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Abstrakt  

Předmětem této bakalářské práce je technologie provedení hrubé vrchní stavby 

Sportovního a vzdělávacího centra v Petrovicích. Objekt má dvě nadzemní podlaží. 

Obvodové a vnitřní stěny jsou provedeny zděným systémem. Vnitřní sloupy a stropy jsou 

monolitické železobetonové. Obsahem práce je technologický předpis, technická zpráva, 

zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, rozpočet, časový plán, kontrolní a zkušební plán, 

bezpečnost práce a ochrana životního prostředí.  
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Abstract 

The subject of this bachelor thesis is the technology of rough upper stage of construction of 

The Sport and education centre in Petrovice. The building has two floors. Outer and inner 

walls are made of brick system. Internal pillars and ceilings are monolithic reinforced 

concrete. The work content is a technological regulation, technical reports, site equipment, 

mechanical design assembly, budget, timing plan, control and testing plan, work safety and 

environmental protection.  
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Úvod  
 
  
 Téma mé bakalářské práce je vrchní hrubá stavba Sportovní a vzdělávací 

centrum Petrovice. Pozemek je umístěn v odlehlejší části obce. Před započetím 

výstavby by se měly vybudovat nové inženýrské sítě a opravit komunikace k 

objektu. Kvůli nadrozměrné dopravě bude vybudována dočasná komunikace 

situovaná na konci obce.  

Příhradové vazníky nebyly součásti podkladné projektové dokumentace. Bylo mi 

doporučeno několik variant, jak řešit tuto etapu. Vybrala jsem si jednu z nich do mé 

bakalářské práce. 

Obsahem bakalářské práce bude vypracování návrhu zařízení staveniště, časový a 

finanční plán, kvalitativní požadavky na výstavbu a jejich zajištění, jednotlivé 

technologické postupy a řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Jelikož se stavba zatím nerealizovala, čas výstavby je pouze orientační. 
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1. Základní informace o stavbě 

Název stavby :   Sportovní a vzdělávací centrum Petrovice,  

parc.č.947/10, k.ú.Petrovice 

Charakter stavby:  novostavba  

Místo stavby :   Petrovice 

    k.ú. Petrovice 

Okres :    Blansko  

Investor :   Obec Petrovice  

Petrovice 134 

679 02 Rájec-Jestřebí 

 

 

1.1. Rozdělení stavebních objektů 

 

SO1 – Sportovní  vzdělávací centrum 

SO2 – Jímka na vyvážení 

SO3 – Dětské hřiště 

SO4 – Vodovod 

SO5 – Plynovod 

SO6 - Elektřina 

SO7 – Oprava komunikace 

SO8 – Parkoviště, dopravní napojení 

 

  

1.2.   Zásady architektonického a dispozičního řešení 

Navrhovaná budova pro sportovní účely je přízemní, dvoupodlažní s využitým 

podkrovím, nepodsklepená. Je půdorysných rozměrů 23,20x 25,95m,výška hřebene ca 
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12,5m nad UT. Střecha sedlového tvaru s vikýři, krytina tašková. Před hlavním vstupem 

bude vybudováno parkoviště s návazností na obecní komunikaci.  

Vnější architektonický vzhled vytváří dvoupodlažní budova obdélníkového tvaru výraznou 

plochou zastřešení se sedlovou, ve střešních rovinách dojde rovněž k instalaci střešních 

sedlových vikýřů a střešních oken. Vzhledově a materiálově  je  objekt přizpůsoben  

vzhledu okolní zástavby, rovněž tak řešení okenních otvorů respektuje stávající členění 

okolních budov v obci.  

   

Dispoziční řešení umožní následující: 

- 1. NP : 

V 1. NP  se nacházejí místnosti -  

vstupní hala se schodištěm -zádveří , ze které je přístup do herny a chodby  a odtud do 

místností hygienického zázemí - WC-ženy a TPO, WC- muži, úklidová míst., umývárny a 

šatny. 

 

 - 2. NP : 

 2. NP je přístupné hlavním schodištěm a ze schod.prostoru je vstup do školící místnosti , z 

ní do kuchyňky, a dále do chodby, ze které je přístup do místností hygienického zázemí - 

WC-ženy O, WC- muži a TPO, úklidová místnost, kuřárna technická místnost. Z herny je 

vstup na únikové schodiště.  

 

Vedle objektu bude vytvořeno parkoviště se stáními pro osobní automobily včetně osob 

TPO,dětský koutek a chodníky. 

Do objektu je zajištěn přístup TPO  včetně pohybu po budově.. 

 

 

 

 

1.3.   Technické a konstrukční řešení 

1.3.1. Zemní práce 

Návrh založení objektu byl proveden na základě předpokladu, že geologická skladba 

podzákladí objektu (dle průzkumu) je půdorysně i výškově stejnorodá.  Základová spára 

byla situována do vrstvy zahliněného písčitého štěrku (geologické zatřídění G3 – zemina 

středně ulehlá s únosností cca 300 kPa).  
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Zemní práce  budou  prováděny strojně s ručním začištěním, ve svažitém terénu budou 

provedeny rýhy pro základové pásy a patky. Základová spára musí být suchá, homogenní. 

Výskyt spodní vody se nepředpokládá.  

Skrývka ornice v tl.0,25 m bude provedena dle podmínek Závazného stanoviska MěÚ 

Blansko – odbor životního prostředí a využita pro sadové  a terénní úpravy. 

Pro  hlinitopísčité až štěrkovité zeminy lze uvažovat s  tř.těžitelnosti 3 a 4 možno až 5. 

Případně bude upřesněno provedení  drenáží  pro odvod průsakových vod . Pro zásypy 

bude použita vytěžená zemina  a hutněna po vrstvách ne min.0,20Mpa. Po dokončení 

základových konstrukcí budou provedeny hutněné obsypy okolo stavby.  

 

1.3.2. Základy  

Založení objektu bude na odstupňovaných příčných i podélných  základových  pásech 

šířky 600 a výšky 600mm v kombinaci se základovými patkami o rozměrech: 

2200x2200mm,1900x1900mm,1600x1600mm 1000x1000mm,výšky 600mm. Spodní 

rozšířená část základů (pásy i patky) je navržena z železobetonu pevnostní třídy C 16/20 (B 

20) vyztuženého  betonářskou výztuží z ocelí  10 505 (R). Horní část základů (kromě 

podzemní části sloupů) je navržena z betonových  prolévaných tvárnic ztraceného bednění 

tl.400mm – v podélných spárách vloženy 2 øR8 mm - opatřených v horní úrovni 

monolitickým ztužujícím věncem výšky 250mm z betonu pevnostní třídy   C 16/20 (B 20) 

vyztuženého  konstrukční věncovou betonářskou výztuží z ocelí  10 505 (R). 

Podlahová deska( podkladní beton ) betonovaná na vrstvu zhutněného násypu je navržena 

jako spojitá monolitická deska tl. 150 mm s podporami v místech podzemních 

nadzákladových stěn z prolévaných tvárnic ztraceného bednění zakončených 

železobetonovým věncem v hlavě. Deska je navržena z betonu pevnostní třídy C 16/20 

(B20) vyztuženého ocelovými svařovanými sítěmi  KARI 8/150- 8/150-při spodním 

povrchu a při horním okraji pod nosnými a obvodovými stěnami. 

 Před betonáží základů bude na základovou spáru uložen zemnící pásek FeZn 4 x 30 mm, 

případně kulatina ø10 mm s vývody pro napojení svodového vodiče hromosvodu. 

V základech budou provedeny prostupy dle požadavků specialistů (ZTI). Okolo 

základových pásů bude osazeno zateplení z desek XPS tl. 50 mm, výšky 750 mm. Na 

základových pasech bude proveden krček z betonových tvarovek ze ztraceného bednění 

tl.400 a 300mm, výplní betonem C16/20.  
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1.3.3. Svislé  konstrukce  

Konstrukční systém objektu je kombinace železobetonového skeletového systému se 

systémem  stěnovým  s  nosnými obvodovými a vnitřními zděnými stěnami uspořádanými 

v podélném i příčném směru objektu. 

Obvodové stěny jsou navrženy v klasické zděné technologii z  cihelných bloků typu 

thermo 44 P+D  P8 tl.440mm na lehkou tepelně izolační maltu (U=0,26 W/m².K), vnitřní 

zdivo z tvarovek 40P+D P10 na maltu M5 tl.400mm, vnitřní dělicí příčky jsou navrženy z  

pórobetonových příčkovek tl. 150 a 50mm na tmel. Překlady keramické typu 23,8 nebo 

pórobetonech překladů (příčky tl150mm) z válcovaných profilů (I,U,L a bet.oceli øR12). 

Zdivo z keramických tvarovek bude prováděno podle technologického předpisu  pro dané 

systémy. 

 Pro uložení a kotvení  vazníků i  krokví ve 2.NP je dále navržen v podélné modulové ose 

„2“ železobetonový rám sestávající ze svislých  stojek a vodorovné příčle, která je výškově 

propojena s věnci na obvodových stěnách. Železobetonový monolitický rám je navržen z 

monolitického  betonu  pevnostní třídy C 25/30 (B30) vyztuženého vložkovou  

betonářskou výztuží z oceli 10 505 ®. Žebra stropu nad 1NP  jsou součástí podélných 

rámů (v modulových osách 2, 3 a 4) a rámu příčného (v modulové ose „b“). Sloupy rámů 

jsou rovněž navrženy z monolitického betonu pevnostní třídy C 25/30 (B30) vyztuženého 

vložkami betonářské výztuže 10 505 ®. 

Pro uložení a kotvení středových střešních sedlových vazníků i okrajových šikmých krokví 

jsou navrženy železobetonové monolitické věnce umístěné na obvodovém a vnitřním 

nosném zdivu. Železobetonové věnce na nosném obvodovém a vnitřním zdivu jsou 

navrženy z monolitického  betonu pevnostní třídy C16/20 (B20) vyztuženého vložkovou  

betonářskou výztuží z oceli 10 505 ®. 

 

 

1.3.4.Vodorovné konstrukce 

Konstrukce stropu nad 1.NP  je navržena rovněž  jako železobetonová  monolitická  deska 

tloušťky 200mm  z  betonu pevnostní třídy C 25/30 (B30) vyztuženého ocelovými 

svařovanými sítěmi  KARI v kombinaci s jednotlivými zesilujícími vložkami betonářské 

výztuže 10 505 (R). Součástí stropní desky je trojice podélných žeber (v modulové ose 2, 3 

a 4) a jedno příčné žebro (v modulové ose „b“) monoliticky spojených se stropní deskou. 

Žebra jsou rovněž navržena z  betonu pevnostní třídy C 25/30 (B30) vyztuženého vložkami 

betonářské výztuže z oceli 10 505 ®. 
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1.3.5. Zastřešení 

Nad navrženou stavbou bude vytvořeno zastřešení  sedlovou  střechou  o sklonu 30°se 

střešními sedlovými vikýři a střešními okny. Konstrukce sedlového krovu nad středovou 

částí 2.NP je navržena z  dřevěných sedlových sbíjených vazníků s nalisovanými 

styčníkovými deskami.  Spodní pásy těchto vazníků tvoří nosnou konstrukci zatepleného 

stropu hlavní středové části 2.NP.  Zastřešení obou krajních částí včetně oboustranných 

vikýřů je navrženo z  šikmých krokví  pr.100x180mm po 0,80m navazujících na horní pásy 

vazníků, ke kterým jsou připojeny a ve spodní části osazeny na pozednice 

pr.160x140mm,úžlabní krokve 140y180mm,sloupky 100x140mm. Pozednice je kotvena 

k věnci  pásovou ocelí 40x4 a 50x5 mm po cca. 1000 – 1200 mm ,  kotvení krokví 

k pozednici bude pomocí přetočené pásové oceli 35x3 mm, šrouby M10. 

Sedlová valbová střecha s vikýři  bude  kryta keramickou pálenou střešní krytinou typu 

dvoudrážková taška v barevném odstínu: červená včetně krytiny vikýřů, oplechování 

z TiZn plechu. Do střešních plochy budou osazena dřevěná střešní okna  a do podhledu 

sklápěcí schody s pož.odolností 15min.. Prvky krovu budou impregnovány nátěrem proti 

škůdcům a hnilobě 2x, tř. řeziva SI. 

 
 
 

1.4. Závěr 
 
Převzato z projektové dokumentace. 
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2.1. Základní informace o stavbě 

Název stavby :   Sportovní a vzdělávací centrum Petrovice,  

parc.č.947/10, k.ú.Petrovice 

Charakter stavby:  novostavba  

Místo stavby :   Petrovice 

    k.ú. Petrovice 

Okres :    Blansko  

Investor :   Obec Petrovice  

Petrovice 134 

67902 Rájec-Jestřebí 

 

2.1.1 Popis stavby 

Celkové vnější půdorysné rozměry objektu jsou 23,2 x 25,95 m. Nejvyšší bod nad 

UT je výška hřebene cca 12,5 m. Objekt má dvě nadzemní podlaží, které jsou 

zastřešeny sedlovou střechou s vikýři. Konstrukční systém objektu je kombinace 

železobetonového skeletového systému se systémem stěnovým s nosnými 

obvodovými a vnitřními zděnými stěnami uspořádanými v podélném i příčném 

směru objektu.  

 

2.1.2.Dopravní infrastruktura   

Obec Petrovice leží na okraji Drahanské vrchoviny asi 12 km severovýchodně od 

Blanska na výšině nad městem Rájec-Jestřebí, které se rozkládá v údolí řeky 

Svitavy.  Příjezd a přístup k objektu se uvažuje novým sjezdem ze stávající 

komunikace. Příjezd a přístup na staveniště bude ze dvou komunikací. První bude 

již zmiňovaným novým sjezdem ze stávající komunikace. Ten bude sloužit i pro 

příjezd menších vozidel na stavbu (pracovníci, stavbyvedoucí, technický dozor). 

Druhá komunikace bude dočasně zbudovaná. Bude se nacházet cca 150m od 

prvního sjezdu. Bude procházet parcelami 927/2 a 947/1, které jsou zemědělsky 

využívané. Tato komunikace bude sloužit pro větší vozidla (doprava materiálu, 

betonu, vazníků). 
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Je to z důvodu úzké komunikace mezi domy a malým poloměrem otočení. 

Na hlavní komunikaci budou u obou sjezdů umístěny dopravní značky, upozorňující 

na výjezd vozidel ze stavby – viz. příloha B1.1 

 

 

2.1.3 Dopravní trasa 

Řešení dopravy stavebních dílců a betonové směsi z Blanska na místo stavby v ulici 

obci Petrovice.  

Délka trasy je 14 km. Trasa vede po silnici II/374 (Blansko – Rájec-Jestřebí). Dále 

po komunikaci II/377 (Rájec –Jestřebí - Petrovice). 

Trasa začíná u prodejny stavebních prvků v ulici Na Brankách v Blansku. Ta se 

následně napojuje na ulici Brněnská, Komenského, Rožmitálova.  Z ulice 

Rožmitálova se napojuje přes kruhový objezd na ulici Poříčí (silnice II/374). 

Komunikace pokračuje do Rájce-Jestřebí, kde se přes kruhový objezd napojuje na 

silnici II/377, která pokračuje do obce Petrovice. 
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Obrázek č.1 -  Délka trasy 14 km. Blansko - Petrovice 
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Obrázek č.2 -  začátek trasy 

     
 
Začátek trasy – stavebniny Blansko. Křižovatka – napojení trasy z ulice Na 
Brankách na ulici Brněnskou. 
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Obrázek č.3 -  kruhový objezd 

 
 
 
 
Napojení přes kruhový objezd z ulice Rožmitálova na ulici Poříčí. Poloměr 
kruhového objezdu je 16m. 
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Obrázek č.4 -  kruhový objezd 2 

 
 
 
Napojení přes kruhový objezd z komunikace II/374 na komunikaci II/377. Poloměr 
kruhového objezdu 15m. 
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Obrázek č.5 -  kruhovy objezd 3 
 

Trasa vede přes další kruhový objezd, který se nachází na komunikaci II/377. 
Poloměr kruhového objezdu 20m. 
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Obrázek č.6 -  křižovatka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
 
 

 
 

 
 

Obrázek č.7 -  Délka křižovatka v obci Petrovice 
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Obrázek č.8 -  sjezd na staveniště menších vozidel 
 
 
 

2.1.4 Závěr 
Cílem těchto fotografií bylo seznámení se s napojením na dopravní infrastrukturu. 
Situace širších  vztahů je v příloze B.1 
 



29 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  
  
 
 
 
 
 

A.3   TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ    
STAVENIŠTĚ 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JANA ODEHNALOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

BRNO 2013             
 
 



30 
 

1) Informace o rozsahu a stavu staveniště 

Staveniště se nachází v obci Petrovice (u Blanska). Obec Petrovice leží na 

okraji Drahanské vrchoviny asi 12 km severovýchodně od Blanska na výšině nad 

městem Rájec-Jestřebí, které se rozkládá v údolí řeky Svitavy. Nadmořská výška je 

547 m. Záměrem projektu je vybudovat místo pro vzdělávání a volnočasové aktivity 

v obci Petrovice. Navržený objekt bude umístěn na parcele 947/10 k.ú. Petrovice. 

Pozemek je v současné době součástí zemědělsky využívané půdy (pole). Výměra 

parcely je 13538 m2.  Umístění objektu je situované k horní části parcele (blíže 

k parcele 947/33). Terén pozemku je svažitý směrem k západu. 

 Příjezd a přístup k objektu se uvažuje nově zbudovaným sjezdem ze stávající 

komunikace.  

Ovšem příjezd a přístup na staveniště bude ze dvou komunikací. První bude již 

zmiňovaným novým sjezdem ze stávající komunikace. Ten bude sloužit i pro 

příjezd menších vozidel na stavbu (pracovníci, stavbyvedoucí, technický dozor). 

Druhá komunikace bude dočasně zbudovaná. Bude se nacházet cca 150m od 

prvního sjezdu. Bude procházet parcelami 927/2 a 947/1, které jsou zemědělsky 

využívané. Tato komunikace bude sloužit pro větší vozidla (doprava materiálu, 

betonu, vazníků). 

Zařízení staveniště bude na parcelách 947/10 a 947/1. 

 

 

2) Významné sítě technické infrastruktury 

Stavebním pozemkem neprochází žádná technická infrastruktura. Všechny sítě 

budou nově vybudované k objektu nebo budou nově přeloženy. 

Technické sítě jsou řešeny jako samostatné stavební objekty. Ve výkrese zařízení 

staveniště B1.2 není vyznačena celá nová vodovodní přípojka, pouze část. Je to 

z důvodu přehlednosti výkresu. Výkres celé vodovodní přípojky bude přiložen. 
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3) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště apod. 

Pro zařízení staveniště bude nově vybudovaná přípojka vody. Na přípojku se 

přes vodoměrnou šachtu napojí dočasná staveništní přípojka pro vedení vody do 

buněk a k míchacímu centru. 

Napojení na elektrorozvody bude provedeno z elektroměrového rozvaděče u nového 

sloupu veřejného osvětlení. Kabel dočasného vedení bude vedený v zemi uložen 

v chráničce, a bude doveden do buněk zařízení staveniště a k míchacímu centru. 

Splaškové vody ze sociálního zařízení staveniště budou odváděny do kanalizační 

jímky. 

Napojení bude za revizní šachtou. Po dokončení stavby, bude jímka vyčištěna. 

 

4) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 

včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby, které nemají 

povolení, mají na staveniště vstup zakázán. Stavba musí být zabezpečena, aby 

nebyli ohroženi chodci ani motorová vozidla. 

 

5) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 1,8m. Oplocení je 

z pozinkovaného pletiva, ocelové sloupky jsou na betonových patkách. Na vjezdové 

bráně a na plotě podél staveniště budou umístěny cedulky s nápisem „Cizím vstup 

zakázán“. Na komunikaci (směr Veselice, směr obec) se osadí přenosné dopravní 

značky „Pozor, výjezd ze staveniště“.  

Vjezd na staveniště bude také onačen značkou „Zákaz vstupu chodců“ a značkou 

„Zákaz vjezdu všech vozidel“ s informační značkou „Mimo provoz staveniště“. Ve 

vzdálenosti cca 50 m od vjezdu na staveniště bude umístěna značka „Nejvyšší 

dovolená rychlost 30km/h“ v obou směrech komunikace. Její platnost je ukončena 

křižovatkou, nebo značkou konec obce. Provoz na stavbě může probíhat pouze v 
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denní dobu mezi 6:00 a 22:00 tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v 

nočních hodinách.  

 

„zákaz vstupu chodcům“   „mobilní oplocení“ 

 

 

 

6) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

Objekty zařízení staveniště jsou plochy pro skladování, buňky pro 

administrativu, sanitární buňky, šatny 

Označení:  OK02B Obytný kontejner 20`, typ B 

Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2820 mm / 2500 mm 

Popis: základní výbava včetně elektroinstalace 

  1x dveře 810x1970 mm vnější 

  2x okno 900x1200 mm 

  1x elektroinstalace, vč. topení 
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Obrázek č.9 -  OK02B 
 
 

Provedení kontejneru: 

 

Nosná ocelová konstrukce: Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 

svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen 

antikorozním vrchním nátěrem.  

Podlaha: pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna 

tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná 

zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm, v sanitární části se 

sprchou cementotřísková deska tloušťky 20mm, PVC podlahová krytina - mramorovaná, 

tloušťka 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 2,5 kN/m2. 

Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm, minerální vlna tloušťky 

80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení 

tepelného mostu), PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 

10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okopové lišty bílé 

barvy. 

 

Příčky:  z laminované dřevotřísky bílé barvy, vsazené do plastových profilů bílé barvy. U 

podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 

 

Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tloušťky 

100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu), PE – fólie (parotěsná zábrana), 
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podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů. 

Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech. 

Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m2. 

 

Elektroinstalace: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, 

tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a 

zásuvkami. 

Rozmístění rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel, apod., dle situačního nákresu. 

- rozvaděč na omítku 8 nebo 12 MOD       

 - 1 ks 

- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA       

 - 1 ks 

Rozvod vody po stěnách kontejneru v plastovém potrubí. Odpadní potrubí plastové, tažené 

na stěnách kontejnerů, vyvedeno, dle nákresu. Prostup odpadního potrubí i přívodu vody 

stěnou nebo podlahou kontejneru. 

 

 

Označení : SAN20-01  Sanitární kontejner 

Rozměry /dxšxv/: 6055 x 2435 x 2800mm 

Popis : základní výbava 

  2x sprchovací kout 2x WC 

  2x pisoár  5x umyvadlo 

  1x bojler 180l 

  1x elektroinstalace, vč. vytápění 

 
 Obrázek č.10 -  SAN20-01 
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Technické možnosti řešení: 
Rozměrově lze nabídnout kontejnery šíře do 3,0 m a délky až 9,0 m s výškou kontejneru 
do 3,2 m. 

• šířka kontejneru od 1,0 - 3,5 m 

• délka kontejneru od 1,0 - 9,0 m 

• výška kontejneru do 3,2 m 

 

 

Při návrhu lze využít širokých možností dispozičního řešení, materiálů a vybavení. 

 

Vnit řní podlaha: kontejneru musí vyhovovat mechanickou odolností a hygienickým 

podmínkám. 

  

Příklady provedení: 

• PVC podlahová krytina (lino) na voděodolné cementotřískové desce 

• keramická dlažba (RAKO, Marazzi, Roca, Halcon, Venus, nebo jiná) 

• vodovzdorná protiskluzová překližka, litá podlaha 

• odtokové podlahové vpusti, odtokové žlaby 

Obložení stěn a stropu z vnitřní strany: 

• laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů (bílá, 

barevná nebo např. v dekoru dřeva) 

• voděodolný hydrofobizovaný sádrokarton GKi Knauff 

• protipožární sádrokarton GKF Knauff 

• voděodolné desky z lehčeného PVC, bílé nebo barevné 

• keramické obklady na dřevotřískové desce (RAKO, Marazzi, Roca, Halcon, Venus, 

a další) 

• prefabrikované WC kabiny nebo příčky 
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Okna: plastová, hliníková, dřevěná 

• plastová s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá nebo v dekoru, s čirým nebo 

ornamentním (mléčným) sklem 

• okno může být z vnější strany opatřeno venkovní roletou 

• okno může být z vnitřní strany opatřeno hliníkovou žaluzií 

 

 

Elektroinstalace: standardní elektroinstalace dle ČSN nebo DIN, jednofázové 240V/50Hz 

nebo třífázové 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, provedení, přizpůsobené pro instalovanou 

technologii, spotřebiče a zařízení. 

 

 

Topení a odvětrávání:  

• stěnový konvektor 750 - 2000 W, IP44, do vlhkého prostředí, se zabezpečením 

proti zámrazu 

• infrazářiče, topné panely 

• odvětrávání stěnovým ventilátorem standardním, s doběhem 

Vodoinstalace: 

• Přívody vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová, nebo měděná trubka 

• Odvod odpadní vody: trubka z PVC, o 100 mm 

• Ohřev vody: elektrické boilery značky Stiebel-Eltron nebo ARISTON 5l, 10l, 50l, 

80, 100l, 120l, 150l, 200l 

• Rychloohřev vody, průtokové ohřívače značky Stiebel-Eltron 
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Označení : SK20 

Vnější rozměry /DxŠxV/: 6055 x 2435 x 2600 mm 

Konstrukce: Celoocelová svařená z ocelových profilů 

Stěny: Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 

Strop: Lakovaný hladký plech tl. 2mm, vyspádovaný 

Podlaha: Rýhovaný nebo slzičkový plech, lakovaný 

Vrata: Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým 

těsněním 

Povrchová úprava : lakováno, barva dle přání 

Elektroinstalace : za příplatek 

Manipulace : jeřáb, otvory pro ližiny VZV za příplatek 

 
 

Obrázek č.11 -  SK20 
 
 
 
 
 

Základní modul skladového kontejneru: vnější rozměry D x Š x V mm 

 

Skladový kontejner 20’ 6055 x 2435 x 2600 mm, 

Hmotnost: 1850 kg 

 Konstrukce: skladové kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů tloušťky 3 

a 4 mm. V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plechu tloušťky 4 a 6 mm, ve 

kterých jsou vypáleny otvory pro manipulaci. Kontejnery nejsou standardně 

vybaveny otvory pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem. 
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Stěny: jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tloušťky 1,5 mm, který je pevně 

přivařen do ocelového rámu kontejneru. 

 

Strop: je tvořen hladkým lakovaným plechem tloušťky 2 mm, který je přivařen na 

vyspádované střešní nosníky. 

 

Podlaha: je vyztužena podlahovými nosníky a je standardně krytá lakovaným rýhovaným 

nebo slzičkovým ocelovým plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu. 

 

Dveře/vrata: standardně jsou v čele skladového kontejneru dvoukřídlá ocelová vrata 

2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním. Gumové těsnění zajišťuje 

skladový kontejner proti zatékání dešťové vody. Tyto vrata mohou být dle požadavku 

zákazníka umístěny i na podélné stěně kontejneru. 

 

Elektroinstalace: standardně jsou skladové ocelové kontejnery nabízeny bez 

elektroinstalace. Za příplatek je možné kontejnery dovybavit elektroinstalací dle ČSN 33 

2000 nebo DIN. 

 

Povrchová úprava: 

vnější jednobarevné provedení v odstínu RAL, podle vašeho přání 

vnitřní jednobarevné provedení v standardně odstínu světle šedá, RAL 7035. 

 

Manipulace a montáž: Skladový kontejner lze manipulovat jeřábem nebo v případě 

skladového kontejneru opatřeného otvory vysokozdvižným vozíkem. Skladové kontejnery 

se ukládají na vodorovný zpevněný podklad. Skladové kontejnery vybavené 

elektroinstalací je nutné řádně připojit k síti nn a přizemnit dle ČSN. 
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7) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Stavby zařízení staveniště, které by mohly vyžadovat ohlášení, jsou v 

souladu s odst.2g) § 104 stavebního zákona mobilní kontejnery sloužící jako 

šatna, sprcha a kancelář, protože obsahují elektrické topení a slouží k pobytu osob.  

 

8)Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O 

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá 

na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 

Sb. §15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na 

staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se 

uvádějí opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být 

přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 

9) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 

technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do 

podzemních vod.  

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávněni k 

likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí 

zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu.  
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Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti od 

fouknutí.  

 

 

10) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích   

       termínů 

 

Zahájení vrchní hrubé stavby ..…………………….….  04/2014 

Ukončení  vrchní hrubé stavby ..………………………. 07/2014 
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4.1 Základní informace o stavbě 

4.1.1Obecné informace 

Název stavby :   Sportovní a vzdělávací centrum Petrovice,  

parc.č.947/10, k.ú.Petrovice 

Charakter stavby:  novostavba  

Místo stavby :   Petrovice 

    k.ú. Petrovice 

Okres :    Blansko  

Investor :   Obec Petrovice  

Petrovice 134 

679 02 Rájec-Jestřebí 

Projektant:    Lenka Kotisová 

Barachov 310 

679 06 Jedovnice 

Ing. Miloš Bacík 

Lesní 14 

 678 01 Blansko 

Zhotovitel:    dle výběrového řízení 

 

4.1.2 Obecné informace o konstrukci 

Popis konstrukce 

Celkové vnější půdorysné rozměry objektu jsou 23,2 x 25,95 m. Nejvyšší bod nad 

UT je výška hřebene cca 12,5 m. 

Objekt má dvě nadzemní podlaží, které jsou zastřešeny sedlovou střechou s vikýři. 

Konstrukční systém objektu je kombinace železobetonového skeletového systému 

se systémem stěnovým s nosnými obvodovými a vnitřními zděnými stěnami 

uspořádanými v podélném i příčném směru objektu.  

Objekt bude založen na odstupňovaných příčných i podélných základových pasech 

v kombinaci se základovými patkami. 

Obvodové stěny a vnitřní zdivo jsou řešeny klasickou zděnou technologií 
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z cihelných bloků THERM. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z pórobetonových 

příčkovek.  

Strop nad 1.NP je navržen jako železobetonová monolitická deska. Součástí stropní 

desky je trojice podélných žeber a jedno příčné žebro. 

Z důvodu uložení a kotvení vazníků i krokví ve 2.NP je navržen v podélné 

modulové ose „2“ železobetonový  rám. 

Zastřešení objektu bude tvořeno sedlovou střechou o sklonu 30o se střešními vikýři. 

Konstrukce krovu je navržena z dřevěných sbíjených vazníků. Zastřešení krajních 

částí je navrženo z šikmých krokví. 

 

4.2 Připravenost staveniště, převzetí pracoviště 

 
4.2.1 Připravenost staveniště 

 

Staveniště musí být oploceno plotem o minimální výšce 1,8 m. Uložení zeminy 

bude v severozápadní části staveniště. Během zemních prací musí být zpevněny a 

zhutněny 

všechny plochy potřebné pro další fáze výstavby, tj. pro stavební buňky, skládky 

materiálu,  míchací centrum dle výkresu zařízení staveniště. 

 

4.2.2 Připravenost stavby 

Musí být dokončeny základové konstrukce. Beton základů musí být dostatečně 

únosný.  

V místě sloupů musí být výztuž vytažena do výšky podle statického výpočtu. 

 

4.3  Materiál 

4.3.1.Materiál 

 

 

Beton C 25/30 (B30)  

Výztuž B500B (10 505)  
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4.3.1 Skladování 

Pro skladování výztuže bude zpevněná panelová plocha, která musí bát čistá a 

sucha. Poloha zpevněné plochy je vyznačena ve výkresu zařízení staveniště.  

Výztuž  bude uložena na dřevěných  podkladcích, tak aby byly minimálně 100 mm 

od povrchu zpevněné plochy. Mezi jednotlivými vrstvami materiálu musí být 

mezery o tloušťce 20 mm a ve vzájemné vzdálenosti maximálně 1200 mm.  

 

 

4.3.2. Doprava a manipulace 

 

Výztuž se nesmí poškodit během dopravy, skladování a manipulace. Výztuž musí 

být na staveniště dopravena podle jednotlivých položek s identifikačními štítky. 

 

Dopravu zajišťuje dodavatel.  

Primární doprava materiálu na staveniště bude zabezpečená tahačem s přívěsem. 

Beton bude dovážen autodomíchávačem o objemu 8m3 . 

Sekundární doprava 

Lehké bednící dílce budou přenášet ručně. 

 

 

4.4. Převzetí pracoviště 

Pro etapu hrubé vrchní stavby přejímá pracoviště subdodavatel, který má na starost 

montáž bednění. Ten přejímá pracoviště, které musí být vybaveno podle dohody. 

Zařízení staveniště jako jsou administrativní a sanitární buňky, staveništní 

komunikace, přípojky, oplocení byly zhotoveny před touhle technologickou etapou. 

Dále přejímá hotové monolitické železobetonové základové pasy, které mají 

krychelnou pevnost stanovenou dle projektu. Geodeti provedou před zahájením 

montáže zaměření vyznačení os sloupů. Základové pasy musí být zkontrolovány 

výškopisně i polohopisně dle projektové dokumentace. Kontrolují se hlavní 

rozměry vytyčeného objektu v modulové síti, kontrola montážní roviny 

základových konstrukcí, zejména v modulové síti sloupů, kontrola vyčnívající 

výztuže, kování a podobných konstrukčních prvků zabudovaných v základech. 
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Zároveň se předává pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot 

ve výškopisu a v polohopisu. Případné odchylky musí odsouhlasit projektant stavby 

a technický dozor investora. 

Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací zodpovídá zhotovitel 

montáže bednění za jejich další průběh. Vše stavbyvedoucí zapíše do stavebního 

deníku. Odpovědné osoby- projektant, technický dozor. 

 

 

4.4.  Pracovní podmínky 

4.4.1. Zařízení staveniště 

 

Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230,400V, 

která bude napojena na přivedené elektrické vedení v zemi.  Rozvod vody bude 

z napojení ve vodoměrné šachtě. Staveniště musí být oploceno proti vniknutí 

nepovolaných osob (výška min. 1800m) a uzamykatelnou branou.  

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

 

 

 

4.4.2. Obecné pracovní podmínky 

Monolitické práce budou probíhat pouze za příznivého počasí. V případě hustého a 

trvalého deště, bouře, sněžení nebo při tvoření námrazy budou práce přerušeny. 

Dále 

budou práce pozastaveny, pokud rychlost větru bude větší než 8 m.s-1 a při snížené 

viditelnosti. Betonáž je prováděna za teplot nad bodem mrazu, a to minimálně 5°C 

po celou dobu tvrdnutí betonu. Proto nemusí být opatření na udržení teploty pro 

správný průběh hydratačních procesů. V případě slunečního či větrného počasí musí 

být provedena opatření, která zabrání nadměrnému vysychání povrchových vrstev 

betonu. Dodavatel betonu odpovídá za kvalitu dodané směsi. 

Provádění prací se předpokládá v letních měsících, proto by práce neměly být 

ovlivněny nízkými teplotami. Práce se přerušují na příkaz vedoucího montážní čety, 

který toto ukončení prací zaznamená do stavebního deníku, včetně důvodu, druhů a 
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hodiny ukončení prací. 

Všichni pracovníci montážní čety musí být před zahájením práce proškoleni z BOZ 

a seznámeni s technologickým postupem a návaznosti prací. Provede se zápis o 

proškolení, který musí podepsat všichni školení. Každý pracovník po skončení 

práce na pracovišti, musí zabezpečit, aby nedošlo k poranění ostatních pracovníků 

použitými stroji a pracovním nářadím. 

Bezpečnost a ochranu zdraví zajistí převážně uschováním pracovního nářadí na 

původní 

místo, nebo jeho stabilizací a vypnutím ze zdroje napájení, nebo mechanickým 

zabezpečením, za něž se považuje uzamknutí stroje. Po skončení prací na pracovišti 

vedoucí montážní čety vizuálně zkontroluje, zda došlo k zabezpečení pracoviště po 

dobu 

nepřítomnosti pracovníků.  

Sloupy, průvlaky a stropy musí být prováděny v souladu s projektovou 

dokumentací. 

 

4.5. Personální obsazení 

Složení pracovní čety: 

a)  armování: 

· vedoucí pracovní čety 1x 

· montážník (musí mít svářečské oprávnění) 2x 

· pomocný pracovník 2x 

 

b) bednění: 

· vedoucí pracovní čety 1x 

· montážník (musí mít znalosti o bednění systémem NOE) 2x 

· pomocný pracovník 2x  

 

Lití betonu do stropní konstrukce - 4 pracovníci 

Ochrana betonu během technologické pauzy - 2 pracovníci 

Odbednění stropu - 3 pracovníci 

Vedoucí čety odpovídá za správné provedení armování, bednění, betonáž, vibrování  
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betonu a následné odbednění. 

Jedna směna bude trvat osm hodin s jednou půlhodinovou pauzou. 

 

4.6. Stroje a pracovní pomůcky 

4.6.1 Stroje 

automatický domíchávač   - objem bubnu : 8 m3     

                                                                          

   - schwing - Schwing S 34X  

   - ponorný vibrátor  

-  vibrační lišta 

 

4.6.2 Pomůcky 

 pracovní pomůcky : - kladívka, hřebíky, kleště, měřící pomůcky, barevný sprej, 

pásmo, svinovací metr, dráty, hutnící prostředky, lopaty, hladítko, pila, vodováha, 

svářečka, ocelový kartáč, 

 

4.6.3 Ochranné pomůcky 

brýle, rukavice, pracovní oděv, přilba, pevná obuv 

 

4.7. Pracovní postup 

 

Technologická etapa bude začínat betonováním ŽB sloupů v 1NP. Bude pokračovat 

vyzdíváním nosných zdí. Vyzdíváno bude do výšky mezipatra. Pak se bude 

pokračovat betonováním ŽB průvlaků a sloupů, a betonováním ŽB stropu 

mezipatra. Následně se dozdí zbylé části. V 2NP bude pak probíhat betonování ŽB 

sloupů a vyznívání nosných zdí. 

 

4.7.1 Monolitické ŽB sloupy 

Povrch výztuže před zabetonováním musí být čistý, zbaven mastnoty. Výztuž 

budou ukládat vyškolení pracovníci (železáři). Je nutná průběžná kontrola podle 

projektové dokumentace, aby nedošlo k záměně prutů výztuže. Výztuž sloupů se 
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bude vázat před postavením bednění. Na kotevní pruty, které vyčnívají ze základů, 

se navážou na pruty nosné výztuže sloupu. Výztuž musí být stabilní, aby se během 

betonáže neposouvala. Dále se musí kontrolovat, aby u výztuže byla dodržena 

požadovaná tloušťka krycí vrstvy betonu. 

Bednění musí být provedeno podle předpisů výrobce. Montáž bednění musí 

provádět pracovník, který má k tomu oprávnění. Bednění musí odolávat všem 

účinkům, kterým bude vystaveno na stavbě. Musí být dostatečně tuhé zaručená 

celistvost. Mezi dílci musejí být velmi těsné spáry, aby nedocházelo k vyplavování 

betonové směsi. Vnitřní povrch bednících desek musí být čistý a opatřen 

odbedňovací emulzí. Pro sloupy bude použito lehké sloupové bednění NOE SL 

2000. Jednotlivé panely jsou spojeny spínacím drapákem. Poškozené nebo jinak 

deformované panely se nesmí používat. Bednění se bude sestavovat ze země, bude 

použito pomocného lešení. Bednění bude zajištěno pomocí stabilizačních vzpěr. 

 

 

 
 Obrázek č.12 -  bednění sloupu 
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Obrázek č.13 -  detail rohove napojeni 
 

 

Betonáž 

Při betonování se směs musí zpracovat co nejdříve, aby nedošlo ke znehodnocení 

betonu. 

Ponorným vibrátorem nesmí být vpichy vícekrát do jednoho. Betonová směs nesmí 

být vypouštěna z větší výšky jak 1,5m. Rychlost betonování nesmí překročit 

hodnotu udávanou výrobcem bednění.  Betonová směs se ukládá opatrně, aby 

nedošlo k přetvoření bednění nebo výztuže 

Betonová konstrukce nesmí podléhat otřesům, minimálně 7 dní po betonáži. 

Zhutňování se provádí po jednotlivých vrstvách. Výška zhutňované vrstvy nesmí 

být větší než 1,25 násobek délky hlavice vibrátoru. Vibrace se ukončí, až se mezery 

na povrchu zaplní cementovou maltou. Doba zhutňování jednoho vpichu hlavice se 

pohybuje od 20 do 60 s. Při zhutňování vrstvy nad již zhutněnou vrstvou se musí 

hlavice vibrátoru zasunout na krátkou dobu pod povrch předcházející vrstvy do 50 

až 100 mm, aby se obě vrstvy dobře spojily. Místa vpichu hlavic mají být ve 

vzdálenostech, aby poloměry účinnosti vibrátoru vzájemně překrývaly. Doba 

vibrace musí být přiměřená. Ukončit se má až vystoupí na povrch cementová kaše a 

přestanou na povrch vystupovat vzduchové bublinky. Hlavice vibrátoru se nemá 

dotýkat ocelové výztuže. 
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4.7.2 Monolitické ŽB průvlaky a stropy 

Povrch výztuže před zabetonováním musí být čistý, zbaven mastnoty. Výztuž 

budou ukládat vyškolení pracovníci (železáři). Je nutná průběžná kontrola podle 

projektové dokumentace, aby nedošlo k záměně prutů výztuže. Výztuž průvlaků a 

stropu se bude vkládat do již sestaveného bednění. Do průvlaků se nejprve rozmístí 

třmínky nahoře otevřené a do nich se bude vkládat nosná výztuž, která se s třmínky 

spojí, pak se třmínky uzavřou. U stropu se nejprve rozloží pruty rozdělovací 

výztuže, na ně se položí nosná výztuž. V místě křížení se výztuž spojí svázáním 

nebo svarem. 

 Výztuž musí být stabilní, aby se během betonáže neposouvala. Dále se musí 

kontrolovat, aby u výztuže byla dodržena požadovaná tloušťka krycí vrstvy betonu. 

Bednění musí být provedeno podle předpisů výrobce. Montáž bednění musí 

provádět pracovník, který má k tomu oprávnění. Bednění musí odolávat všem 

účinkům, kterým bude vystaveno na stavbě. Musí být dostatečně tuhé zaručená 

celistvost. Mezi dílci musejí být velmi těsné spáry, aby nedocházelo k vyplavování 

betonové směsi. Vnitřní povrch bednících desek musí být čistý a opatřen 

odbedňovací emulzí. Bude použito stropní bednění NOEH20. Poškozené nebo jinak 

deformované desky se nesmí používat.  

Začne se stavbou stojek. Matice se na stojce stočí tak, aby nad ní byl ponechán 

volný závit asi 150 mm. Vnitřní spojka se vysune tak, aby bylo přibližně dosaženo 

požadované celkové délky stojky. Vysunutí se zajistí řádným zasunutím čepu do 

otvoru vnitřní stojky. Vytočením matice s integrovaným klínem se nastaví přesná 

délka stojky. Na stojku se nasadí vidlicová hlava. Každá druhá stojka s vidlicovou 

hlavou musí být opatřena trojnožkou, která zajišťuje především svislost stojky, ale 

přenáší i horizontální zatížení vzniklé během bednění stropů. Do vidlicových hlav 

se osadí sekundární nosníky, vidlicová hlava bezpečně zajišťuje jeden nebo dva 

nosníky proti překlopení. Na sekundární nosníky se osadí primární nosníky. Poté se 

provede pokládka bednících desek na primární nosníky. Aby se zabránilo 

překlopení primárních nosníků, je nutné styk bednících desek a nosníků 

zajistit hřebíky. Po vyskládání celé plochy bednícími deskami stavbyvedoucí 

provede nivelaci horního povrchu. Pomocní dělníci pomocí matic s integrovaným 
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klínem na stojkách doladí výškovou úroveň celého stropu. Po srovnání horního 

povrchu do roviny se horní povrch bednění nastříká odbedňovacím olejem. Dále se 

provede kontrola těsnosti bednících desek. 

 

 

 

 

 

Obrázek č.14 -  stropní bednění 
 

 

Obrázek č.14 -  bednění průvlaku 
 

Monolitický ŽB strop se bude zhutňovat pomocí vibrační latě. Zhutňování bude 

probíhat, dokud na povrch nevystoupí cementová malta. 
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4.8. Kontrola a kvalita 

Veškeré železářské práce musejí být provedeny podle platných norem pro 

svařování. 

VSTUPNÍ KONTROLA 

 - vstupní kontrola se provede při přebírání pracoviště. Stavbyvedoucí kontroluje 

stav základů, jejich pevnost, rovinnost a výškovou polohu, kontroluje 

kvalitu výztuže a bednících dílců, jejich počet dle projektové 

dokumentace. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

 

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA  

- vedoucí čety kontroluje správnost ukládání výztuže, montáž bednění, průběh 

betonování s ohledem na BOZ, dodržuje pravidla pro nakládání s 

pracovními pomůckami a s odpady. Stavbyvedoucí kontroluje kvalitu 

svarů, dodržení délky uložení prvků při osazování, kontroluje se 

rovinatost stropu, svislost sloupů. Provede se zápis do stavebního deníku 

a vyhotoví se výkresy. 

                    

VÝSTUPNÍ KONTROLA  

- kontrolu provede stavbyvedoucí kontroluje se svislost sloupů (tolerance je 5mm), 

poloha prostupů, zdůvodnění případných odchylek se zapíše do 

stavebního deníku, zda odpovídá projektové dokumentaci. 

 

4.9.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Během provádění stavebních prací bude dohlíženo na bezpečnost a ochranu při 

práci dle vyhlášky 591/2006sb. 

362/2005 Sb. - ,,Práce ve výškách 
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4.10.  Ekologie 

Dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb:  

 

KÓD NÁZEV KATEGORIE 

170405 Železo a ocel 0 

170101 Beton 0 

170201 Dřevo 0 
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5.1.Základní informace o stavbě 

5.1.1Obecné informace 

Název stavby :   Sportovní a vzdělávací centrum Petrovice,  

parc.č.947/10, k.ú.Petrovice 

Charakter stavby:  novostavba  

Místo stavby :   Petrovice 

    k.ú. Petrovice 

Okres :    Blansko  

Investor :   Obec Petrovice  

Petrovice 134 

679 02 Rájec-Jestřebí 

Projektant:    Lenka Kotisová 

Barachov 310 

679 06 Jedovnice 

Ing. Miloš Bacík 

Lesní 14 

 678 01 Blansko 

Zhotovitel:    dle výběrového řízení 

 

 

 

5.1.2.Obecné informace o konstrukci 

 

Popis konstrukce 

Celkové vnější půdorysné rozměry objektu jsou 23,2 x 25,95 m. Nejvyšší bod nad 

UT je výška hřebene cca 12,5 m. 

Objekt má dvě nadzemní podlaží, které jsou zastřešeny sedlovou střechou s vikýři. 

Konstrukční systém objektu je kombinace železobetonového skeletového systému 

se systémem stěnovým s nosnými obvodovými a vnitřními zděnými stěnami 
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uspořádanými v podélném i příčném směru objektu.  

Objekt bude založen na odstupňovaných příčných i podélných základových pasech 

v kombinaci se základovými patkami. 

Obvodové stěny a vnitřní zdivo jsou řešeny klasickou zděnou technologií 

z cihelných bloků THERM. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z pórobetonových 

příčkovek.  

Strop nad 1.NP je navržen jako železobetonová monolitická deska. Součástí stropní 

desky je trojice podélných žeber a jedno příčné žebro. 

Z důvodu uložení a kotvení vazníků i krokví ve 2.NP je navržen v podélné 

modulové ose „2“ železobetonový  rám. 

Zastřešení objektu bude tvořeno sedlovou střechou o sklonu 30o se střešními vikýři. 

Konstrukce krovu je navržena z dřevěných sbíjených vazníků. Zastřešení krajních 

částí je navrženo z šikmých krokví. 

 

 

5.2. Materiál 

5.2.1.Výpis materiálu 

Příhradové vazníky 22ks 

rozměry: délka – 14 225 mm 

               výška – 4350 mm 

Z důvodu vysoké výšky bude vazník rozdělen po výšce. viz výkres B1.6 

Rozměry jednotlivých částí: Vazník V1 A délka- 14,225m,výška 2,4m 

  Vazník V1 B délka – 6,35m, výška 1,9m 

 

5.2.2. Doprava a manipulace 

Dopravu zajišťuje dodavatel.  

Primární doprava materiálu na staveniště bude zabezpečená nákladním vozidlem 

značky Volvo FH 16 520 x 4 s návěsem Goldhofer SPZ-DL 4. Jelikož má vazník 

délku 14,225m bude se brát jako nadrozměrná doprava. Musí být doprovázena 

doprovodným vozidlem.  

Časti vazníku budou ležet na návěsu. 
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Sekundární doprava 

Složení bude zajištěno autojeřábem AD20.  

 

 

Přejímají se dílce odpovídající projektové dokumentaci s odpovídajícím označení 

dle kladečského plánu. Nahodile je nutno zkontrolovat rozměry prvků. Současně 

s přejímkou dílců je dodáno osvědčení o jakosti a kompletnosti. Za dodání všech 

dí1ů dle objednávky na základě výkresové dokumentace, kvalitu, počet prvků a 

neporušení dí1ců odpovídá stavbyvedoucí dodavatelské společnosti. Řešení 

případného poškození dílů je nutno konzultovat s investorem a statikem. Je-li stav 

prvku nebo poškození takové, že prvek je nutno vyměnit, dodavatel se zavazuje 

poškozený prvek nahradit na své náklady.  
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5.2.3. Skladování 

Nepředpokládá se skladování vazníků. Pouze plocha pro předmontáž dvou částí 

vazníku. 

 

 

5.3.Převzetí pracoviště 

Převzetí provede montážní firma. Přeměří železobetonový věnec a sloupy 

s průvlakem, na které se bude osazovat příhradový vazník, zkontroluje dostatečnou 

tuhost, zapíše převzetí stavby do protokolu. Záznam bude obsahovat případné 

odchylky, nedostatky a termín jejich odstranění. Proběhne instruktáž pracovníků, 

kteří podpisem souhlasí s obecnými podmínkami bezpečnosti práce. Dodavatel 

převzetím staveniště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na staveništi 

stane, zejména za škody, které tam mohou vzniknout všem účastníkům výstavby. O 

převzetí staveniště se pořizuje důkladný zápis, v němž se všechny důležité 

skutečnosti zaznamenávají. 

Podepsáním protokolu o převzetí pracoviště a zahájením prací zodpovídá zhotovitel 

montáže skeletu za jejich další průběh. Vše stavbyvedoucí zapíše do stavebního 

deníku. Odpovědné osoby- projektant, technický dozor. 

 

5.4. Pracovní podmínky 

5.4.1. Zařízení staveniště 

Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 230,400V, 

která bude napojena na přivedené elektrické vedení v zemi.  Rozvod vody bude 

z napojení ve vodoměrné šachtě. Staveniště musí být oploceno proti vniknutí 

nepovolaných osob (výška min. 1800m) a uzamykatelnou branou.  

Skladovací plocha na staveništi musí být upravená (zpevněná, rovná a odvodněná).  
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5.4.2. Obecné pracovní podmínky 

Montáž příhradových vazníků bude probíhat pouze za příznivého počasí. V případě 

hustého a trvalého deště, bouře, sněžení nebo při tvoření námrazy budou práce 

přerušeny. Dále budou práce pozastaveny, pokud rychlost větru bude větší než 8 

m.s-1 a 

při snížené viditelnosti, kdy jeřábník nerozpozná signály vazače nebo vedoucího 

montážní čety. Provádění prací se předpokládá v letních měsících, proto by práce 

neměly být ovlivněny nízkými teplotami. Práce se přerušují na příkaz vedoucího 

montážní čety, který toto ukončení prací zaznamená do stavebního deníku, včetně 

důvodu, druhů a hodiny ukončení prací. 

Všichni pracovníci montážní čety musí být před zahájením montáže proškoleni z 

BOZ a seznámeni s technologickým postupem a návaznosti prací. Provede se zápis 

o proškolení, který musí podepsat všichni školení. 

Každý pracovník po skončení práce na pracovišti, musí zabezpečit, aby nedošlo k 

poranění ostatních pracovníků použitými stroji a pracovním nářadím. 

Bezpečnost a ochranu zdraví zajistí převážně uschováním pracovního nářadí na 

původní 

místo, nebo jeho stabilizací a vypnutím ze zdroje napájení, nebo mechanickým 

zabezpečením, za něž se považuje uzamknutí stroje. Po skončení prací na pracovišti 

vedoucí montážní čety vizuálně zkontroluje, zda došlo k zabezpečení pracoviště po 

dobu 

nepřítomnosti pracovníků.  

 

5.5. Personální obsazení 

Složení pracovní čety: 

 

a) montáž vazníků 

· jeřábník 2x 

· montážník 2x 

· vazač 2x 

 

Vedoucí čety (vazač). Zodpovídá za provedenou práci, dodržování bezpečnostních 
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předpisů, postup montáže, správnou manipulaci s dílci. Musí mít platný vazačský 

průkaz. 

Jeřábník musí mít jeřábnický průkaz, řidičský průkaz skupiny C a platné 

psychotesty. Odpovídá za údržbu montážního mechanizmu, za zabezpečení jeřábu 

po ukončení práce. Montážníci osazují prvky, rozměřují jejich polohu, zabezpečují 

konstrukci montážními prostředky. 

 

5.6. Stroje a pracovní pomůcky 

 

5.6.1 Stroje 

a)  - Autojeřáb AD 20 

b) – Tahač - Volvo FH 16 520 x 4 

c)  - Návěs Goldhofer SPZ-DL 4 

d) – mobilní lešení 

 

5.6.2 Pomůcky 

montážní žebřík, nivelační přístroj s příslušenstvím, ocelové pásmo, 

olovnice, vážní lať, ocelové distanční destičky, táhla, kotevní bloky a vzpěry 

 

5.6.3 Ochranné pomůcky 

brýle, rukavice, pracovní oděv, přilba, pevná obuv 

 

 

 

 

5.7. Pracovní postup 

 

5.7.1 Montáž vazníků 

Pro montáž vazníků se bude používat autojeřáb AD 20. Postup montáže viz. 

B1.5.  

Nejprve se musí provést předmontáž dvou částí vazníku. Části jsou od sebe 
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odděleny dřevěným roštem, které se spojí svorníkem. U svorníkového spoje se pod 

hlavu a matici svorníku budou vkládat podložky, které musí dosedat v celé ploše. 

Vazač uváže vazník k jeřábu. Prvek, zavěšený na hák jeřábu, nejprve zvedneme cca 

500 mm. Překontrolujeme správnost uvázání. Na dvou montážních plošinách budou 

montážníci směřovat vazník na ŽB věnce. 

 

V průběhu montáže je důležité zabezpečovat konstrukci dočasným ztužením. 

 

 

 

 

 

Při montáži sloupů musí být věnovaná pozornost BOZ. 

 

5.8. Kontrola a kvalita 

 

VSTUPNÍ KONTROLA 

 - vstupní kontrola se provede při přebírání pracoviště. Stavbyvedoucí kontroluje 

dokončení nosných zdí, železobetonových konstrukcí dle projektové 

dokumentace. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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MEZIOPERAČNÍ KONTROLA  

- vedoucí čety kontroluje správnost montáže jednotlivých prvků, kontrolní měření, 

dodatečné impregnace po zářezech a vady v místech spojů rovinatost. 

Provede se zápis do stavebního deníku.  

                

 

 

VÝSTUPNÍ KONTROLA  

- kontrolu provede stavbyvedoucí kontroluje vzdálenost, kontrola spojů zapíše do 

stavebního deníku, zda odpovídá projektové dokumentaci 

 

5.9.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Během provádění stavebních prací bude dohlíženo na bezpečnost a ochranu při 

práci dle vyhlášky 591/2006sb. 

362/2005 Sb. - ,,Práce ve výškách 

 

5.10.  Ekologie 

Dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb:  

 

KÓD NÁZEV KATEGORIE 

170405 Železo a ocel 0 

170101 Beton 0 

170201 Dřevo 0 
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6.1. Základní informace o stavbě 

Název stavby :   Sportovní a vzdělávací centrum Petrovice,  

parc.č.947/10, k.ú.Petrovice 

Charakter stavby:  novostavba  

Místo stavby :   Petrovice 

    k.ú. Petrovice 

Okres :    Blansko  

Investor :   Obec Petrovice  

Petrovice 134 

679 02 Rájec-Jestřebí 

Projektant:    Lenka Kotisová 

Barachov 310 

679 06 Jedovnice 

Ing. Miloš Bacík 

Lesní 14 

 678 01 Blansko 

Zhotovitel:    dle výběrového řízení 

 

 

6.1.2.Popis stavby 

Popis konstrukce 

Celkové vnější půdorysné rozměry objektu jsou 23,2 x 25,95 m. Nejvyšší bod nad 

UT je výška hřebene cca 12,5 m. 

Objekt má dvě nadzemní podlaží, které jsou zastřešeny sedlovou střechou s vikýři. 

 

6.1.3.Technické řešení 

Konstrukční systém objektu je kombinace železobetonového skeletového systému 

se systémem stěnovým s nosnými obvodovými a vnitřními zděnými stěnami 

uspořádanými v podélném i příčném směru objektu.  
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Objekt bude založen na odstupňovaných příčných i podélných základových pasech 

v kombinaci se základovými patkami. 

Obvodové stěny a vnitřní zdivo jsou řešeny klasickou zděnou technologií 

z cihelných bloků THERM. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z pórobetonových 

příčkovek.  

Strop nad 1.NP je navržen jako železobetonová monolitická deska. Součástí stropní 

desky je trojice podélných žeber a jedno příčné žebro. 

Z důvodu uložení a kotvení vazníků i krokví ve 2.NP je navržen v podélné 

modulové ose „2“ železobetonový  rám. 

Zastřešení objektu bude tvořeno sedlovou střechou o sklonu 30o se střešními vikýři. 

Konstrukce krovu je navržena z dřevěných sbíjených vazníků. Zastřešení krajních 

částí je navrženo z šikmých krokví. 

  

6.2. Návrh strojní sestavy 

 

6.2.1  Autojeřáb AD 20 

6.2.2 Tahač s přívěsem Iveco Eurocargo 220 

 6.2.3. Volvo FH 16 520 x 4 

6.2.4. Návěs Goldhofer SPZ-DL 4 

6.2.5. Doprovodné vozidlo 

6.2.6 Autodomíchávač 

6.2.7. Schwing S 34X 

6.2.8. Mechanický ponorný vibrátor PERLES 

6.2.8 Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 

6.2.9 Řetězová motorová pila 

6.2.10 Vysokozdvižný vozík Clark C 25D 

6.2.11. Míchačka Atika SX 165 (230V) 

6.2.12   Stavební kolečko 60L 
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  6.2.1  Autojeřáb AD 20 

Autojeřáb AD 20 T s čtyřdílným teleskopickým výložníkem a stavebním nástavcem 

je určený pro střední stavební a montážní práce, a to i v náročném terénu. Autojeřáb 

je instalován na osvědčeném vynikajícím podvozku TATRA T-815 P 14 26 208 

6x6.  

Základní parametry autojeřábu AD 20 

Základní parametry autojeřábu AD 20 t 

Použití pro montáž příhradových vazníků. 

 

 

 

AD 20.2 IVECO Délka Šířka Výška 
Šířka s vysunutými 

opěrami 

Rozměry mm 10 530 2 500 3 950 4 600 

Celková hmotnost kg 24 260 (povolená 26 000) * 

Zatížení náprav kg 
přední : 8 000 – 

povolené 
Zadní: 2 x 9 500 * 

Nosnost kg 20 000 

Pojezd s břemenem 

kg/mm 
4 000 / 2 800 

Délka základního 

výložníku 
Zasunutý: 8 900 mm Vysunutý: 20 900 mm 

Délka výložníku 

s nástavcem 
28 800 mm 

Hydraulická soustava 
2 pomocné obvody na podvozku, 2 hlavní obvody na 

otočném vršku 

Bezpečnostní zařízení SLI 05 
 

Ovládání mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 
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Typ podvozku IVECO Trakker AD260T41 H 6x4 / rozvor 3 820 mm 
 

Výkon motoru 254 kW při 2 200 min-1 * 
 

Maximální dopravní 

rychlost 
90 km/hod s omezovačem * 

 

Tažné zařízení ano - dovolená hmotnost přívěsu 18 000 kg 
 

 

 

                            

 

  Obrázek č.18 -  AD20 
 

                      ¨ 
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6.2.2 Tahač s přívěsem Iveco Eurocargo 220 

S přívěsem 

• Uveze najednou 34 palet 

• Do maximální hmotnosti 6.000 kg 

• A objemu 90 m3 

 

Obrázek č.19 -  tahač s přívěsem 
 

Využití pro dopravu zdících materiálů, výztuže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  6.2.3. Volvo FH 16

Motor D16G; 540, 600, 700 nebo 750 k

S technologií SCR motor spl

Točivý moment 2650, 2800, 3150 nebo 3550 Nm

90 % točivého momentu k dispozici b

Odvětrávání klikové skříně s uzav

 

                          

 

 

Pro přepravu příhradových vazník
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Volvo FH 16 520 x 4 

Motor D16G; 540, 600, 700 nebo 750 k 

S technologií SCR motor splňuje normy Euro 5, EEV (750)VEB+ 

ivý moment 2650, 2800, 3150 nebo 3550 Nm 

ivého momentu k dispozici během sekund 

říně s uzavřeným oběhem 

Obrázek č.20-  volvo FH 16 520 x 4 

íhradových vazníků. 

 



 

 

   6.2.4. Návěs Goldhofer SPZ
Navržen pro přepravu železobetonových vazník

Nosnost:   

Šířka:    

Roztažnost:   

Počet náprav:   

  

                      

6.2.5. Doprovodné vozi

- pro nadměrné náklady
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s Goldhofer SPZ-DL 4  
epravu železobetonových vazníků. 

44 t 

2500 mm 

15800-37700 mm 

4 

Obrázek č.21 - Návěs Goldhofer SPZ-DL 4
 

Doprovodné vozidlo 

rné náklady 

 

Obrázek č.22 - Doprovodné vozidlo  

 

DL 4 
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6.2.6 Autodomíchávač 

 

 

 

Obrázek č.23 - Autodomíchávač  
 

Technické parametry 

Pohotovostní hmotnost  29,5 t 

Užitné zatížení   26 t 

Pohon     6x4 

Výkon motoru 3  40 kW 

Objem    8 m3 

Otáčky bubnu (min -1)  0-12/14 

Šířka     2,4 m 

Výška     6 m 

 

Dovážení betonu na stavbu 
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6.2.7. Schwing S 34X 

Využití u ŽB monolitických konstrukcí 

 

 

 

Obrázek č.24 – Schwing S 34X  
 

 

Technická data 

Výložník S 34 X  

Parametr Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah (m) 34,0 

Horizontální dosah* (m) 30,0 

Skládání výložníku - R 

Počet ramen - 4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 550° 

Systém zapatkování - XH 

Zapatkování podpěr - přední (m) 6,21 

Zapatkování podpěr - zadní (m) 5,70 

 



73 
 

6.2.8. Mechanický ponorný vibrátor PERLES 

využití u ŽB monolitických sloupů 

Parametry 

Označení CMP 

Kategorie ponorný mechanický 

Provozní hmotnost [kg] 6 

Motor  elektro 230V 

Délka hřídele 3-5 

Výkon motoru [kW]  2 

 

Obrázek č.25 - Mechanický ponorný vibrátor PERLES  
 

6.2.8 Vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 

použití u plošných ŽB monolitických konstrukcí - stropy 

 

Technické parametry 

délka x šířka lišty 2000 x 170   mm  

motor HONDA GX25 (4-taktní) 0,8   kW  

délka rukojeti 1,8+1,8   m  

naklápění lišty ano   -  

úroveň vibrací v rukojeti 3,2   m/s-2  

hladina hluku 91   dB(A)  

hmotnost 14,8   kg  
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Obrázek č.26 - Vibra ční lišta Atlas Copco  
DYNAPAC BV 20 G  
 
 
 

6.2.9 Řetězová motorová pila 
Technické údaje 

 Specifikace motoru 
 Zdvihový objem válce  53,2 cm³ 
 Výstupní výkon  2,5 kW 
 Rychlost při volnoběhu  2600 ot./min.  
 Maximální otáčky motoru při zatížení  9000 ot./min 
 Vrtání válce  46 mm 
 Zdvih válce  32 mm 
 Systém zapalování  SEM AM50 
 Vzduchová mezera modulu zapalování  0,3 mm 
 Zapalovací svíčka  NGK BPMR7A 
 Objem palivové nádrže  0,6 l 
 Objem olejové nádrže  0,3 l 
 Řezací zařízení 
 Rozteč řetězu  .325" / 3/8" 
 Délka vodící lišty  38 cm 
 Rychlost řetězu na max. výkon  17,4 m/s 
 Celkové rozměry 
 Hmotnost (bez řezacího zařízení)  5,2 kg 
 

 

 

   

Obrázek č.27 - Řetězová motorová pila 
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6.2.10 Vysokozdvižný vozík Clark C 25D 
 

 

 

evidenční číslo: 2222 

motor: Yanmar 

převodovka: automat 

pohon: D 

nosnost: 2.5 t 

výška zdvihu: 3.3 m 

rozměry (v×š×d): 2,15×1,2×3,5 m 

 

 

přeprava palet zdících prvků 

 

 

 

Obrázek č.28 – vysokozdvižný vozík 

 

 



 

              

  6.2.11. Míchačka Atika SX 165 (230V)

Obsah 165 l schopnost umíchat 

kvalitní provedení kuličkových

restart tepelné ochrany. 

Technické parametry k produktu:

Elektrické napájení:  

Hmotnost:   

Výkon motoru :  

Objem bubnu:   

Obrázek č.29 - Míchačka Ati

 

6.2.12    
Stavební kolečko 60L 

Objem - 60L 

Nosnost - 60kg

 Obrázek č.30 - Stavební kole
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ka Atika SX 165 (230V) 

schopnost umíchat 3 kolečka. Předností této míchačky  jsou: Nožní brzda, 

čkových ložisek hřídele a válce, tepelná pojistka proti

Technické parametry k produktu: 

 230/50 V/Hz 

 80 kg 

 0.80 HP 

 165 l 

 

čka Ati ka SX 165 (230V) 

 

tavební kolečko 60L 

jsou: Nožní brzda, 

proti přetížení, 
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Příl.1 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

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

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 

zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí b ý t na jeho hranici souvisle oploceno d o 

výšky 

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

prostory a 

pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz n a nich co 

nejméně 

narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 

pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím s e alespoň z 

horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední 

tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno 

zábranou podle přílohy č. 

3 části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 

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

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 

a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části 

III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

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

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

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na 

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

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
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obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, a b y náhradní komunikace a 

oplocení, popřípadě ohrazení staveniště n a veřejných prostranstvích a veřejně 

přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 

postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami,16) 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) n a 

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

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke s p l n ě n í 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení,17) a 

během provádění prací je dodržuje. 

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

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis.5) 

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

pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 

provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci n a 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 

 

II. Za řízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí b ý t navržena, 

provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku 

požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 

úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro 

rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné 

energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které 
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mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením 

staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

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

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

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

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

jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se n a staveništi. 

Pokud s e n a staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat 

z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 

manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 

odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 

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

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

zábrany a náležitá upozornění. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

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

pevná a stabilní s ohledem na  

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

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

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

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

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

nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 

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

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

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

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

předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 



81 
 

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

majetku nebo životního prostředí. 

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

nebo zdraví fyzických osob n a staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 

popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 

posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

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

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

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

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

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

bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, 

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

technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

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

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 

účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 

Příl.2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

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

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 

nadzemních vedení a překážek. 

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

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
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poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 

posunutí nebo uvolnění. 

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

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 

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

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

dokumentaci stroje stanoveno jinak, j e prostor ohrožený činností stroje vymezen 

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

pracovištích smí být stroj uveden d o provozu až p o uplynutí doby postačující k 

opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

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

výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 

předpisy.19) 5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 

postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních 

předpisů;20) dohled a podle okolností též bezpečnost provozu n a pozemních 

komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při 

této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s 

vysokou viditelností. Při označení překážky provozu n a pozemních komunikacích se 

řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů.16) 

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

na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 

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

III. Mícha čky 

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

horizontální poloze.  

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

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

do 

rotujícího bubnu. 

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

v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
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5. Obsluha nevstupuje d o prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 

opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 

vstoupit pod koš jen tehdy,je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 

řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

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

elektrické energie. 

 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména p o ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

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

výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 

návodem k používání zajistí. 

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

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu. 

 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

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

betonové směsi musí b ý t vedeny a zajištěny tak, a b y nezpůsobily přetížení nebo 

nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 

částí stavby. 

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

podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem.  

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

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 

účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 

strojním čerpání malty m u s í b ý t zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 

fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 

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

složité a opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

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

konstruovány, 

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

8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 

místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 

nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby j e nebylo 

nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 

výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

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

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 

hadicemi) smí b ý t prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 

výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

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

 

IX. Vibrátory 

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

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

délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 

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

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

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

ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
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 XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 

v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 

řádně seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí b ý t stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 

s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 

spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 

parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 

samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 

zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 

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

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

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

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

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 

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

ovládání stroje. 

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

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

činností prováděnou v jeho okolí. 

 

XV. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 

zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-

li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 

používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

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

jakož i přivlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí 

být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší 

požadavky. 
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3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 

nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 

popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 

používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 

bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 

uložena a upevněna samostatně. 

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

pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 

pohybu.  

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 

být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné 

nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 

mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 

sjíždění stroje. 

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

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

9. Přípojný stroj musí b ý t p ř i připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 

mechanicky zajištěn p ro ti nežádoucímu pohybu. P ř i připojování přípojného 

stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, s e smí najíždět 

přípojným strojem n a tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně 

zdraví při ruční manipulaci s břemeny.5) 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 

osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 

závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 

osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
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Příl.3 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

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

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

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

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

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

určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 

přístupná. 

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

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 

použitých strojů. 

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

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 

klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 

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

kutálet. 

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

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

proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 

podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

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

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

převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví s e odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 

maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

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

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

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

výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
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8. Skládka sypkých hmot s e spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 

značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob.15) Fyzické osoby, které 

zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa 

odběru. 

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

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

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

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

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 

plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 

proti pádu fyzických osob d o nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 

skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 

vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 

barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich 

stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 

zajištěno proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech 

s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v 

souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.23) 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 

do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného 

tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a z a 

podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 

manipulace s nimi. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 

než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze 

podle stanoveného technologického postupu. 
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16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním předpisem.24) 

 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 

technické infrastruktury,25) zejména energetických a komunikačních vedení, 

vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a 

nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud s e projektová dokumentace 

nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných 

podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 

jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti 

sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb 

ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 

stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce p o d hladinu 

povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení 

hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem,26) zejména 

jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení 

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

fyzických osob do vody. 

4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 

též výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 

vybavení, podle zvláštního právního předpisu27) a jiných podzemních překážek. 

5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení 

v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních 

prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 

obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí 

fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění 

technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
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IX. Betonářské práce a práce související 

 

IX.1 Bednění 

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

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

montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 

výrobce a s ohledem n a bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 

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

dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 

rovině. 

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

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.  

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

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

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 

převzetí hotové konstrukce bednění a j e j í kontrole provede fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

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

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, 

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

výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 

místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými 

v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 

pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a p r o ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

přístupové komunikace,13) například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě 

podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 

výztuži. 
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3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 

v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

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

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

 

IX.3 Odbedňování 

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

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

na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo d o hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu.13) Žebřík lze při 

odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

pracovní podlahou a za předpokladu, ž e se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 

bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 

podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

4. Součásti bednění s e bezprostředně p o odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

 

 

 

 

IX.5 Práce železářské 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 

uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 

ukládáním. 

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

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

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

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

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

při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání 

mezi fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka j e 

nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit 

v úzkých a hlubokých nádobách. 

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

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud j sou umístěny 

a zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických 

osob. 

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

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být 

z hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 

malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 

musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

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

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 

dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.13) 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen 

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
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XI. Montážní práce 

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

pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 

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

Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 

provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 

požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

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

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

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

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

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

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. 

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

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

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

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

zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 

závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 

technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 

předpisu,11) jestliže k tomu d a l a prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická 

osoba pověřená zhotovitelem. 

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

bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 

pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
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předpisu.6) Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 

přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k 

jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 

zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 

nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 

závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se p o osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 

stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 

svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 

podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 

ohrožena. 

13. Následující dílec s e smí osazovat teprve tehdy, a ž j e předcházející dílec 

bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 

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

upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. 

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

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 

větru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
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362/2005 Sb. - ,,Práce ve výškách‘‘ 

 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 

Vláda nařizuje podle § 134a odst. 2 a podle § 134e odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb. , 

zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:  

 

§ 1  

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje 

způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí 

pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických 

zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou.  

 

§ 2  

(1) Toto nařízení se nevztahuje na práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

vykonávané při  

a) hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na pracovištích 

podléhajících vrchnímu dozoru podle zvláštního právního předpisu ,  

b) provozování námořních plavidel podle zvláštního právního předpisu ,  

c) provádění záchranných a likvidačních prací složkami integrovaného záchranného 

systému ,  

d) přípravě a výcviku složek integrovaného záchranného systému k provádění 

záchranných a likvidačních prací.  

(2) Tímto nařízením nejsou dotčeny jiné požadavky na pracoviště a pracovní 

prostředí stanovené zvláštními právními předpisy.  

 

§ 3  
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(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 

bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění  

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 

nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob 

například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,  

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 

výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 

přesahuje 1,5 m.  

(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 

kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 

zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 

konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.  

(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 

proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků 

kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na 

povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců 

účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.  

(4) Ochranu proti pádu není nutné provádět  

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 

pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou 

proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, 

na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"),  

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 

nepřesahují 0,25 m,  

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m 

pod korunou vyzdívané zdi.  

(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 

půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po 

jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí 

nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti 

pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí 
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být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory 

ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m.  

(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při 

zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti 

prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou 

konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění 

proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat 

nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly 

apod.).  

(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 

s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců.  

(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 

samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 

zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 

Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o 

povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o 

přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě 

zaměstnavatele.  

 

§ 4  

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

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

bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou jsou stanoveny v příloze k tomuto 

nařízení.  

 

 

Příloha  

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

zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
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bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.  

 

I. Zajišt ění proti pádu technickou konstrukcí  

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 

umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí 

odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. 

Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na 

pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet 

žádná další rizika pádu.  

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 

opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 

zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně 

vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných 

konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 

Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových 

nebo schodišťových přístupů.  

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

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentaci .  

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 

m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 

propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 

výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška 

horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 

předpisy jinak .  

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 

účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
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dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 

konstrukce ochrany proti pádu opět osadí.  

 

II. Zajišt ění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky  

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 

situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v 

souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní 

ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními 

právními předpisy.  

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují  

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

pádům z výšky (pracovní polohovací systémy),  

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

pádu).  

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 

prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, 

že je  

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

volného okraje),  

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

nebo  

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 

dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 

vyloučilo zranění zaměstnance.  

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.  

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 

Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 

vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
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kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 

osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 

dostatečně odolné.  

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 

případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 

prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 

ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 

ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými 

doplňky.  

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 

pokud  

a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako 

nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) 

a druhé jako záložní (zajišťovací lano),  

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 

zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu,  

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 

výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu 

zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu 

nad svými pohyby,  

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k 

sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu,  

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem 

tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně 

vyproštěn.  

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 

lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití 

jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a 

součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují 

parametrům jejich stanovené životnosti.  
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9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 

vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.  

 

III. Používání žebříků  

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 

účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 

takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, 

fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá 

nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, 

ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat.  

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 

k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 

spolehlivou oporu.  

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

pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.  

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

jedna osoba.  

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

takovému použití výrobcem určen.  

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 

pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 

(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 

než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 

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

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 

použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 

velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí 

být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
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posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 

sestup.  

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 

na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 

opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, 

aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí 

být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné 

dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat.  

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 

m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.  

10. Pří práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 

výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prostředky.  

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

používání.  

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 

zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 

stability žebříku.  

 

IV. Zajišt ění proti pádu předmětů a materiálu  

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení.  

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

být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv,  

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

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

dokumentaci.  

Proti pádu nářadí jsou pracovní plošiny opatřeny zarážkami o min. výšce 

0,15m. 
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V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 

zajistit.  

2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména                                                    

a) vyloučení provozu,                                                                                                                         

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

nebo pod místem práce ve výšce,                                                                                                                         

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 

nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 

jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo                                                                               

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

ohrožení.  

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

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

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

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

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.  

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce.  

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 

šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato 

šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného 

břemene v místech dopravy materiálu.  

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 

komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 

3 kolem celého obvodu paty objektu.  

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 

jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 

zaměstnanců na níže položeném pracovišti.  
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Při osazování příhradových vazníků se bude na tomto místě pohybovat pouze 

vazač. Vazač musí být proškolen, mít vazačský průkaz a ochranné pomůcky 

(přilba). 

 

VII. Do časné stavební konstrukce  

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

dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na 

montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 

zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují.  

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 

nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 

odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability 

kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v 

české technické normě.  

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

způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže.  

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

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

staticky prokázána,                                                                                                                  

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 

ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; 

pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během 

práce,                

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

celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení,  

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 

schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 

výpočtem nebo jiným dokumentem,  

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

umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze,  
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f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 

použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 

ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery,  

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům,  

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 

schody, rampy nebo výtahy).  

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 

například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části 

dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 

bezpečnostními značkami .  

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 

odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 

osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na 

základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné 

stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u  

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

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 

demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava 

nosných částí do přepravní polohy.  

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 

nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 

(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 

bezodkladně.  

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 

souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a 

pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti 

mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 

ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o  

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

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení,  

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

bezpečnost použitého lešení,  

e) přípustná zatížení,  

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.  

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 

ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 

stanoví zaměstnavatel.  

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

žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny.  

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 

největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 

pevnosti doložené výpočtem.  

 

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

přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje 

nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:                                                          

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,                                                                        

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 

zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 

práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 

případech silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-1 (síla větru 6 stupňů Bf)                                                             

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,                                                                          

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

Práce se přerušují na příkaz vedoucího montážní čety, který toto ukončení 

prací zaznamená do stavebního deníku, včetně důvodu, druhů a hodiny 

ukončení prací. 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

         Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 

stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z 

navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících 
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příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec 

provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.  

 

 

XI. Školení zaměstnanců 

        Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 

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

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

pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 

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

pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel 

podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

Všichni pracovníci čety musí být před zahájením práce proškoleni z BOZ a 

seznámeni s technologickým postupem a návaznosti prací. 
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Závěr 

V bakalářské práci jsem se zaměřila na technologickou etapu vrchní  

hrubé stavby Sportovní a vzdělávací centrum Petrovice. Stavba byla složitější i 

zajímavější vzhledem k svému umístění a špatné dostupnosti, a skloubením ŽB 

monolitického systému s cihelným. Pro tuhle etapu jsem navrhla zařízení 

staveniště, strojní sestavu, vypracovala technologické předpisy, průkaz jeřábu 

rozpočet, časový plán výstavby. Zabývala jsem se širšími dopravními vztahy, 

zejména z hlediska vzdáleností, kritických bodů po trase přepravy. 

Získala jsem mnoho nových poznatků a zkušeností s řešením jednotlivých 

technologických postupů a získala jsem větší rozhled v oblasti stavebních strojů. 

Naučila jsem se pracovat s programy BUILDpower pro rozpočtování staveb a 

CONTEC pro časový plán staveb. Uvědomila jsem si, jak je náročné vše skloubit, 

aby stavba mohla navazovat v jednotlivých etapách. 

Při zpracování bakalářské práce jsem získala nové zkušenosti a poznatky z oboru 

stavebnictví. Myslím, že se mi v budoucnu budou hodit. 
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