znaceni.eu 

TOITOI - http://toitoi.cz/ 

 
 

http://business.center.cz/
http://www.mmr.cz/
http://portal.gov.cz/
http://stavebnictvi-architektura.studentske.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.dopravni-znaceni.eu/
http://toitoi.cz/
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Časový plán je zpracován jako řádkový harmonogram v programu Microsoft Excel, 

kde některé údaje byly vyhledány v programu Powerbuild jako jsou například normohodiny. 

První záměr byl využít programu Contec, který má spoustu funkcí usnadňující tvorbu 

časových plánů. Narazil jsem zde ale na problém s poměrně krátkými časovými úseky 

při jednotlivých činnostech v etapě. Contec jako nejmenší časový údaj pro tvorbu 

harmonogramu počítá s dny a dále pak většími časovými jednotkami. Jelikož osazení sloupu 

se řádově uvádí v hodinách, nebyl jsem schopný v Contacu zobrazit kvalitní a plnohodnotný 

harmonogram využívající všech jeho dovedností. Nakonec jsem proto volil Excel, 

ve kterém lze jednoduše vytvořit základní jednotku času, poměrně snadno vytvořit 

harmonogram splňující svůj účel. Nevýhodou se u Excelu stává nedostatek funkcí 

stavebního zaměření. Vše lze nápaditostí a použitím znalostí nahradit, ale na úkor času 

a rychlé tvorby.  

Harmonogram je součástí přílohy. 
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7.1 Autojeřáb DEMAG AC 55 City 

7.1.1 Parametry 

Délka:        9 000 mm 

Šířka:        2 800 mm 

Výška:        3 360 mm 

Šířka s vysunutými opěrami:     6 500 mm 

Maximální nosnost:     55 tun na vyložení 3m  

Celková hmotnost:      36 tun 

Teleskopický výložník:      7,7 - 40 m 

Špičkový výložník:       7,3m – 13,8m 

Úhly špičkového výložníku:     0,20,35,50 stupňů  

Pohon kol a řiditelnost:      6x6x6 

Provozní cestovní hmotnost:     36 tun 

Maximální protiváha:      8,8tun 

Maximální rychlost:     80 km/hod 
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7.1.2 Posudek jeřábu 

 

Poloha jeřábu schéma 1 ukazuje kritické vzdálenosti prvků při osazení do kalichu: 

Sloup 22 o hmotnosti 5,338t a vzdálenosti 19,65m 

Sloup 23 o hmotnosti 5,979t a vzdálenosti 17,60m 

- oba vyhovují 
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Poloha jeřábu schéma 2 ukazuje kritické vzdálenosti prvků: 

Sloup S11 a S25 o hmotnosti 5,995t a vzdálenosti 18,0m při vykládání z návěsu a 

přemístění na skládku. 

 Ztužidlo Z22 o hmotnosti 0,490t, vzdálenosti 25,9m a ztužidlo Z23 o hmotnosti 

0,823t a vzdálenosti 28,6m při osazení na sloupy. 

- všechny ti prvky vyhoví 
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7.2 Daf XF 105 6x2 a návěs Schwarzmüller 

Technické parametry: 

 

Délka/šířka/výška:    15 620/ 2 480/ 2 800 mm 

Provozní hmotnost tahače:  8 290 kg 

Motor:     510 koní, krouticí moment 2500 Nm 

 

 

3- nápravový valníkový návěs Schwarzmüller 

Vnitřní délka ložné plochy:     13 620 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy:     2 480 mm 

Celková šířka návěsu:     2 550 mm 

Nejvyšší povolená hmotnost soupravy:   42000 kg 
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7.3 Iveco AA 410T45 

Celková dovolená nosnost vozidla:    41 000kg  

Nápravy:       4  

Délka:       7 500 mm  

Šířka:       2 500 mm  

 

7.4 AVIA D75 

Karoserie:       nosič kontejnerů 

Výkon motoru:      85kW 

Nosnost::       5 000;
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7.5 Míchačka bubnová Atika Expert 185 

Objem bubnu: 185 litrů 

Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 

Příkon: 900 W  

Hlučnost: 82 dB 

Rozměr: 1 360/912/1 355 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Montážní plošina nůžková Compact 10N 

Pracovní výška:    10,0 m 

Nosnost koše:    230 kg 

Přepravní délka/šířka /výška:  2,42/0,81/2,25 m 

Hmotnost:    2 150kg 

Akumulátor:    24 V (4x6V), 180 Ah 
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7.7 Svářečka TELWIN 

Napětí:     230 V 

Primární proud:    40 A 

Svařovací proud:    5-200 A 

Obalové elektrody:    1,6-4 mm 

Maximální příkon:   3,5 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 Úhlová bruska Bosch PWS 10-125CE 

  

Příkon:      1 020 W 

Průměr kotouče:    125 mm 

Otáčky:      2 800 – 11 000 ot/min 

Hmotnost:     1,6 kg 

 

7.9  Ponorný vibrátor Mitsubishi HV38 

Obsah motoru:     126cc 

Výkon motoru:     4 HP 

Objem nádrže:     2,5l 

Váha:      34 kg 

Rozměry délka/ šířka/výška:   520/390/420mm 

Frekvence:     9000 vib/min 

Palivo:      benzín 
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8.1 Kontrolní zkušební plán 

 Č. Kontrola práce 
Způsob 
kontroly 

Kontrolu 
provede 

Kriteria kvality 
Četnost 
kontroly 

Výsledek 
kontroly 

Kontrolu 
provedl 

Kontrolu 
prověřil 

Kontrolu 
převzal 

Zápis 
kontroly 

A 

1 PD Vizuálně 
SV 
TDI 

ČSN 730001 
ČSN 013420 

Průběžně  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 

2 Připravenost pracoviště 
Vizuálně, 
měření 

SV 
TDI 
G 

PD 
ČSN 730210-2 
ČSN 730212-3 
591/2006 sb. 

Jednorázově  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 

3 Dovezený materiál, prvky 
Vizuálně, 
měření 

M 

Certifikace 
TL 
ČSN 730212-5 
ČSN EN 13670-1 

Průběžně  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Dodací 

list 

4 Skladovaný materiál, prvky Vizuálně M 
PD 
TL 

Průběžně  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

5 Zdvihací mechanismus 
Vizuálně, 
měření 

SV 
 

TL 
PD 
ČSN ISO 4305 

Průběžně  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

B 

6 Montáž sloupů Vizuálně 
SV 
M 

ČSN EN 12843 
ČSN 730210-2 
ČSN 732480 

Průběžně  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

7 Montáž průvlaků Vizuálně 
SV 
M 

ČSN EN 12843 
ČSN 730210-2 
ČSN 732480 

Průběžně  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

8 Správnost osazení prvků Vizuálně 
SV 
M 

PD 
 

Průběžně  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
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A – vstupní kontrola 

B – mezioperační kontrola 

C – výstupní kontrola 

SV - stavbyvedoucí 

M - mistr 

TDI – technický dozor investora 

G - geodet 

ST - statik 

SD – stavební deník 

PD – projektová dokumentace 

TL – technické listy 

9 
Geometrická přesnost 

osazení 
Měření 

SV 
G 

PD 
ČSN 732480 
ČSN 730210-1 

Průběžně  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 

10 Styky Vizuálně 
SV 
ST 
TDI 

ČSN 730210-2 
ČSN 722430-3 
ČSN 732480 
ČSN EN 13670 

Průběžně  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 

C 

11 Geometrická přesnost 
Vizuálně, 
měření 

SV 
G 

PD 
ČSN 732480 
ČSN 730210-1 

Jednorázově  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 

12 Kompletnost konstrukce 
Vizuálně, 
měření 

SV 
ST 
TDI 

PD 
ČSN 732480 
ČSN 730210-1 

Jednorázově  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

SD 
Protokol 
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8.2 Popis kontrol 

 
8.2.1 Projektová dokumentace 

Kontroluje se úplnost a správnost, odsouhlasení autorizovaným projektantem, 

statikem 

 

8.2.2 Připravenost pracoviště 

Kontroluje se předchozí etapa, základové konstrukce. Poloha základových patek 

podle projektové dokumentace vztažené k jejich modulové ose. 

Mezní odchylky: 

 

Tabulka A. 1 z normy ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

Dále se vizuální neporušenost. 70% potřebné pevnosti betonu se kontroluje 

Schmidtovým kladívkem. 

Dále se kontroluje pracoviště. Oplocení do výšky 2m, zamykatelná brána, 

osvětlení, povětrnostní a meteorologické podmínky, teplota, vlhkost, síla větru 

maximální 8m/s. 

Montáž musí být přerušena i za mrazu - klesne-li teplota pod +5 ºC: k výrobě 

malty přednostně použít mletého vápna max. 3 měsíce starého (vyvine větší teplo) 

a  

Klesne-li teplota pod 0 ºC: ohřát záměsovou vodu, použít maltu o jeden stupeň 

vyšší, použít ohřívané kamenivo, použít přísady a příměsi ovlivňující vlastnosti malty jen 

když mají certifikát – jejich účinek je třeba ověřit při průkazní zkoušce malty podle ČSN 

72 2430 – 3 – Malta pro stavební účely. Část 3: Malty pro zdění z keramických dílců 

a stykové malty. Klesne-li teplota pod -5 ºC: doporučuje se ohřát i drobné kamenivo 

(max. 60 ºC) pro výrobu malty a prodloužit dobu mísení až na dvojnásobek doby mísení 

za normálních teplot, teplota malty těsně před použitím ke zdění nesmí klesnout 

pod +15 ºC. 
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Práce přerušíme za snížení viditelnosti. Sněžení, déšť, šero, apod. 

Všichni pracovníci musejí být proškoleni v pracovním postupu, platné proškolení 

v BOZP. O školeních se provedeme záznam do stavebního deníku. 

 

8.2.3 Dovezený materiál 

Při přivezení materiálu se kontroluje předávací dokumentace, jako jsou atesty, 

certifikace, výrobní dokumentace. Počet, rozměry, neporušenost, (trhliny a otlučené 

hrany), kotvící prvky. 

  

8.2.4 Skladování materiálu 

 Železobetonové prvky se budou montovat přímo z nákladního automobilu. 

Podkladky velikosti 300mm a podložení maximálně 600mm od čela. Sloupy kvůli velké 

hmotnosti skladovány samostatně. Ztužidla do výšky maximálně 2,2 m. Nevyužité 

podkladky se přemístí na okraj skládky a proti dešti se ochrání přehozením plachty, 

abychom zamezili nasáknutí. 

Maltová suchá směs je dopravena v pytlích a složena na paletách ke skladovému 

kontejneru. Skladuje se na paletách, aby nedošlo k navlhčení směsi od země. 

Skladujeme-li palety na skládce mimo skladovací buňku, tak palety s pytli překryjeme 

folií proti nepříznivým klimatickým podmínkám a zajistíme proti odfouknutí. 

 

8.2.5 Zdvihací mechanismus 

Kontroluje se dle technických listů dostatečná únosnost nejtěžších 

a nejvzdálenějších břemen. Dále provozuschopnost stroje, jeřábníkova kvalifikace a jeho 

platnost jeřábnického průkazu, vázací prostředky. Pevnost podloží porovnáváme 

s technickým listem jeřábu a s jeho hmotností. 

 

8.2.6 Montáž sloupu 

Zkontrolujeme neporušenost a čistotu sloupu. Po zavěšení sloupu kontrolujeme 

rovnoměrné rozložení zatížení a jeho správnost vyzvednutím prvku do 300mm. 

Před osazením zkontrolujeme podklad a vyrovnání destičkou a zalitím stykové malty. 

Po usazení kontrolujeme teodolitem, pásmem, olovnicí polohu, rovinnost a svislost, 

následné dostatečné zalití maltou a zaklínování. Správně provedené ukotvení táhly 

a uchycení vzpěrami. 
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8.2.7 Montáž průvlaků 

Zkontrolujeme správné osazení sloupu, polohu a svislost. Dosažení dostatečné 

pevnosti a tuhosti sloupu. Stykovou výztuž a čistotu. Následně správné uchycení 

kotevními prostředky a rozložení zatížení ztužidel. Po osazení se kontroluje poloha, 

rovinnost. 

 

8.2.8 Správnost a geometrická přesnost osazení 

Kontroluje se dle projektové dokumentace a technologického postupu. Čistota 

a neporušenost. Mezní odchylka osazení sloupu je ±5mm, odchylka od vytyčovací svislice 

je ±5mm, vodorovné konstrukce ±4mm. 

  

8.2.9 Styky 

Svary jsou prováděny pouze svářeči s platnou úřední zkouškou a osvědčením. 

Před začátkem musí být místo svaru řádně očištěno, chráněno proti povětrnostním 

podmínkám a osvětleno. Bez opatření se nesvařuje za deště, sněžení, mlhy a větru 

rychlejším než 4,9m/s. Při teplotách pod -10°C se nesvařuje. U svaru se pak kontroluje 

dobré provedení, neporušenost a správnost (rozměr, hladkost a provaření). Svary, 

které nebudou chráněny zálivkou, musí být očištěny a ošetřeni antikorozním nátěrem. 

Po kontrole se přechází k zálivce. Ta se volí dle dokumentace tak, aby vydržela návrhu 

zatížení ze statického výpočtu. Pevnost se kontroluje laboratorními zkouškami 

na vzorcích, kde se označují druhem cementu, datem výroby. Tělesa zůstávají ve formě 

0,15x0,15x0,15 minimálně 16hodin, nejvíce však 3dny, na kterých se pak průběžně 

vyhodnotí předepsaná pevnost. Na stavbě se pak pevnost kontroluje pomocí Schmidtova 

kladívka. Kontroluje se zrnitost kameniva, maximální velikost 8mm. 

 

8.3 Literatura a právní předpisy 

 

ČSN 013420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresu stavební části, 

ČSN 730001-1 – Navrhování stavebních konstrukcí, 

ČSN EN 12843 – Betonové prefabrikáty. Stožáry a sloupy, 

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, 

ČSN P ENV 13670-1 – Provádění betonových konstrukcí, 

ČSN 732480 – Provedení a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 
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ČSN 722430-3 – Malty pro stavební účely. Část 3: Malty pro zdění, a stykové 

malty, 

Zákon č22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, 

ČSN ISO 4305 – Mobilní jeřáby, 

Zákon č. 591/2006 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi, 

ČSN 730210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1 - přesnost osazení, 

ČSN 730210-2 – Geometrická přesnost ve výstavbě - montované konstrukci, 

ČSN 730212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3 - pozemní stavby, 

ČSN 730212-5 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 5 - kontrola přesnosti 

stavebních dílců. 
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9.1 Obecné informace 

 

9.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby  :   Tělocvična – ZŠ Janáčkovo náměstí, 

Krnov 

 

Místo stavby  :   Krnov, Janáčkovo náměstí 

parc. č. 2347/1, 2346, 2343, 2342 

k. ú. Krnov, Horní Předměstí 

 

Charakter stavby  :   Novostavba (přístavba) tělocvičny se  

zázemím u stávající ZŠ 

 

Stavební úřad  :   Krnov 

  

Investor   :   Město Krnov, Hlavní náměstí 1 

       794 01 Krnov 

       Starostka – Mgr. Alena Krušinová 

       IČ 00296139 

 

Uživatel   :   Základní školda, Janáčkovo náměstí 17,  

Krnov 

       Ředitel školy – Mgr. Karel Handlíř 

 

Projektant  :   Slezská projektová společnost, spol. s. 

r. o. Opava 

       Hradecká 2594/3, 796 01 Opava 

 

Základní parametry stavby 

Zastavěná plocha  :   2053 m2 

  

Obestavěný prostor :   19 200 m3 

Počet podlaží  :   2 x NP 
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9.1.2 Základní charakteristika stavby  

Řešená stavba tělocvičny je situována na parcelách č. 2347/1, 2346 vedle ulic 

Seifertova a Janáčkovo náměstí. Pozemek má zhruba obdélníkový tvar, orientovaný svou 

podélnou osou ve směru severozápad – jihovýchod. Stávající areál školy tvoří komplex tří 

budov propojených spojovací chodbou. 

První dvě jsou třípatrové učebnové pavilony, částečně podsklepené, třetí z nich je 

jednopodlažní budova tělocvičny (původní gymnastický sál). Vlastní objekt novostavby 

tělocvičny předpokládá přípravu území v rozsahu kácení vzrostlých stromů, asanace 

stávající tělocvičny, přeložku telekomunikačního kabelu, přípojky plynu a kanalizace, 

které jsou na ploše určené pro výstavbu. Tělocvična je konstrukčně tvořena kombinací 

železobetonového skeletu s dřevěnými střešními nosníky a klasického kombinovaného 

stěnového systému. Základy jsou tvořeny železobetonovými patkami, obvodový plášť je 

z cihelného zdiva.  

 

9.2 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V této zprávě BOZP je uvedeno jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci podle stávajících nařízení vlády a zákonů. Zaměřuji se 

především na řešenou technologickou etapu provádění nosného montovaného skeletu. 

Vycházím z těchto právních předpisů: 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při nebezpečí pádu, 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi, 

- zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí, 

- zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 

 

9.3 Požadavky na zajištění staveniště 

Stavba, pracoviště, zařízení a vybavení staveniště musí být zabezpečeno 

proti vstupu nepovolaných osob, nejlépe oplocením, a současně dodrženy tyto zásady: 
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- práce prováděné na pozemních komunikacích, u kterých nelze zajistit ohrazení 

nebo zábrany, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, příkladem 

je řízení provozu,  

- jámy, prohlubně, propadliny či otvory, na kterých se nepracuje a které ohrožují 

zdraví, musí být ohrazeny a označeny, zakryty nebo zasypány.  

 

Zabezpečením staveniště proti vstupu je myšleno i označení hranic staveniště tak, 

aby bylo zřetelně vidět i za zhoršené viditelnosti. Zákaz vstupu je provedeno 

bezpečnostními značkami (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které upravuje vzhled 

a umístění) na vstupu a jeho přístupové komunikaci. 

Vjezd na staveniště musí být označen dopravní značkou (vyhláška č. 30/2001 Sb. 

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky 

č. 153/2003 Sb., vyhlášky č.176/2004 Sb. a vyhlášky č. 193/2006 Sb.) Přístup 

na neúnosné plochy je povolen jen tehdy, je-li vhodným zařízením nebo jiným 

prostředkem umožněn bezpečný pohyb a provedení práce. Stroje, materiály a jejich 

manipulace a přeprava nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví osob na staveništi i mimo něj. 

 

9.4 Vyhodnocení bezpečnostních rizik 

 

9.4.1 Vyhledávání rizik 

Ze zákoníku práce tedy zákon č. 262/2006 Sb. je povinnost zaměstnavatele 

vyhledávat a posuzovat rizika ohrožení zdraví a bezpečnosti jeho zaměstnanců, odstranit 

nebo vytvářit opatření pro jejich ochranu a seznámit je s nimi. Z tohoto důvody byl přijat 

bodový systém hodnotící nebezpečí. 

 

9.4.2 Posuzování rizik 

Databáze nebezpečí je vyhotovena tak, aby tomu vedoucí pracovníci porozuměli, 

využili k průběžnému hodnocení, vytvoření opatření a aby všechna větší rizika byla 

pod kontrolou. 

Samozřejmostí je, že nejvíce upíráme zrak na zdroje rizik s vyšší mírou ohrožení 

zdraví a bezpečnosti, ale neznamená to, že i malé rizika se nechají bez povšimnutí. 

Důležité je kontrolovat také zdroje rizik, která nesou zvýšenou pravděpodobnost vzniku 
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ohrožení. K vyhodnocení rizik slouží jednoduchá bodová metoda, kde se nebezpečí 

hodnotí ze třech hledisek a to: 

Pravděpodobnost ohrožení (P) 

Pravděpodobnost následků – závažnost (N) 

Hodnotitelův názor (H) 

 

Klasifikace vzestupná od 1 do 5: 

Pravděpodobnost ohrožení (P) se určí podle odhadu pravděpodobnosti, kde se 

počítá i s mírou, úrovní a kriterii nebezpečí:  

1 nahodilá, 

2 nepravděpodobná, 

3 pravděpodobná, 

4 velmi pravděpodobná, 

5 trvalá. 

K určení pravděpodobnosti následků (N), tj. závažnosti nebezpečí:  

1 poškození zdraví bez pracovního úrazu, 

2 absenční úraz (s pracovní neschopností), 

3 vážnější úraz vyžadující hospitalizaci, 

4 těžký úraz s trvalými následky, 

5 smrtelný úraz.  

Hodnotitelův názor (H) se určí míra závažnosti ohrožení, počet ohrožených osob, 

čas, působení ohrožení, pravděpodobnost odhalení vzniklého nebezpečí, provozní praxe, 

odůvodněnost předpokládat chyby pracovníků, nezkušenost při vykonávání činností, 

odloučenost pracoviště, možnost výkonu řádného dozoru, úroveň kvalifikace, zkušeností 

a individuálních schopností zaměstnanců, stáří a stav technologických zařízení, objektů 

apod., možnost zajištění první pomoci, případně i další vlivy potencující riziko. Klasifikace 

od 1 do 5:  

1 zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení, 

2 malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení, 

3 větší vliv na míru ohrožení a nebezpečí, 

4 velký a významný vliv na míru ohroženi a nebezpečí, 

5 více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení 

a nebezpečí. 
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Celkové vyhodnocení rizika je výsledkem násobení jednotlivých hledisek 

s ukazatelem míry rizika- mR 

mR=P x N x H. Podle bodů je možné rizika rozdělit do pěti kategorií (I. až V.). 

 

I - Nepřijatelné riziko – mR >100, hrozba úrazu nebo vážné nehody, dochází 

k zastavení prací do doby, než je riziko odstraněno nebo zrealizována opatření. 

II – Nežádoucí riziko – mR 50 – 100, potřeba snížit riziko na přijatelnější stupeň 

potřebnými opatřeními v co nejkratší době.  

III – mírné riziko – mR 10 – 50, rizika se odstraňují a opatření zavádějí podle 

zpracovaného plánu v daném časovém úseku. 

IV – akceptovatelné (přijatelné) riziko – mR 3 – 10, odsouhlasí-li vedení, je možné 

rizika přijmout. Je zapotřebí zvážit nákladovost opatření nebo odstranění. Nepovede-li 

se, zavádí se organizační opatření, zvýšení opatrnosti. Příkladem je školení, dozor apod. 

V – zanedbatelné riziko – mR < 3nejsou požadavek na zavedení opatření. 

Za dostatečné se považuje organizační opatření. Školení, dozor případně jiná. 

 

9.4.3 Zdroje rizik 

 

Zdroj rizika 
Identifikace 

nebezpečí 

Vyhodnocení 

závažnosti nebezpečí Navrhované opatření 

P N H mR 

Staveniště 

Pohyb osob 

Propíchnutí chodidla 

hřebíkem, prořezání 

podrážky jinými 

ostrými předměty 

2 2 2 8 

- Uklidíme a odstraníme 

materiál a předměty hned 

po činnosti, kterou tam vznikly 

(bourání, bednění) 

 

- Vhodná obuv – pevná 

podrážka (OOPP) 

Pohyb osob 

Uklouznutí 

při pohybu 

po mělkém terénu 

po dešti, sněžení,  

4 2 2 16 

- Správně zvolená cesta 

 

- Očištění a udržování 

za nepříznivého počasí 
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na namrzlém 

podkladě 

 

- V zimním období posyp 

a odstranění zmrazků 

 

- Vhodná obuv – vyšší členitá 

podrážka (OOPP) 

Povětrnostní a 

přírodní vlivy 

Prochladnutí 

pracovníka v zimním 

období 

2 2 1 4 

- OOPP proti chladu a vlhkosti 

 

- Dostatek teplých tekutin 

 

- Pracovní pauzy v strávené 

teple 

Betonářské práce 

Betonářská 

práce 

Převržení nestabilně 

uložených předmětů 
2 2 2 8 

- U práce stát stabilně, správně 

držet břemeno 

 

- Materiál pokládat na místo 

pro něj předem určené 

Betonářské 

práce 

Pád z výšky  

při manipulaci 

s bedněním 

2 2 2 8 

- Pro složité bednění vypracovat 

dokumentaci 

 

- Včas řešit opatření proti pádu 

 

- Bezpečný přístup a pracovní 

místo 

 

- Vybudovat pomocné pracovní 

podlahy 

 

- Včas osadit zábradlí 

 

- Určit místo připoutání 

osobního zajištění 
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Betonářské 

práce 
Zřícení bednění 2 1 2 4 

- Správně a stabilně provést 

bednění 

 

- Dostatek únosných prvků 

 

-Únosnost podloží 

Betonářské 

práce 

Pád části bednění 

na zaměstnance 
2 1 1 2 

- Dodržení technologických 

postupů 

 

- Používat nepoškozené díly 

 

- Vhodné vázací prostředky 

Betonářské 

práce 

Deformace betonové 

konstrukce 
2 2 1 4 

- Správné uložení armatury 

 

- Kontrola uložení armatury 

 

- Správné uložení betonové 

směsi 

 

- Zhutnění 

 

- Ochrana betonu před 

povětrnostními vlivy 

 

- Kontrolní zkoušky 

 

- Odbedňovat až při dosažení 

70% pevnosti betonu  

Kladení a osazování prvků, ruční manipulace, vodorovná ruční doprava 

Doprava 

stavebními 

kolečky 

Pád, uklouznutí 

pracovníka při 

dopravě materiálu 

stavebními kolečky 

3 2 2 12 

- Úprava, vyrovnání a zpevnění 

plochy pro pojezd a manipulaci 

 

- Nepřetěžovat kolečka 
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- Odstranit kluznost 

Doprava 

stavebními 

kolečky 

Pád pracovníka po 

sjetí stavebních 

koleček mimo 

pojízdnou plochu 

3 2 2 12 

- Pojezdová plocha minimálně 

60cm 

 

- Dodržení čistotu a úpravu 

pojezdové plochy 

Ruční 

manipulace s 

materiálem 

Ztráta soudržnosti 

rozpadnutí materiálu 

a následný pád na 

nohu 

2 2 1 4 

- Zkontrolujeme stav břemene, 

případné poškození 

před manipulací 

Ruční 

manipulace s 

materiálem 

Namožení z důvodu 

zvedání příliš těžkých 

předmětů a špatné 

manipulace s nimi 

3 3 2 18 

- Správné způsoby manipulace 

 

- Nepřetěžovat pracovníky, 

dodržení hmotnostních limitů 

Ruční 

manipulace s 

materiálem 

Vyklouznutí 

předmětu z rukou 

a následné spadnutí 

na nohu 

2 3 2 12 

- Zákaz pohybovat se zdržovat 

se v pásmu dopadu předmětu 

 

- Zákaz narušovat stabilitu 

stohů, například vytahovat 

předmět zespod nebo ze strany 

stohu 

 

- nešplhat po navršeném 

materiálu nebo hranici, 

či skládce 

 

- pracovní obuv s ocelovou špicí 

pro ochranu prstů 

Ruční 

manipulace s 

materiálem 

Přiražení prstů o 

hranu předmětu 
2 3 2 12 

- Správně a pevně uchopit 

předmět 

 

- Vhodné manipulační pomůcky 
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- Používání rukavic (OOPP) 

Ruční 

manipulace s 

materiálem 

Otlaky kolen, zranění 

kolenního kloubu 
2 2 1 4 

- Používat chránič kolen nebo 

nákolenek 

 

-Hodnocení zdravotního stavu 

Kladení a osazování betonových prvků, práce s ručním nářadím 

Práce s ručním 

nářadím 

Úrazy očí střepinou, 

drobnou částí, 

úlomkem 

3 2 2 12 

- Používání sekáčů, kladiv a plic 

bez trhlin a otřepů 

 

- Používání OOPP k ochraně očí 

 

- nepoužívat poškozené nářadí, 

dobré ostří 

 

- Snažit se nepracovat 

nad hlavou 

Práce s ručním 

nářadím 

Vyklouznutí nářadí 

z ruky 
3 2 1 6 

- Nepoužívat poškozené nářadí 

 

- Soustředěnost na práci, 

nerozptylovat se okolím, 

zručnost, šikovnost, zkušenost 

 

- Suchá a čistá rukojeť 

Práce s ručním 

nářadím 

Úder do ruky, 

přimáčknutí, 

podlitiny 

3 2 2 12 

- Pevně uchytit násadu 

 

- Soustředění na práci, 

nerozptylovat se okolím, 

zručnost, zkušenosti, šikovnost 

 

- Nepoužívat poškozené nářadí 

 

- Dostatečný pracovní prostor 
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Práce a pohyb ve výškách nad volnou hloubkou 

Práce ve 

výškách 
Pád osob z výšky 2 3 3 18 

- Stavba musí být vybavena 

konstrukcemi pro práce 

ve výškách (žebříky, zábradlí, 

lešení) 

- Kontroly konstrukce lešení, 

zábradlí před zahájením činnosti 

 

-Průběžné zajištění volných 

okrajů stavby, kde je rozdíl větší 

než 1,5 metru 

 

- zajišťovat krytí otvorů, 

prostupů větších než 0,25 

metru, zaklopení musí mít 

dostatečnou únosnost 

 

- pravidelně kontrolovat 

prostředky osobního zajištění 

 

- Určit místo připoutání 

osobního zajištění 

 

- Bez příslušného oprávnění 

nezasahovat do konstrukce 

lešení 

 

- Po silnějších povětrnostních 

podmínkách kontrolovat lešení 

 

- Denně kontrolovat žebříky 

 

- Zajištění žebříku proti posunu, 
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překlopení 

 

- Při přesunu pracovníka 

ve výšce být neustále jištěn 

osobním zajištěním 

Práce ve 

výškách 

Pád z vratkých 

konstrukcí 
3 3 3 27 

- Nepoužívat vratké předměty 

pro zvýšení pracovní výšky 

Práce ve 

výškách 
Propadnutí a pád 3 3 3 27 

- Otvory v podlahách musí mít 

dostatečně únosné poklopy 

 

- Poklop zajištěn proti posunu 

 

- Mezi lešením a lícem stavby 

může být maximální mezera 25 

centimetrů 

Práce ve 

výškách 

Propadnutí a pád 

z dřevěných lešení 
2 3 2 12 

- Vhodný a kvalitní materiál 

 

- Kontrola před osazením 

 

- Zajištění podlážek proti 

překlopení a posunutí 

 

- Nepřetěžovat podlážku větším 

počtem pracovníků nebo větším 

množstvím materiálu 

 

- Informovat pracovníky 

o únosnosti podlážky  

Práce ve 

výškách 

Pád materiálu 

z výšky 
3 3 3 27 

- Bezpečně ukládat materiál 

na podlahu mimo okraj 

 

- Při vstupu do objektu zajistit 

záchytné stříšky 
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- Ochranné pásmo pod prácemi 

ve výšce 

 

- Do pásma nevstupovat 

 

- Nepracovat nad sebou 

 

- Nezajišťovat se víc jak jeden 

pracovník na jednom osobním 

zajištění (každý své vlastní 

zajištění na místě úvazu) 

Zemní práce 

Výkopy 

stavebních rýh 
Pád do výkopu 2 2 2 8 

- Ohrazení výkopu nebo 

zajištění výkopu proti pádu osob 

jinou překážkou 

 

- Zábradlí 

 

- Zřízení bezpečných lávek 

pro přechod 

Izolatérské práce, hydroizolační fólie 

Izolatérské 

práce, 

hydroizolační 

fólie 

Působení výparů na 

dýchací cesty při 

svařování horkým 

vzduchem, vznik 

exhalací, které jsou 

ve velké koncentraci 

škodlivé 

3 3 3 27 

- Při svařování v uzavřeném 

prostoru zajistit dostatečné 

větrání 

Izolatérské 

práce, 

hydroizolační 

fólie 

Popálení, požár 3 3 4 36 

- Při svařování dodržet 

protipožární předpisy 

 

- Skladovat pouze ve skladu  
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hořlavin 

 

- Dodržení zákazu kouření 

a práce s otevřeným ohněm 

při práci 

Izolatérské 

práce, 

hydroizolační 

fólie 

Popálení pracovníka 3 3 3 27 
- Dodržovat pokyny a postupy 

pří používání nářadí 

Montážní práce 

Montážní práce 
Špatné povětrnostní 

podmínky 
4 3 4 48 

- Dodržovat technologický 

postup 

 

- Při snížené viditelnosti osvětlit 

pracoviště, zastavit činnost 

při špatné viditelnosti 

 

- Zastavení práce při špatných 

meteorologických podmínkách, 

mráz a tvorba námrazy, déšť, 

sněžení, vítr přesahující 10m/s 

Montážní práce 
Zborcení 

osazovaných dílů 
2 4 4 32 

- Nepoužívat vadné prvky 

 

- Kontrola uvázání 

 

- Použití správného prvku 

dle projektové dokumentace 

 

- Zkontrolovat osazený prvek 

zespodu a ze shora 

 

- Zajištění stability osazovaného 

prvku 
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- Kontrola osazení a kotvení 

prvku 

Montážní práce Pád z výšky 2 4 4 32 

- Zajištění pracoviště 

dle technologického postupu 

 

- Kolektivní zajištění 

 

- Osobní zajištění 

 

- Místo pro úvaz 

 

- Denně kontrolovat osobní 

zajištění 

 

- Rozsah kontrol, určení 

pověřeného pracovníka, zápis o 

provedené kontrole 

- Použití správného žebříku 

 

- Nepoužívat poškozený žebřík 

 

- Zajištění jeho stability 

 

- Schodiště osvětlená 

se zábradlím 

Montážní práce 
Pád přepravovaných 

dílců 
2 4 4 32 

- Platný vazačský průkaz 

 

- Kontrola vázacích prostředků 

 

- Kontrola kotevních míst prvků 

 

- Ukládat díly do stohů opatrně, 
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aby nedošlo ke zborcení, 

 

- Neopírat o sebe 

 

- Ukládat na rovný a pevný 

povrch, vhodný podklad 

 

- Správný návrh zvedacího 

mechanismu, únosnost 

 

- Vazač zná váhu prvků 

 

- Kontrola kvalitního a pevného 

uvázání prvku a jeho ustálení 

 

- Bezchybné navádění a 

komunikace ukazováním nebo 

vysílačkou, aby nedošlo ke kolizi 

s překážkou nebo jinou osobou 

Jednoduché a dvojité žebříky 

Jednoduché a 

dvojité žebříky 

Pád žebříku 

na zaměstnance 
2 2 1 4 

- Nepoužívat žebříky 

na dlouhodobé práce 

 

- zákaz kombinace práce 

s nebezpečného nářadí 

a žebříků 

 

-Zajištění proti posunu, 

překlopení a bočnímu vychýlení 

 

- Pracovat na žebříku s chodidly 

vzdálenými od horního konce 

0,8 metrů a více, u dvojitého 
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0,5metrů a více 

Jednoduché a 

dvojité žebříky 
Pád osoby ze žebříku 2 2 3 12 

- Udržovat je v dobrém stavu 

 

- Nepoužívat poškozené 

 

- Využívá ho vždy jedna osoba 

 

- Nemanipulovat s materiálem 

těžším než 20kg 

 

- Nevstupovat na poškozený 

nebo nezajištěný žebřík 

 

- Dodržovat alespoň minimální 

sklon žebříku  

(2,5:1) 

 

- Jsou-li chodidla výše 

než 5metrů nad zemí, 

je pracovník povinen použít 

osobního zajištění 

 

- Stupně žebříku jsou pokaždé 

umyty od nečistot 

 

- Podrážky jsou zbaveny nečistot 

 

- Vstupujeme na suché stupně 

 

- Před každým vstupem vizuální 

kontrola žebříku 

Jednoduché a 

dvojité žebříky 

Převrácení jinou 

osobou 
1 2 2 4 

- Minimální obslužný prostor 

u paty žebříku je 0,8 metru 
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při zasahování základny žebříku 

do komunikace 

 

- Střežit prostor a ohradit 

 

- Je-li špatná nebo snížená 

viditelnost, je potřeba osvětlit 

žebřík a jeho okolí 

Jednoduché a 

dvojité žebříky 

Prasknutí žebříku 

a pád 
2 2 1 4 

- Před každým vstupem vizuální 

kontrola žebříku 

 

- Minimálně 1x za rok kontrola 

žebříku se zápisem o kontrole 

 

- Pracovat jen s břemeny 

do váhy 20kg 

 

- Nepoužívat poškozený 

a poničený žebřík 

Jednoduché a 

dvojité žebříky 

Rozjetí a pád 

dvojitého žebříku 
2 2 1 4 

- Žebřík je opatřen řetízky 

proti rozjetí ramen 

 

- Před každým vstupem vizuální 

kontrola žebříku 

 

- Žebřík musí být správné 

zajištěn proti posunutí, 

vybočení, převrácení 

Ruční nářadí 

Ruční nářadí 
Kontakt nářadí 

s rukou 
3 2 2 12 

- Výběr a použití vhodného 

nářadí 

 

- Vhodná velikost 
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- Vhodná váha 

 

- Vhodné příslušenství 

 

- Pro jednotlivé činnosti mít 

na výběr vhodné nářadí 

 

- Nepoužívat vadné nářadí 

Ruční nářadí Úrazy s třepinou 3 2 3 18 

- Nářadí bez trhlin a otřepů 

 

- Používat OOPP (brýle a 

rukavice) 

Ruční nářadí 
Vypadnutí nářadí 

z ruky 
2 2 2 8 

- Nepoužívat poškozené nářadí 

 

- Pevné uchycení násady 

 

- Zajištění proti vypadnutí 

 

- Vhodná povrchová úprava 

úchopové části nářadí 

Ruční nářadí Pád nářadí 2 2 1 4 

- Nepokládat nářadí na hranu 

 

- Při práci ve výškách mít nářadí 

zajištěné 

 

- Používat brašny, poutka 

opasky 

 

- Nářadí na stole ukládat tak, 

aby nemohlo spadnout 

Ruční nářadí 
Zranění při práci 

ve stísněném 
3 2 2 12 

Pracoviště upravené a práci mít 

zorganizovanou, aby bylo 
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prostoru zamezeno práci s rukama 

nad hlavou 

 

- Používat OOPP (rukavice 

a brýle) 

Ruční nářadí 

Zasažení 

spolupracovníka 

odlétávající částí 

materiálu 

3 3 3 27 

- Dodržený dostatečné 

vzdálenosti mezi jednotlivými 

pracovníky 

 

- Používat OOPP (brýle, 

rukavice, štíty 

Mechanizované elektrické a pneumatické nářadí 

Mechanizované 

elektrické a 

pneumatické 

nářadí 

Zranění obličeje a očí 

odletujícími částmi 
3 2 2 12 

- Používat OOPP, štíty, rukavice, 

brýle 

Mechanizované 

elektrické a 

pneumatické 

nářadí 

Zakousnutí nebo 

prasknutí vrtáku 
3 1 2 6 

- Být připraven a možnost 

prasknutí nebo zaseknutí 

 

- Vypínač v naprostém pořádku 

 

- Používání přídavných rukojetí 

 

- Pouze nářadí pro práci určené 

 

- Při opravě vypojit ze sítě 

Mechanizované 

elektrické a 

pneumatické 

nářadí 

Vyklouznutí, 

vypadnutí nářadí, 

prasknutí nástroje 

2 2 1 4 

- Pouze nářadí pro práci určené 

 

- Rukojeť čistá a suchá 

 

- Vrták řádně upevněn 

 

- Nepřetěžování 
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Mechanizované 

elektrické a 

pneumatické 

nářadí 

Namotání oděvu, 

vlasů, rukavic 
2 3 3 18 

- Vhodně se ustrojit, žádné 

plápolající kadeře vlasů 

 

- Oprava, čištění, seřízení, 

mazání pouze v klidovém 

režimu 

 

-Nepokoušet se zastavovat 

rotující části nářadí rukama 

Mechanizované 

elektrické a 

pneumatické 

nářadí 

Zasažení uvolněným 

nástrojem 
2 3 3 18 

- Vhodné usazení a upevnění 

nástroje 

 

- Pracovat s vhodným nástrojem 

Mechanizované 

elektrické a 

pneumatické 

nářadí 

Ohrožení pracovníka 

při práci nad hlavou 
3 3 3 27 

- Snažit se minimálně pracovat 

s nářadím nad hlavou 

- Používat předepsaných OOPP 

(helma, brýle, rukavice) 

Mechanizované 

elektrické a 

pneumatické 

nářadí 

Ohrožení vibracemi 2 1 2 4 

- Přestávky v klidovém režimu 

 

- Vhodný technický stav nářadí 

Rozřezávací brusky 

Rozřezávací 

brusky 
Zasažení očí, obličeje 3 2 2 12 

- OOPP, sklopné štíty 

z netříštivého skla 

 

- Používání brýlí, případně 

obličejový štít 

Rozřezávací 

brusky 

Roztržení brusného 

kotouče 
2 3 3 18 

- Vhodně skladovat, zacházet 

s kotouči 

 

- Správná volba kotoučů 

 

- Kontrola použitelnosti kotouče 
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- Při výměně kotouče, zkušební 

chod 

 

- Rovnoměrně opotřebovávat 

kotouč 

 

- Správný pracovní postup 

 

- Ochranný kryt 

Rozřezávací 

brusky 

Zachycení 

pracovního oděvu, 

vlasů, šály… 

2 3 3 18 

- Vhodný pracovní oděv, OOPP 

 

- Správná manipulace a držení 

obrobku, použití podpěrky 

Rozřezávací 

brusky 
Vznícení hořlavin 2 3 3 18 

- Ukládat na nehořlavou 

podložku 

 

- Neřezat v blízkosti hořlavin 

Rozřezávací 

brusky 

Prořezání řezacím 

kotoučem 
2 2 2 8 

- Funkčnost krytu 

 

- Při výpadku elektrického 

proudu vypnout 

 

- Spolehlivé upevnění řezaného 

materiálu 

 

- Řez provést mírným tlakem 

 

Rozřezávací 

brusky 
Poškození sluchu 1 2 2 4 

- Používat předepsané OOPP 

(špunty do uší) 

Svařování 

Svařování Požár 2 3 3 18 
- Zkontrolujeme pracoviště 

a odstraníme hořlaviny 
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- Zhodnotíme okolí, 

zda by nemohlo dojít k požáru 

přenosem tepla 

 

- Zhodnocení obsahu hořlavin 

v konstrukci 

 

- Vymezení dopadu žhavé 

strusky a horkého kovu 

 

- Staveniště vybavit přenosným 

hasicím přístrojem, který bude 

připraven pro zásah v dosahu 

práce 

 

- Ohradit prosto nehořlavými 

zástěnami 

Svařování 
Popálení, oslnění 

druhých osob 
2 3 3 18 

- Nepřipustit přítomnost dalších 

osob v okolí sváření 

 

- Ohradit prosto nehořlavými 

zástěnami 

 

 

Svařování Pád svářeče z výšky 2 2 1 4 

- Vybavit svářeče osobním 

zajištěním 

 

- Kontrolovat úplnost ochrany 

zábran a zabezpečení proti pádu 

 

- Kontrolovat osobní zajištění 

před každým použitím 
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- Místo pod činností zajistit 

proti vstupu dalším osobám 

Svařování 
Udušení, zavřené 

prostory 
2 4 4 32 

- Odsávání zplodin 

 

- Monitoring koncentrace 

škodlivin 

 

- Osvětlení bezpečným napětím 

Svařování 
Úraz elektrickým 

proudem 
2 3 3 18 

- Písemný příkaz ke sváření 

 

- Ochrana před nebezpečným 

dotykovým napětím 

 

- Technologický postup 

 

- Zdroj sváření mimo obslužný 

prostor 

 

- Neporušená izolace držáků 

elektrod 

 

- Odizolované stojany, izolační 

podložky 

 

- Ochrana kabelů proti 

mechanickému poškození 

 

- Bezpečné napětí pro osvětlení 

 

- Zákaz práce za deště a sněžení 

Svařování 
Zneužiti 

nepovolanou osobou 
2 2 1 4 

- Po skončení činnosti 

svářečskou soupravu uložit 
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a zajistit proti zneužití 

Elektrická zařízení na staveništi 

Elektrická 

zařízení na 

staveništi 

Zranění elektrickým 

proudem 
2 4 4 32 

- Používat proudové chrániče 

u elektrických rozvaděčů 

 

- Neodstraňovat kryty a 

zábrany, neotevírat přístupy 

k elektrickým částem zařízení 

 

- Vyloučit činností, 

při nichž by se pracovník 

dostal do styku s napětím 

 

- Opravy a připojení provádět 

odborníkem nebo proškoleným 

pracovníkem 

 

- Odlehčit kabeláž od tažné síly 

 

- Šetrně zacházet s přívodními 

kabely 

 

- Kabeláž mít nataženou 

bezpečnými místy, bez možnosti 

poškození 

 

- Plánovaná kontrola a revize 

minimálně 1x za půl roku 

 

- Měřit izolační a přechodový 

odpor a vést záznam 

o naměřených hodnotách 
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- Při zjištění závad během 

kontrol a revize, okamžitá 

odstranění 

 

- Dát si pozor na vliv cizích 

předmětů, vody, vlhka, prachu, 

plynu a par 

 

- Ochrana před nebezpečným 

dotykem nebo přiblížení k živým 

částem elektrického zařízení 

 

- Volný prostor k hlavním 

vypínačům 

 

- Snažit se nepoužívat 

prodlužovacích kabelů 

 

- Při používání jakéhokoli 

elektrického zařízení i drobného 

nářadí kontrola jeho funkčnosti 

a řádném stavu 

 

- Dodržování ochranných pásem 

 

- Práce v ochranném pásmu 

pouze se souhlasem správce 

sítě 

 

- Během práce v ochranném 

pásmu dodržovat pokyny 

správce sítě 

Elektrická Zranění očí 2 4 4 32 - Při ucpání přerušení práce 
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zařízení na 

staveništi 

materiálem vrženým 

tlakem 

 

- Používat ochranný štít 

 

- Během činnosti zařízení 

nerozpojovat jeho části 

 

- Nepoužít nepoškozené spoje 

 

- Správně provést spoje a vedení 

 

- Použití správné frakce 

kameniva 

 

- Údržba dle manuálu, čištění a 

mazání, poškozené díly vyměnit 

 

- soustředění při práci, správné 

a pevné uchopení 

 

- Obsluhující pracovník řádně 

proškolen a seznámen 

se zařízením 

 

- Řádné a včasné kontroly 

a zkoušky výstroje 

 

- Kontrola pojišťovacího ventilu 

1x týdně 

 

- Revize tlakových nádob 

Elektrická 

zařízení na 

staveništi 

Ohrožení pracovníků 

destrukcí tlakové 

nádoby 

2 4 4 32 

- Výstroj má mít řádné a včasné 

kontroly 
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- Kontrola pojišťovacího ventilu 

1x týdně 

 

- Revize tlakových nádob 

 

- Proškolení personálu 

Elektrická 

zařízení na 

staveništi 

Zranění elektrickým 

proudem 
2 5 5 50 

- Kabeláž chránit proti 

mechanickému poškození 

 

- Před prací vždy zkontrolovat 

funkčnost, nepoškozenost 

kabelů, zásuvek 

 

- Pojistná skříň uzavíratelná 

 

- Během manipulace 

a přemisťování přívodní kabel 

vypojen ze sítě 

Elektrická 

zařízení na 

staveništi 

Zranění druhých 

osob 
2 4 4 32 

- Nepovolané osoby během 

činnosti v pracovním prostoru, 

zajistit jeho označení 

 

- Zajištění stroje proti zneužití 

Kompresory elektro 

Kompresory 

elektro 
Zranění obsluhy 2 3 4 24 

- Funkční kryty rotujících, 

pohybujících a horkých částí 

 

-Během provozu kompresoru 

žádné manipulace 

 

- Obsluhující pracovník 

seznámen a proškolen 
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Kompresory 

elektro 
Pád obsluhy 2 3 3 18 

- Vhodná pracovní obuv 

 

- Rovný a zpevněný manipulační 

prostor 

 

- Bez překážek 

Kompresory 

elektro 
Hluk 2 2 1 4 

- Používání OOPP (špunty do uší 

nebo klapky na uši) 

 

- Možnost zbudovat 

protihlukové zákryty, stěny 

Kompresory 

elektro 
Exploze 2 5 5 50 - Revize a kontrola funkčnosti 

Kompresory 

elektro 

Úraz elektrickým 

proudem 
2 5 4 40 

- Kompresor po revizi, funkční 

a v řádném stavu 

 

- Viditelně označen vypínač 

 

- Vizuální kontrola před každým 

použitím 

 

- Nepoškozená kabeláž 

 

- Při zjištění závady ostavení 

kompresoru do doby opravy 

Pojízdné pracovní stroje 

Pojízdné 

pracovní stroje 
Přitlačení osoby 2 3 1 6 

- Nepohybovat se v okolí, 

když se stroj spouští 

 

- Vyloučit spuštění stroje během 

oprav, kontrol, čištění, mazání 

- Zamezit použití nepovolanou 

osobou 
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- Používat zvukovou signalizaci 

 

- Nestartovat se zařazeným 

rychlostním stupněm 

Pojízdné 

pracovní stroje 

Zachycení a vtažení 

končetiny 
2 3 1 6 

- Nebezpečná místa ochráněná 

kryty 

 

- Je-li potřeba pracovat v okolí 

pohybujících se částí vozidla, 

je potřeba mít upnutý oděv, 

zejména rukávy a nohavice 

 

- Poustupovat dle návodu 

k obsluze 

Pojízdné 

pracovní stroje 

Uklouznutí a pád 

obsluhy 
2 3 1 6 

- Používání nášlapných ploch 

při nastupování 

 

- Používání madel 

 

- Madla a stupačky řádně 

očištěny, suché 

 

- Přístupové plochy udržovat 

v čistotě, bez bláta a kluzkých 

ploch 

 

- Správná obuv 

Pojízdné 

pracovní stroje 

Zasažení pracovním 

zařízením stroje 
2 4 1 8 

- Nevstupovat a nepohybovat 

se v okolí a dosahu stroje 

 

- Na veřejném prostranství 

označit červenobílou páskou 
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pracovní prostor a dosah stroje 

Pojízdné 

pracovní stroje 

Zasažení padajícím 

materiálem 
2 5 1 10 

- Nepohybovat se v prostorech 

okolí stroje 

 

- Přesunovaný materiál se nesmí 

přepravovat nad zaměstnanci, 

či jinými osobami 

 

- Nepřesunovat nad kabinou 

materiál 

Pojízdné 

pracovní stroje 

Přimáčknutí 

výložníkem 
2 5 1 10 

- Použití zvukové signalizace 

 

- Nevstupovat do nebezpečného 

prostoru 

 

- Vstoupil-li někdo do 

nebezpečného prostoru, 

okamžité zastavení činnosti 

Pojízdné 

pracovní stroje 

Pád a převrácení 

stroje 
2 3 1 6 

- Pohybovat se pouze po 

zpevněném povrchu určenému 

k pojezdu 

 

- Tyto plochy v dostatečné 

vzdálenosti od hran výkopů 

a jam 

 

- Řídit se dle návodu k obsluze 

stroje, přípustné sklony 

k pohybu po nakloněné ploše 

Pojízdné 

pracovní stroje 

Pořezání obsluhy o 

ostré hrany 
2 3 2 12 

- Soustředěnost a všímavost 

při práci 

 

- Postupovat dle návodů 
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a manuálů pro údržbu a použití 

stroje 

 

- Používat OOPP 

Pojízdné 

pracovní stroje 

Zasažení 

hydraulickou 

kapalinou 

2 3 1 6 

- Kontrola hadiček 

 

- Pouze hadičky předepsané 

výrobcem 

 

- Funkčnost a správné nastavení 

pojišťovacích ventilů 

Pojízdné 

pracovní stroje 

Zhmožděniny, tržné 

rány 
2 3 1 6 

- Dodržení zákazů a příkazů 

 

- Vhodný pracovní oděv 

 

- Používání OOPP 

Pojízdné 

pracovní stroje 
Ohrožení vibracemi 1 2 1 2 

- Dle místních podmínek 

stanovit opatření a zajištění 

objektu statikem 

Pojízdné 

pracovní stroje 

Zranění elektrickým 

proudem 
1 4 4 16 

- Před zahájením práce 

vyznačená ochranná pásma sítí 

a následné jejich dodržování 

Jeřábová souprava 

Jeřábová 

souprava 
Pád břemene 1 5 2 10 

- Břemeno a jeho uvázání 

provádí pracovník s odbornou 

znalostí a platným vazačským 

průkazem 

 

- Správné zavěšení břemene, 

rozdělení zatížení rovnoměrně 

a ustálení po prvním mírném 

zvednutí a kontrole stability 
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- Správné použití vazáků a jiných 

prostředků 

 

- Vhodný výběr vazáků dle tvaru 

a druhu 

 

- Kontrola vazáků před použitím 

 

- Zákaz pohybu osob v prostoru 

přepravy 

 

- Dostatečná únosnost vázacích 

prostředků 

Jeřábová 

souprava 

Ztráta stability 

břemene po 

odvázání 

2 5 2 20 

- Uložení na rovný a tvrdý 

podklad 

 

- Podkladky stejně vysoké 

s dostatečnou únosností 

Jeřábová 

souprava 
Zřícení jeřábu 1 5 5 25 

- Zajištění stability výsuvnými 

patkami 

 

- Dostatečně únosné podloží 

pod patkami, v opačném 

případě použít roznášecí 

podložky 

 

- Dostatečná únosnost 

pod celým jeřábem 

 

- Jeřáb nikdy nestavět 

na hranách výkopů a jam 

 

- Dodržovat jeho únosnost 
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dle křivek diagramu únosnosti  

a zbytečně jeřáb nepřetěžovat 

 

- Podvozek mít zabrzděn 

parkovací brzdou a zabránit 

proti samovolnému pojezdu 

 

- Dobrý technický stav a 

nastavení koncových vypínačů 

 

- Při každém novém režimu 

práce nastavení pracovního 

programu na indikátoru 

přetížení vhodné do pracovní 

polohy 

 

- Kontrola výškových a 

směrových tolerancí 

 

- Dobrý stav zabezpečovacích 

a stabilizačních prostředků 

s ohledem na klopné síly 

 

- Zajištění proti převržení 

při silnější větru 

 

- Po práci ustanovit jeřáb 

do základní polohy 

Jeřábová 

souprava 

Zasažení elektrickým 

proudem 
1 5 2 10 

- Dát si dostatečný pozor 

na přiblížení jeřábu k blízkosti 

elektrického vedení 

 

- Vybavení indikátorem 
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pro přiblížení k elektrickému 

vedení 

 

- K práci v blízkosti vedení je 

potřeba souhlas provozovatele 

a správce sítě, současně vypnutí 

vedení při práci 

Zdvihací plošiny 

Zdvihací plošiny Stlačení 1 5 2 10 

- Zábradlí 

 

- Maximální rychlost 0,2m/s 

Zdvihací plošiny Náraz 1 2 2 4 
- V dolní části pojezdu plošiny 

nárazníky 

Zdvihací plošiny 
Vystříknutí 

vysokotlaké kapaliny 
2 2 1 4 

- Bezpečnostní tlakový ventil, 

maximálně o 20% nastaven 

nad provozním tlakem 

Zdvihací plošiny 
Uklouznutí, 

zakopnutí, pád 
2 4 2 16 

- Protiskluzový povrch a úprava 

 

- Zábradlí 

 

- Otvory bezpečně zajištěny 

Zdvihací plošiny 
Zasažení elektrickým 

proudem 
1 5 2 10 

- Řádný technický stav 

 

- Kabeláž nepoškozená 

 

- Platná revize 

 

- Zjištěné závady okamžitě 

odstranit 

 

- Volný přístup k vypínači a 

označení hlavního vypínače 

Zdvihací plošiny Vibrace 1 2 2 4 - Používat mechanické nářadí 
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pouze povolí-li to výrobce 

Zdvihací plošiny 
Pád osob z přepravní 

části 
1 2 2 4 

- Zábradlí 

- Ochranná zarážka 

- Směr otevírání vstupu dovnitř 

Nátěrové hmoty 

Nátěrové 

hmoty 
Požár, exploze 1 2 2 4 

- Skladování v nerozbitných 

nehořlavých obalech 

 

- Stabilně uloženy, uzavřeny 

 

- Dostatečné větrání 

při skladování i během práce 

v uzavřeném prostoru 

 

- Úkap hned očistit 

 

- Přenosný hasicí přístroj mít 

poblíž nachystaný na zásah 

Nátěrové 

hmoty 

Působení na kůži a 

organismus 
1 2 2 4 

- Vyžádat si bezpečnostní listy 

od dodavatele a seznámit 

spolupracovníky s nimi 

 

- Postupovat dle návodů 

od výrobce 

 

- Používat vhodný oděv a OOPP 

 

- Dodržovat osobní hygienu 

 

- Školené autorizovanou osobou 

- Ochrana pokožky ochranným 

krémem 

Nebezpečné látky 
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Nebezpečné 

látky 

Vliv na tělo a 

organismus 
2 3 2 12 

- Respektovat obaly výrobce 

 

- Bezpečnostní listy a jejich 

seznámení se zaměstnanci 

 

- Používat předepsané OOPP 

 

-Vhodným oblečením zamezit 

kontaktu látky s kůží 

 

- Dostatečné větrání 

 

-Zajistit školení pracovníků 

Silniční vozidla 

Silniční vozidla 

Zasažení pracovníka 

při otevření bočnice 

a zadního čela 

2 3 2 12 

- Nestoupat si do prostoru 

otevření bočnic a zadního čela, 

ale na boj tohoto prostoru 

Silniční vozidla 
Poranění při seskoku 

z vozidla 
2 2 2 8 

- Použití žebříku a stupaček 

 

- Vhodná obuv 

Silniční vozidla 

Náraz na překážku, 

převrácení vozidla, 

stroje 

2 2 3 12 

- Zkušenosti a znalosti o řízení 

vozidla, soustředěnost na práci 

a způsobilost řízení, právní i 

zdravotní 

Silniční vozidla 
Pád z vozidla nebo 

stroje 
2 3 3 18 

- Při práci být plně soustředěn 

 

- Vhodná obuv a oděv 

 

- Vozidlo udržovat v čistotě 

bez překážek, bez mastnosti 

a kluzkých ploch 

Silniční vozidla 
Kontakt vozidla 

s jiným vozidlem 
2 3 1 6 

- Oprávnění řízení vozidla 
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nebo osobou - Dodržování pravidel silničního 

provozu 

 

- Jízdu přizpůsobit okolnostem 

dle zkušeností a schopností 

 

- Soustředěnost, dodržení 

přestávek 

 

- Vozidlo zajistit pro samovolné 

rozjetí 

Nakládka a vykládka 

Nakládka a 

vykládka 

Pád na 

manipulačních a 

ložních plochách 

2 3 1 6 

- Odstranit kluzké povrchy 

 

- Vhodná pracovní obuv 

Nakládka a 

vykládka 

Pád břemene na 

nohu 
2 3 1 6 

- Vhodná pracovní obuv 

 

- Správné uchycení břemene 

 

- Pracovní postup 

Nakládka a 

vykládka 

Naražení, přiražení, 

přiskřípnutí končetin 
2 3 2 12 

- Nevstupovat pod probíhající 

přesun materiálu 

 

- Správně předměty uchopit 

 

- Nevkládat ruce pod 

nezajištěné předměty 

 

- Využití vozidel s manipulačními 

prostředky 

Nakládka a 

vykládka 

Přiražení ruky, 

naražení hlavy 

bočnicí 

2 3 1 6 

- Používat OOPP 

 

- Nevstupovat do prostoru 
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vykládky, postavit se vedle 

prostoru otevření bočnice 

Nakládka a 

vykládka 

Pád břemene na 

pracovníka 
2 3 1 6 

- Řádně upevnit a uložit 

předměty při transportu 

 

- Nepohybovat se pod 

přesunem břemen 

 

- Během přesunu 

nemanipulovat s břemenem 

 

- Dodržet zásady skládky 

a vhodnou výšku 

Nakládka a 

vykládka 

Sesutí a pád 

břemene při jeho 

odebírání 

2 3 1 6 

- Materiál dostatečně 

zabezpečen během otevírání 

bočnice 

 

- Předměty neopírat o bočnici 

 

- Ložné operace provádět 

na rampách 

Nakládka a 

vykládka 

Vymrštění 

shozeného materiálu 
2 3 1 6 

- Neházet na zem materiál 

a předměty, ale vždy se snažit 

o pokládku 

Nakládka a 

vykládka 

Pád pracovníka při 

výstupu a sestupu 
1 3 1 3 

- K výstupu slouží stupačky, 

madla nebo žebříky 

 

- Nepohybovat se po okrajích 

Nakládka a 

vykládka 

Přejetí, naražení, 

přitlačení osoby 
2 3 1 6 

- Využívat zvukové signalizace 

 

- Vždy být ostražitý při pohybu 

po pojízdné ploše a soustředěný 

Nakládka a Přetížení a namožení 2 3 1 6 - Nepřetěžovat pracovníky 
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vykládka  

- Dodržovat váhové limity (50kg) 

 

- Využívat více pracovníků 

 

- Vhodné postupy pro 

manipulaci 

 

- pracovníci projdou školením o technologickém postupu, hlavních uzávěrech 

energií, o první pomoci, kdyby nastal úraz, o kterém se následně provede záznam, 

vyhodnoceny příčiny a provedeno školení, aby se neopakoval. 
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Závěr 

V bakalářské práci jsem zpracovával dokumenty potřebné pro náročnější stavby, 

které stavbu a její organizaci zjednodušují. Řešil jsem a následně navrhnul technologický 

předpis, zařízení staveniště, vytvořil strojní sestavu a časový plán, kontrolní a zkušební 

plán. V závěru jsem vyhodnotil rizika a sepsal zprávu o bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

Během psaní této bakalářské práce jsem vyzkoušel své znalosti získané 

dosavadním studiem a rozšířil si je, protože jsem se s montovaným nosným systémem 

setkal jen okrajově. Měl jsem také možnost naučit se v programech potřebných 

k vytváření rozpočtů a pracovních diagramů. 

Doufám, že znalosti získané během studia úspěšně aplikuji v budoucím povolání.  
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http://stavebnictvi-architektura.studentske.cz/
http://cze.sika.com/cs/group.html
http://www.siegl.cz/
http://www.mct.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.dopravni-znaceni.eu/
http://toitoi.cz/
http://www.autojerabymalina.cz/
http://www.daf.eu/cz
http://www.schwarzmueller.com/cs/
http://www.stavebni-michacky.cz/
http://www.rucni-naradi.cz/
http://www.rothlehner.cz/
http://www.mapy.cz/
https://www.google.cz/
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