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Abstrakt 
V této diplomové práci je zpracována organizace výstavby logistického centra v Ostravě. 
Organizace se týká provedení zemních prací, základových konstrukcí a konstrukce 
železobetonového prefabrikovaného skeletu. Skladová hala logistického centra je založena na 
vrtaných železobetonových pilotách a nosnou konstrukci haly tvoří železobetonový 
prefabrikovaný skelet. Pro stavebně technologický projekt jsou zpracovány: časový a finanční 
plán, harmonogram stavebních prací, položkový rozpočet, technologický předpis provedení 
železobetonového skeletu, návrh zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, plán bezpečnosti a 
kontrolní a zkušební plán.  
  
Klíčová slova 
Organizace výstavby, zemní práce, základové konstrukce, železobetonový prefabrikovaný 
skelet, skladová hala, vrtané železobetonové piloty, nosná konstrukce, stavebně technologický 
projekt, časový a finanční plán, harmonogram stavebních prací, položkový rozpočet, 
technologický předpis, zařízení staveniště, strojní sestava, plán bezpečnosti, kontrolní a 
zkušební plán.  
  
  
  
Abstract 
In this diploma thesis is processed build-up organization of logistics centre in Ostrava. The 
build-up organization covers the implementation of ground works, foundation constructions 
and precast concrete framework. Storage hall of logistics centre is based on drilled concrete 
piles and precast concrete framework makes up main structure. Construction technology 
project contains time-schedule and financial plan for whole project, time-schedule of 
construction works, budget, technological standard for precast concrete framework, design of 
building site accessories, design of machine group, safety plan, check and test plan.  
  
Keywords 
Build-up organization, ground works, foundation constructions, precast concrete framework, 
storage hall, drilled concrete piles, main structure, construction technology project, time-
schedule and financial plan for whole project, time-schedule of construction works, budget, 
technological standard, building site accessories, machine group, safety plan, check and test 
plan.  
… 
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1 Základní identifikační údaje o stavbě: 

1.1 Název stavby: 

Logistické centrum firmy REAL WALTER v Ostravě – Hošťálkovicích 

1.2 Místo stavby 

Ostrava – Hošťálkovice, Moravskoslezský kraj 

1.3 Charakter stavby 

Novostavba 

1.4 Účel stavby 

Jedná se o objekt haly, která bude sloužit jednak  skladovým a logistickým překladům 

elektronického zboží tak i k administrativním účelům související s logistikou společnosti. 

1.5 Dotčené pozemky 

1012/1, 1022, 1023, 1096/2, 2101, 2174/7, 2174/9, 2132, 2133, 1181, 1180, 1179, 1177/14, 

1177/1, 1102, 1106/1, 1106/7, 1106/8, 1106/22, 2157, 1176/1, 1176/4, 1176/2 

1.1 Doba výstavby 

2012 – 2013 -> 18 měsíců 

1.2 Cena 

184 428 144 Kč 

2 Hlavní účastníci výstavby 

2.1 Investor:  

 REAL WALTER a.s. 

 Novoveská 9 

 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

2.2 Uživatel-provozovatel:  

 REAL WALTER a.s. 

 Novoveská 95 

 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 
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2.3 Projektant:  

 DaF-PROJEKT s.r.o. 

 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

Hornopolní 131/12 

2.4 Inženýrská činnost:  

 Investing servis s.r.o. 

 Erbenova 3 

 703 00 Ostrava-Vítkovice 

3 Členění stavby na stavební objekty 

Označení i názvy objektů byly převzaté z propůjčené projektové dokumentace. Objekty SO01 

– Přeložka VVN, SO02 - Příprava území, SO03 – Ochranná hráz nejsou součástí propůjčené 

projektové dokumentace a budou provedeny na podkladě samostatného stavebního 

povolení. 

Č. objektu Název 

SO 04   Objekt skladů a administrativy 

SO 05   Dočasná vrátnice 

SO 06   Dočasný vjezd do areálu 

SO 07   Areálové komunikace, parkoviště, zpevněné plochy 

SO 08.1   Prodloužení vodovodního řadu 

SO 08.2   Vodovodní přípojka 

SO 08.3 Areálové rozvody 

SO 09   Areálová dešťová kanalizace 

SO 10   Areálová splašková kanalizace 

SO 12   Přípojka VN + trafostanice 

SO 14   Oplocení areálu 

SO 15   Sadové úpravy a zeleň 

4 Stavebně architektonické řešení objektů 

4.1 SO04 – Objekt skladů a administrativy 

Hlavní objekt stavby sdružuje halové prostory a dvoupatrovou administrativní vestavbu 

situovanou podél severozápadní stěny objektu. Administrativní vestavba zahrnuje části 

stravovací, technické (dílny), kancelářské a sociální. Nejvyšší bod objektu tvořen lemující 
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atikou kolem střechy je ve výšce + 14,530 m od úrovně podlahy. Střecha je koncipována 

v minimálním dovoleném sklonu pro odvod vody vnitřními vpusti z vrchní vrstvy střešního 

pláště. Opláštění budovy je v převážné většině ze sendvičových panelů v následující skladbě 

z vnějška dovnitř: jednostranně poplastovaný pozinkovaný profilovaný plech - vnitřní izolace 

PUR - minerální vata (v požárně nebezpečných prostorech) - jednostranně poplastovaný 

pozinkovaný profilovaný plech. Tento druh opláštění bude proveden v rozsahu výšek +3,600 

m až 14,530 m, spodní třetinu bude tvořit ŽB sendvič, kde budou i manipulační vrata 

zásobovacích můstků s vyjížděcími plošinami pro snaží nakládaní/vykládání zboží. 

4.2 SO05 – Dočasná vrátnice 

Architektonické i stavební řešení tohoto objektu je vztaženo na jeho relativně krátkou funkci, 

a tedy i životnost. Jednoduché základové pasy, jednoduchá nosná ocelová konstrukce 

z tyčových prvků, jednoduché opláštění z plastových zateplených kazet částečně doplněných 

prosklenými stěnami a jednoduchý střešní plášť mají urychlit vybudování kýženého objektu a 

po ukončení jeho funkce zase rychlou demontáž s recyklací demontovaných částí. 

4.3 SO06 – Dočasný vjezd do areálu 

Komunikace, která bude sloužit pro dočasné dopravní napojení areálu, je navržena 

v převažující délce jako obousměrná dvoupruhová s nezpevněnými krajnicemi. Šířka 

zpevněné části je 8,0m a je tvořena dvěma jízdními pruhy o šířce 3,5m se zpevněnými 

krajnicemi o šířce 0,5m – příčný sklon bude střechovitý o velikosti 2,5%. Nezpevněné krajnice 

mají šířku 0,75m a jsou navrženy v příčném sklonu 8,0%. Komunikace o celkové délce cca 

120m se napojí na stávající rampu dálnice D1. Územním dočasného sjezdu prochází 

inundační pás řeky Opavy (nutno zachovat stávající pozemek bez jakýchkoliv terénních úprav 

nebo staveb) v šířce 50,00m. Proto bude dočasný sjezd vybudován tak, že ze stávající dálniční 

rampy bude proveden sjezd rampou na pozemek, poté bude dočasný sjezd veden přesně 

v úrovni stávajícího terénu a po požadovaných 50,00m bude komunikace opět stoupat na 

navýšenou úroveň nového areálového parkoviště. Vybudování dočasného sjezdu patří 

k prioritní výstavbě. Než bude tento vjezd vybudován, bude pro přístup automobilové 

dopravy využíván severní vjezd z Broskvoňové ulice. 

4.4 SO07 – Zpevněné plochy 

Areál bude doplněn zpevněnými objízdnými komunikacemi, parkovišti osobních automobilů 

(celkem 243 stání – z toho 16 pro invalidní občany) a parkovišti čekajících kamiónů (celkem 5 

stání). Podle budoucí funkce konkrétní zpevněné plochy se odvíjí i použití materiálu pro její 

povrch, ve směs to budou kombinace asfaltových a betonových povrchů doplněné pásy z 

žulových kostek pro odvodnění. 
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4.5 SO08 – Vodovod 

Vodovodní řad bude navazovat na rekonstrukci části veřejného vodovodu DN80 

v Broskvoňové ulici a bude prodloužen k SV rohu pozemku investora, kde bude napojena 

vodovodní přípojka, která zásobuje skladový objekt vodou. Na vodovodní přípojce bude 

osazena vodoměrná šachta nacházející se v areálu firmy REAL WALTER a její konec bude ústit 

k hlavnímu skladovému objektu, odkud se bude dále distribuovat pitná voda do celého 

areálu. Stavební práce na vodovodu patří k prioritním výstavbám spolu s prodloužením 

přípojky VN a vybudovaní dočasného vjezdu z dálniční rampy. Započnou hned po zahájení 

stavby, takže prodloužením vodovodní přípojky k místům budoucího objektu bude možné 

napojovat staveniště vodou z určeného místa. 

4.6 SO09 – Areálová dešťová kanalizace 

Areálová dešťová kanalizace je rozdělena na 2 samostatné kanalizační systémy přibližně 

stejných celkových délek. Dešťová voda ze střech je odváděna samostatnou kanalizací do 

stávající odlehčovací stoky DN1300/1950. Je na ní umístěno celkem 13 revizních šachet 

z prefabrikovaných typizovaných betonových skruží s poklopem. Na kanalizaci pro dešťovou 

vodu ze zpevněných ploch znečištěnou ropnými látkami od silničního provozu jsou osazeny 

odlučovače ropných látek (ORL) a retenční nádrž pro akumulaci vody. Retenční nádrž se 

nachází v západní části řešeného areálu a jedná se o ŽB objekt o objemu 77 m3. Na této 

kanalizaci je umístěno 20 revizních šachet stejného principu jak u kanalizace pro vodu ze 

střechy. Oba systémy kanalizací jsou umístěny pod areálovou komunikací.  

4.7 SO10 – Areálová splašková kanalizace 

Řeší odvod splaškových vod z místa budoucího logistického centra. Splašková kanalizace je 

zaústěna do veřejné jednotné kanalizace DN 1600. Připojuje se za vývod z retenční nádrže do 

veřejné kanalizace. Součástí objektu SO10 je i lapák tuku, který čistí odpadní vodu z provozu 

kuchyně a je zaústěn do areálového rozvodu. Splašková kanalizace je vedena pod areálovou 

komunikací a je na ní zřízeno 7 šachet ze ŽB prefabrikovaných dílů.  

4.8 SO11 – Přípojka VN a trafostanice 

Nová přípojka VN bude instalována z distribuční sítě ČEZ skrz odpojovače na určeném 

stožáru. Podzemním vedením přípojky do areálu investora pak bude napojena trafostanice 

22/0,4kV/2x630kVA. Obdobně jako práce u vodovodu, tak i v tomto případě započne 

realizace přípojky a trafostanice po zahájení výstavby logistického centra. Z vybudované 

trafostanice bude možné napojit staveniště elektrickou energií. 
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4.9 SO14 – Oplocení 

Oplocení bude realizováno kolem celého pozemku z ocelových sloupků a pletiva. Součástí 

oplocení budou také dvě vjezdové brány, jedna brána u dočasné vrátnice a jedna na únikové 

komunikaci. Oba vjezdy budou opatřeny dvoukřídlovou otočnou bránou. 

4.10 SO15 – Sadové úpravy a zeleň 

Sadové úpravy kolem hlavního objektu budou realizovány mezi posledními činnostmi. Jedná 

se o estetické zkrášlení okolí s ohledem na zabezpečení funkčnosti areálu. Úpravy budou 

provedeny zejména jako zatravnění a vysázení stromů a keřů na všech nezpevněných 

plochách. Nezpevněné plochy budou ohumusovány v tloušťce 20 cm, osety trávním 

semenem, vysazeny stromky a keři.  Tam, kde bude údržba trávníku náročná, se plocha 

pokryje mulčem z dřevěné kůry. 

5 Situace stavby 

Situace stavby s rozmístěním jednotlivých objektů a posazením do okolního prostředí je 

zpřehledněna na výkresech zařízení staveniště. Předmětné pozemky o celkové ploše 127 847 

m2 se nacházejí v nepříliš zastavěném území, nejbližší budovy a to rodinné domky se nachází 

zhruba třístá metrovou vzdušnou čarou severovýchodně od areálu. Z východní strany jsou 

pozemky ohraničeny dálnicí D1 a její sjezdovou rampou, která bude výhledově pokračovat 

jako severní spoj Poruba – Mariánské Hory. Severní část pozemků je lemována stávající 

místní komunikací III. Třídy propojena v křižovatce s Broskvoňovou ulicí. Poblíž areálu 

jihovýchodně u sjezdové rampy se nachází soutok řek Odry a Opavy. Území je 

charakterizováno jako orná půda, které již prošlo přípravnou fází pro stavbu areálu 

Logistického centra firmy REAL WALTER. Čili v předchozím stavebním řízení byly provedeny 

objekty SO01 – Přeložka VVN; SO02 – Příprava území (odstranění místních náletových dřevin 

a sejmutí ornice o ploše 6176 m2) a SO03 – Ochranná hráz. Ochranná hráz slouží jako 

protipovodňové opatření vůči účinkům případných záplav a zhutněná plocha ohraničená 

touto hrází, je zemní pláň HTÚ s výškovou kótou -1,250 m, ze které se budou postupně 

provádět jednotlivé fáze dalších objektů logistického centra. Ochranná hráz takto vymezuje 

hranice staveniště, i když zabírá polovinu pozemků. 

Z výše popsaného vyplývá, že stav ve výhledově krátké době umožní dvojí přístup 

automobilové dopravy k staveništi. Z počátku výstavby bude především využívaná severní 

brána napojena na Broskvoňovou ulici skrz obec Ostrava - Hošťálkovice, do doby než bude 

vybudovaný dočasný vjezd do areálu z dálnice D1. 
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6 Hlavní technologické etapy hlavního objektu 

V níže uvedených podkapitolách jsou stručně popsány jednotlivé konstrukce od základů až 

po střechu hlavního objektu skladové a administrativní budovy. Mají informovat o použitých 

technologiích jednotlivých konstrukcí a stručně naznačit postup jejich provádění. Tato práce 

je zaměřena pouze na hrubou stavební výrobu, komplexní přidruženou stavební výrobou se 

zde nezabývám. 

Dokument A4. Technologický předpis montáže železobetonového prefabrikovaného 

skeletu již podrobně rozebírá postup provádění hlavní nosné konstrukce haly. Obsahuje 

všechny náležité body předpisu. 

6.1 Spodní stavba 

6.1.1 Hlubinné zakládání 

Realizace hlavního objektu skladů a administrativy započne ze stávající zemní pláně HTÚ 

vybudované v předchozím projektu. Výstavba bude zahájena pracemi na celkem 169 kusech 

ŽB pilotách s předpokládanou délkou 2,5 až 6 m a průměry od 700 mm do 950 mm. Pro 

zhotovení pilot bude použitá technologie vrtaných pilot. Jednotlivé vrty pilot budou 

provedeny technologií tzv. rotačně náběrového vrtání pomocí speciálního nástroje - 

šnekového vrtáku. Vytyčení polohy základové piloty bude provedeno vždy přítomným 

geodetem podle projektové dokumentace a poloha středů se bude kontrolovat zpětně, po 

provedení. V ploše pod budovaným objektem se nachází fluviální hlíny, které jsou nestabilní, 

tudíž vrty budou pažené. Tímto se zajistí stabilita stěn i dna vrtů. Jako pažnice se použijí 

ocelové spojovatelně pažnice, které se instalují do tzv. dopažovacího zařízení na vrtné 

soupravě. Toto zařízení zajišťuje jednak instalaci pažnic, tak i jejich vytahování. Vytěžená – 

vyvrtaná zemina se odváží nákladními auty na zřízenou deponii. Po navrtání předepsané 

hloubky podle PD a začištění vrtu čistící šapou se do pažnice vloží hotový svařovaný armokoš. 

Armokoš dosedne na dno vrtu, které musí být zbavenou nakypřené zeminy, jež by mohla 

způsobit nežádané sednutí piloty. Podélná výztuž armokoše musí vyčnívat nad vrt piloty, aby 

bylo možné později provázat základový kalich s provedenou pilotou. Beton dovezený 

domíchávačem se lije přímo do vrtu pomocí usměrňovací článkové roury, aby tak nedošlo 

k roztřídění betonově směsi. Po betonáži bezprostředně následuje vytažení pažnice z vrtu. 

Na závěr se hlava piloty přebetonuje, je-li to nutné z hlediska dodržení stanovené projektové 

výšky. 

Po dokončení prací na pilotách započnou zemní práce související s úpravou okolí hlavy piloty 

a se základovými konstrukcemi nadzákladových zdí. Okolí hlav pilot se odkope a začistí tak, 

aby bylo možné na ně osadit a s výztuží armokoše provázat základové prefabrikované kalichy 



   
   

Diplomová práce 
STP skladovací haly 22 Technická zpráva ke STP 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Brně 
Fakulta Stavební 
Veveří 331/95 
602 00 Brno 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 

Bc. Tomáš Petrík 
 Brno, 2013 

s průměrem 1600 mm a výškou 1700 mm. Prefabrikované kalichy jsou opatřeny kapsou, do 

které se vetknou nosné ŽB prefabrikované sloupy. Z důvodu vyvedení dešťových svodů 

budou kalichy po obvodu severní a jižní fasády o 300 mm hlouběji, než kalichy „uvnitř“ 

základového rastru. Horní úroveň kalichů pod vnitřními sloupy bude 400 mm pod úrovní 

podlahy. Výšková poloha kalichů musí odpovídat PD s přípustnými odchylkami a bude 

kontrolována přítomným geodetem jak po provedení kalichu, tak před započetím montáže 

prefabrikovaných sloupů. 

6.1.2 Základové pasy a prahy 

Železobetonové základy nadzákladových zdí budou provedeny do hotových základových rýh. 

Prvně se však provede základová spára a to podkladním betonem v mocnosti alespoň 100 

mm. Poté bude možné zhotovit bednění základů a provést výztuž. Ta se ukládá nejprve na 

tzv. podkladky neboli distance z umělé hmoty určující předepsané krytí výztuže betonem. 

Před betonáží bude prostor budoucích základů zbaven nečistot včetně vázacích drátků, 

prachu, bláta, či zbytky betonu z předchozí betonáže. Rovněž bude důkladně 

překontrolována čistota výztuže. Samotné bednění musí být pevné, tuhé a zapřené do 

okolního terénu. Stěny bednění musí být před betonáží ošetřeny odbedňovacím přípravkem 

zamezující přilnutí betonové směsi k bednícím dílcům. Betonáž se provádí ve vodorovných 

rovinách po délce bednění a hutní ponorným vibrátorem. Beton nesmí padat do bednění 

z výšky větší než 1,5 m, aby nedošlo k rozpojení betonové směsi. Beton se rozhrnuje pouze 

lopatami, případně hráběmi, nikdy ne vibrující hlavicí vibrátoru. Místo se vibruje po dobu, 

než cementové mléko vystoupá na povrch betonu a postupuje v délkách 1,5 násobku délky 

hlavice vibrátoru. Vibrátor se nesmí dotýkat ani bednění ani výztuže. Napojování vrstev 

probíhá do doby zpracovatelnosti betonové směsi, zhruba do 60 minut. Hotová konstrukce 

se odbedňuje nejdříve po dosažení 80% navrhované pevnosti betonu. Tato doba je značně 

závislá na teplotních podmínkách okolí a třídě použitého betonu a pohybuje se od 3 do 5 

dnů. Obnažený beton se ošetřuje v závislosti na klimatických podmínkách, kropí se vodou, 

přikrývá vlčenou netkanou textilií, případně se chrání před nízkými teplotami pod 5 °C. 

Pokud se při odbednění objeví kazy, opravují se sanační maltou. Z úrovně HTÚ budou kromě 

základů požárních stěn, přístavků, schodišťových a výtahových šachet provedeny ve 

sníženém přízemí -1,500 m i strojovna SHZ s napojením na podzemní nádrž vody pro SHZ a 

hydrantový systém s celkovým objemem 800 m3. Takto budou vybetonovány základy pod 

podzemní nádrží, strojovou SHZ, požárními stěnami, přístavky, schodišťovými a výtahovými 

šachtami. Připravené základy budou připraveny pro další postup stavebních prací. 

6.2 Vrchní stavba 

Nosnou konstrukci hlavního objektu bude tvořit vícelodní ŽB prefabrikovaný skelet. Postup 

provádění montovaného skeletu je podrobněji zpracován v dokumentu A4. Technologický 

předpis montáže ŽB skeletu. Větší část objektu tvoří skladové prostory, představující jedno 
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podlaží, administrativní část bude třípodlažní ve výškových úrovních +0,000 m; +4,550 m; 

+8,600 m. Pomineme-li zkosení halového objektu severovýchodního rohu, má objekt 

půdorysní rozměry 156 m x 121 m. Rozpon lodí je 8 x 15,00 m; rozteč sloupů halového části 

je 20,25 m; v administrativní části je rozteč sloupů zhuštěna na 6,75 m a 6,8 m. Obvodové 

sloupy jsou také v kratších rozestupech – 7,50 m. Krokve jsou uloženy na vaznících 

v rozestupech 6,75 m. Ztužující prvky v délkách 7,50 m a 6,75 m obíhají kolem celé haly. 

Jednotlivá patra bude tvořit těžká stropní konstrukce ze železobetonových prefabrikovaných 

průvlaků a trámů doplněnými zmonolitněnými ŽB deskami betonovaných v tloušťce 150 mm. 

Průvlaky jsou na sloupy uložené v podélném směru lodních traktů haly a mají délku 6,75 m 

z důvodu zhuštění sloupového rastru nad administrativní části. Trámy se ukládají na průvlaky 

příčně k průběhu jednotlivých lodních traktů haly s roztečí 1,70 m.  

6.2.1 Montáž ŽB prefabrikovaného skeletu 

 Před montáží betonového skeletu bude především dokončena montáž základových kalichů, 

ověřena jejich výšková a směrová poloha a vytvořená pojezdová plocha ze štěrkopísku pro 

usnadnění pojezdu a montáže skeletu. Samotná montáž započne osazováním jednotlivých 

sloupů do připravených základových kalichů. Poloha sloupů je do doby zalití cementovou 

zálivkou fixována dřevěnými klíny. Po dostatečném vytvrdnutí cementových zálivek v patách 

sloupů následuje montáž základových sendvičových prahů ukládaných na prefabrikované 

základové kalichy s předem zhotovenou základovou rýhou mezi základovými kalichy. Ty se 

ovšem po dobu montáže halového objektu neosazují všechny. Operativně se určí ty prahy, 

jež umožní vjezd do prostory haly. Ty budou dodatečně osazeny i s navazujícími prvky až po 

dokončení montáže střešních prvků. Prefabrikované díly nakládacích můstků se budou 

ukládat na zhutněný štěrkopískový podklad do předepsané výšky, na nějž bude po zhotovení 

svislých stěn můstků vybetonovaná monolitická deska. Po této fázi následuje kompletace 

veškerých vnitřních panelových stěn a nosné stropní konstrukce z průvlaků a trámů. 

Smontovaná podlaží následuje osazování vazníků do vidlicových prvků ve špičkách sloupů. 

Nosná konstrukce střešní konstrukce se dokončí osazením střešních krokví na připravené 

vazníky. Na závěr je objekt ztužen ztužujícími prvky po celém svém obvodu. 

Všechny prefabrikované prvky jsou osazovány na cementové lože, které se provede na čistý 

a navlhčený povrch. Během montáže je důležité průběžně kontrolovat polohy všech prvků a 

případné nepřípustné odchylky bezodkladně řešit se stavbyvedoucím a projektantem. 

Svařované části, kotvící prvky, prostupy, ale i případně vzniklé defekty během montáže 

prefabrikovaných prvků jsou po smontování zality cementovou maltou. Veškeré prvky se 

zvedají autojeřáby, navěšování a montáž provádějí kvalifikovaní pracovníci. Pro kontinuální 

montáž skeletu bude dodávkový program dohodnut s dodavatelem tak, aby byly prvky 

osazovány na svá místa přímo z návěsu tahače. 
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6.2.2 Monolitické stropy a podlahové konstrukce 

Vyklizením prostoru halového objektu od strojních mechanismů po montáži poslední krokve 

započne řízené ukládání stabilizovaného násypu pro konstrukci podlahy. Na zhutněném 

povrchu násypu bude možné zřídit bednění pro monolitický železobetonový strop. Veškerý 

materiál: bednící prvky, výztuž a pomůcky jsou dopravovány autojeřábem (viz A5. Strojní 

sestava). Betonová směs se bude čerpat pomocí betonové pumpy (viz dokument A5). 

Obdobně bude zhotoven i strop nad 2 NP, kdy podběrná konstrukce bednění se bude 

montovat na hotovém stropu nad 1 NP. 

Podlaha 1NP z drátkobetonu v tloušťce 250 mm bude položena na hotovém násypu 

ukončeném vrstvou jemného štěrkopísku a hydroizolační fólií Fatrol H oboustranně 

chráněné geotextilií FILTEK. V administrativní části 1NP halového objektu bude v pásu 

širokém 5 m položená tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu Styrodur 2800 C. Na 

takto připravený podklad je možné zhotovit betonovou podlahu s rozptýlenou výztuží. 

Podlahy v patrových částech jsou ztuženy svařovanými sítěmi, které se ukládají na podlahové 

desky STEPROCK. 

6.2.3 Zděné přístavky kanceláří 

Obvodové zdi přístavků kanceláří se provádějí až po zhotovení nadzákladových zdí a uložení 

stabilizovaného násypu. Zdi budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM tloušťky 

300 mm. Tvárnice se budou spojovat zdící maltou připravovanou na místě. Pytlovaná suchá 

směs se smíchá s předepsaným množstvím vody a zpracuje v míchačce. Zdění se provádí na 

nadzákladových zdí, na které se položí hydroizolační pásy. Při zdění je nutné dodržovat 

takový postup, aby byly splněny požadavky zejména na ložné spáry, svislé spáry a vazby 

zdiva. Okenní a dveřní otvory se překlenou keramickými překlady opatřenými tepelnou 

izolací. Střešní konstrukce bude sestávat z trapézových plechů 160/250 tl. 1mm uložených na 

ŽB věncích a jednom ocelovém profilu IPE 180 kotveného do ŽB věnce. Na nosnou vrstvu se 

vynese střešní plášť ve vrstvách: parozábrana z PE fólie, těžká minerální tepelná izolace 

ROCKWOOL v tloušťce 180 mm a hydroizolační fólie SARNAFIL s minimální tloušťkou 1,5 mm. 

6.2.4 Schodiště 

Pro přístup do objektu z okolního terénu budou sloužit ŽB schodiště, vyrovnávací venkovní 

plochy, případně ocelové pozinkované únikové schodiště. Pro bezbariérový přístup budou 

zřízeny 2 vyrovnávací rampy na západní straně objektu. Pro pohyb mezi podlažími v objektu 

budou sloužit celkem 2 výtahy a 4 ŽB schodiště, z nichž jedno bude vyvedeno až na střechu 

pro snadný přístup údržby zařízení nacházející se na střeše objektu. Vnitřní schodiště a 

výtahové šachty budou zhotoveny v rámci provádění železobetonového prefabrikovaného 
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skeletu. Venkovní ocelové schodiště se smontuje současně s prováděním nosné konstrukce 

sendvičových panelů. Bude zhotoveno než dojde k montáží stěnových panelů. 

6.2.5 Opláštění budovy 

Práce na opláštění budovy budou zahájeny až po kompletní montáži ŽB prefabrikovaného 

skeletu. Opláštění bude tvořeno stěnovými PUR panely Kingspan, jež se vynesou na předem 

zhotovenou nosnou ocelovou konstrukci. V místech okenních otvorů budou provedeny 

ocelové výměny z téhož prvku. Při montáži sendvičových panelů se postupuje zezdola 

nahoru, při současném montování okenních výplní. V oblasti administrativní bude 1 sekce 

vynechána a zkompletována dodatečně. Toto opatření umožní vertikální dopravu materiálu 

při zhotovování monolitických stropních konstrukcí. 

6.3 Zastřešení 

Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří nosníky prefabrikovaného skeletu, na nějž se bude 

klást poplastovaný trapézový plech s výškou vlny 160 mm. Součástí zastřešení jsou i 

konstrukce světlíků a požární větrací klapky SOZ. V místě těchto prvků je nutné před 

pokládkou trapézových plechů provést výměnu z ocelových profilů, jež se kotví do betonové 

konstrukce střechy. Trapézový plech se kotví do betonové konstrukce ocelovými 

pozinkovanými šrouby s ocelovou podložkou. Na připravenou nosnou plochu z uložených 

trapézových plechů se postupně uloží další vrstvy střešního pláště. Pořadí bude následující: 

parozábrana z PE fólie, těžká minerální tepelná izolace ROCKWOOL v tloušťce 180 mm a 

hydroizolační fólie SARNAFIL s minimální tloušťkou 1,5 mm. Spád střechy je již dán tvarem a 

smyslem uložení jednotlivých železobetonových dílů. Náběhové klíny proti proudící vodě se 

vytvoří spádovou vrstvou tepelné izolace v místech protispádu celé střechy.   

7 Časový a finanční plán výstavby 

Časový plán hlavního objektu SO04 objekt skladů a administrativy zpřehledňuje všechny 

činnosti hlavní stavební výroby, jejich délku trvání a vzájemnou posloupnost. Vytvořené 

vazby a zadaná omezení příslušných činností vytvořily strukturu provádění stavebních 

činností s konkrétními daty jejich začátků a konců. Dvoubarevné schéma má ukázat v případě 

červené barvy kritickou cestu bez časové rezervy mezi činnostmi a modré barvy postup 

činností s časovou rezervou. Provádění hlavního objektu začíná vrtáním železobetonových 

pilot a pokračuje přes další základové konstrukce k montáži prefabrikovaného ŽB skeletu, 

následovaného opláštěním budovy, střechou, monolitickými ŽB konstrukcemi a podlahovými 

konstrukcemi konče. Délka trvání těchto činností je stanovena na necelých 18 měsíců.  
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Kromě časového plánu hlavního objektu byl vytvořen časový plán i pro celou stavbu 

zahrnující všechny objekty, který jasně znázorňuje priority výstavby, tedy pořadí a délky 

trvání jednotlivých objektů. Délka trvání celé stavby by teda měla trvat 2 roky a 4 měsíce. 

Přehled těchto výsledků je součástí příloh, části B2 Harmonogram. 

K hlavnímu objektu SO04 byl vytvořen i položkový rozpočet vztahující se k HSV, vytvořený 

v programu Build power. 98% položek má přepočítané výměry na základě výkresové 

dokumentace, výměry některých položek byly přebrány z poskytnutého slepého rozpočtu 

kvůli jejich absenci ve výkresové dokumentaci. Položkový rozpočet je k nalezení ve složce 

přílohy v části B3 Rozpočet. 

Hrubé ocenění stavebních objektů dle THU bylo vytvořeno rovněž programem Build power. 

Stanovené ceny vycházejí na základě aktualizovaných tabulek orientačních cen rozpočtových 

ukazatelů stavebních objektů dle měrných jednotek tříděných nezávaznou klasifikací JKSO. 

Hlavní objekt skladů administrativy byl při oceňování rozdělen zvlášť na obestavěnou 

administrativní část (SO04.1) a část skladů (SO04.2), jelikož se jednotkové ceny těchto celků 

značně lišili. Propojením hrubého ocenění stavebních objektů a jejich časové organizace 

realizace vznikl finanční plán, jenž je k nalezení v oddílu B3 Rozpočet. 

8 Zařízení staveniště 

Návrh zařízení staveniště řeší jednak blízké okolí stavby jako polohu staveniště, stávající stav 

okolí, požadovaný stav pro výstavbu, připojení na inženýrské sítě, tak i vnitřní organizaci 

výstavby a zajištění a návrh prvků zařízení staveniště nezbytných pro jeho bezproblémový 

chod. 

Celková situace stavby vůči okolí je patrná z výkresu B1.1 Koordinační situace, kde jsou 

znázorněny možné přístupové cesty, vjezdy do zařízení staveniště, ale i opatření související 

s organizací dopravy a bezpečností na komunikacích sousedících se stavbou. 

Výkres B1.2 Zařízení staveniště již souvisí s organizací veškerých prvků zařízení, jejich 

umístění, rozměry, materiálovou skladbou a znázornění objektů stavby vůči prvkům zařízení 

staveniště. S výkresem organizace stavby je provázaná i technická zpráva zařízení staveniště 

jako dokument A2. Zařízení staveniště. Zde jsou blíže popsány hlavní prvky zařízení a důvody 

jejich návrhu podloženy ve formě např. výpočtů. 
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9 Strojní sestava 

Strojní sestava obsahuje veškeré mechanismy, které jsou nezbytně nutné při provádění 

hlavní stavební výroby Logistického centra firmy REAL WALTER v Ostravě – Hošťálkovicích. 

Technické parametry navržených mechanismů jsou sepsány v příslušném dokumentu A5. 

Strojní sestava a doplňují je informace o účelu jednotlivých strojů. Svůj účel budou plnit 

především při zemních pracích, montážích, betonářských pracích, zdění a přepravě 

materiálu. 

Jelikož se jedná o skladovou halu relativně obřích rozměrů navíc montovanou z těžkých 

železobetonových prefabrikovaných dílů, bylo rozhodnuto téměř na začátku zpracování této 

diplomové práce, jestli výběr padne na věžový jeřáb, nebo autojeřáb. Zvolen byl 

pochopitelně autojeřáb, jehož parametry jsou popsány v dokumentu A5. Strojní sestava. 

Součástí jeho návrhu je i průkaz jeřábu ve složce příloh v oddílu B1 Výkresy, který má 

zdůvodnit výběr zvoleného typu. Jsou zde znázorněny jak pojezdy jeřábu během montáže 

skeletu, tak i diagramy pro nejtěžší a nejvzdálenější břemena rozdělena podle typu nosníků.  

10 Plán bezpečnosti 

Plán bezpečnosti v dokumentu A6. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci sumarizuje 

veškerá rizika spojená s pracemi hlavní stavební výroby SO04 objektu skladů a 

administrativy, které byly uvažovány v rámci této diplomové práce. Text jednak cituje 

příslušná nařízení vlády a je seřazen dle pořadí jejich příloh, tak i navrhuje konkrétní opatření 

vztahující se k předmětné stavbě psány tlustým textem. 

11 Environmentální požadavky 

Dokument A7. Zásady ochrany životního vychází především z platné legislativy následujících 

zákonů: 

• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

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

• Zákon č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí 

• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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• Vyhláška č. 351/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

• Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 

A popisuje formy i rozsah znečištění během výstavby, které bohužel k této branži patří. 

Nejde pouze o vyjmenování a smíření se s faktem, že to tak je, ale nabízí i konkrétní řešení 

při nakládání s odpady, chemickými látkami, postupy eliminování hluku, prašnosti, zamezení 

znečištění vod a ochrany zeleně. 
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1 Informace o staveništi 

1.1 Popis stavby 

Jedná se o halový objekt obdélníkového půdorysu s 1 zkoseným rohem jako součást 

logistického centra firmy REAL WALTER a. s. Hlavní objekt je založen na vrtaných 

železobetonových pilotách s délkami 2,5 až 6 m ukotvených do únosnějších štěrkových 

vrstev. Hlavice pilot končí v úrovni hrubých terénních úprav vytvořené z hutněných jílovitých 

zemin. Nosnou konstrukci haly tvoří montovaný železobetonový prefabrikovaný skelet 

s podélným nosným systémem. Konstrukce stropů nad 1NP a 2NP je provedena v kombinaci 

prefabrikovaných průvlaků a trámů s monolitickou ŽB nadbetonávkou. Obvodový plášť se 

zakládá na montovaných základových trámech a je doplněn nakládacími můstky v severní a 

jižní straně haly. Střešní plášť je vynesen poplastovanými trapézovými plechy doplněných 

parozábranou, tepelnou izolací a hydroizolací. Součástí stavby jsou jednak veškeré sítě 

infrastruktury jako areálový vodovod, areálová dešťová kanalizace, splašková kanalizace, 

vodovodní přípojka a elektrická přípojka, tak i objekt dočasné vrátnice, terénních úprav a 

zpevněných ploch, ke kterým patří veškeré areálové komunikace včetně parkoviště, tak i 

dočasná příjezdová komunikace z výjezdové rampy dálnice D1. Areál logistického centra se 

nachází v nepříliš zastavěném území na původních zemědělských plochách v katastrálním 

území Ostrava - Hošťálkovice. Rozsáhlý pozemek se rozprostírá na ploše 127 847,00 m2, podél 

nejdelší severní strany probíhá místní komunikace III. třídy, na níž jsou napojeny 2 ulice 

směřující do zastavěné oblasti. Nejbližší zástavba rodinných domků je vzdálena 300 m 

vzdušnou čarou severovýchodně od hlavního objektu. Východní stranu pozemků lemuje 

dálnice D1, z níž je vyvedena výjezdová rampa k jižní straně pozemků. Zbytek hranice 

pozemku lemují zemědělské plochy. 

1.2 Rozsah a stav staveniště 

Parcely týkající se Vlastní stavby 1059/1, 1060, 1077/1, 2134/1, 2174/9 a 2105/1 a parcely 

dotčené výstavbou 1012/1, 1022, 1023, 1096/2, 2101, 2174/7, 2174/9, 2132, 2133, 1181, 

1180, 1179, 1177/14, 1177/1, 1102, 1106/1, 1106/7, 1106/8, 1106/22, 2157, 1176/1, 

1176/4, 1176/2 se nachází v katastrálním území Ostrava – Hošťálkovice. Z předchozí etapy 

budování logistického centra proběhly realizace SO01 přeložky VVN č. 633/634, SO02 

příprava území pro stavbu a SO03 navýšení terénu v rámci HTÚ. V rámci objektu SO03 

Navýšení terénu byla vybudována i protipovodňová hráz, kterou bude možné vymezit 

staveniště, i když zabírá téměř polovinu pozemků a všechny její plochy nebudou využity. Za 

hranicí tohoto staveniště se nachází mezideponie skryté ornice, která bude využitá pro 

závěrečné terénní úpravy a jako bonitní půda k odvozu pro případné zájemce. 
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1.3 Doprava 

Předmětná stavba se nachází poblíž dálniční rampy a městské části Ostrava – Hošťálkovice. 

V průběhu druhé etapy výstavby budou zprovozněny 2 vjezdy do prostoru staveniště. 

Severní výjezd je staveništní komunikace z předchozí etapy stavby a lze ji efektivně využít 

doplněním několika betonovými panely. Po zbudování hlavního výjezdu v jižní části, bude 

severní výjezd užíván spíše nouzově, prioritně se bude vjezd a výjezd uskutečňovat jižní 

branou napojenou na dálniční rampu. 

2 Významné sítě technické infrastruktury 

Před zahájením výstavby budou vytyčeny veškeré stávající inženýrské sítě nacházející se na 

předmětných pozemcích s vyznačením ochranných pásem dle platných předpisů. Tyto 

pokyny se týkají ochranných pásem elektrických zařízení dle zákona č. 485/200 SB. a to 

konkrétně ochranného pásma stávajícího venkovního vedení VN v šířce 7 m od okraje vodiče 

na obě strany a ochranného pásma přeloženého VVN v šířce cca 30 m. Ochranné pásmo 

bude vytyčeno i pro kanalizační sběrač DN 1600 v šířce cca 2,5 m od líce potrubí na obě 

strany dle Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

3 Napojení zařízení staveniště na IS 

Provoz staveniště závislý na dodávce vody a elektrické energii bude zajištěn na 

prodloužených inženýrských sítích do budoucího areálu logistického centra. Připojení 

vodovodu bude zřízeno na severní straně území po prodloužení vodovodní přípojky a 

vodovodního řadu podle PD, jejichž vybudování je před započetím samotné výstavby 

hlavního objektu prioritní. Vodoměrná šachta bude zřízena s prodloužením vodovodní 

přípojky a bude se zaznamenávat spotřeba vody během výstavby. Rovněž bude zřízeno i 

připojení elektrické energie z prodloužené VN přípojky a nového rozvaděče u pravého jižního 

rohu skladové haly. Před rozvaděčem bude umístěn elektroměr zaznamenávající spotřebu 

elektrické energie. Splašková kanalizace vzniklá během činností samotného zařízení 

staveniště bude připojena do stávajícího kanalizačního sběrače nacházející se v severní části 

území. 

4 Uspořádaní a bezpečnost staveniště 

Samotné staveniště bude ohrazeno neprůhledným rozebíratelným oplocením výšky 1,8 m. 

doplněno uzamykatelnými bránami s vrátnicemi a stálou službou kontrolující oprávněnost 

vstupujících případně vjíždějících osob. Oplocení bude doplněno cedulemi „Staveniště, 
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Nepovolaným vstup zakázán!“; „Nebezpečí úrazu“ či „Pracuj v ochranné přilbě“, které budou 

i u vjezdových bran. U vjezdů na pozemky investora budou dále dopravní značky: Výjezd 

vozidel stavby; Zákaz vjezdu! s výjimkou „Mimo vozidel stavby“; „Nebezpečí úrazu“; 

případné dopravní značky upravující přednosti a hlavní a vedlejší komunikace. Informační 

tabule s názvem stavby a všech zúčastněných stran tohoto projektu zde bude umístěna 

taktéž. 

5 Řešení zařízení staveniště 

5.1 Sociální zařízení staveniště 

V blízkosti stavby se nenachází žádné stávající budovy, které by bylo možno využít pro 

stavbu. Zázemí sociálního a hygienického vybavení a řízení chodu stavby bude zhotoveno z 

mobilních staveništních buněk Contimade. Kontejnery budou osazeny na betonových 

panelech tloušťky 150 mm se štěrkovým podsypem 16/32 v tloušťce taky 150 mm. 

Nasazení počtu staveništních buněk odpovídá celkovému počtu pracovníků nasazených pro 

určité období. Bilance je patrná z níže uvedeného grafu rozděleného do jednotlivých měsíců 

a vyplývá z ní následující: 

 

Hlubinné zakládání (červen 2012 – červenec 2012): 

• 2x obytný kontejner Standard – Typ 2C 
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• 1x obytný kontejner Standard – Typ 1B 

• 1x obytný kontejner Standard – Typ 1C 

• 2x sanitární kontejner Standard – Typ 19B 

Montáž železobetonového skeletu (srpen 2012 – listopad 2012) 

• 3x obytný kontejner Standard – Typ 2C 

• 1x obytný kontejner Standard – Typ 1B 

• 3x obytný kontejner Standard – Typ 1C 

• 2x sanitární kontejner Standard – Typ 19B 

Opláštění, střecha, podlahy, monolitické stropy (prosinec 2012 – prosinec 2013) 

• 3x obytný kontejner Standard – Typ 2C 

• 1x obytný kontejner Standard – Typ 1B 

• 5x obytný kontejner Standard – Typ 1C 

• 3x sanitární kontejner Standard – Typ 19B 

Všechny kontejnery jsou zásobovány elektrickou energií pomocí elektrické přípojky. Sanitární 

kontejnery jsou navíc připojeny na vodovodní přípojku trubkou ¾“ (DN φ  20 mm) a 

dočasnou kanalizaci trubkou DN φ 110 mm. 

5.2 Vodovodní přípojka 

Vodovodní přípojka zařízení staveniště bude napojena na novou vodovodní přípojku 

s vodoměrnou šachtou budoucího logistického centra, jak již bylo zmíněno výše. Dimenze 

vodovodní přípojky odpovídají největšímu vytížení během stavby jak pro sociální a 

hygienické účely, tak pro provozní účely. 

5.2.1 Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely 

Stanovení spotřeby vody pro sociální a hygienické účely odpovídá nejvyššímu počtu 

pracovníků vyskytujících se na staveništi. Tato situace by měla nastat v bodě „zlomu“, kdy 

dochází k dokončování montáže ŽB skeletu při současném postupném zahajování montáží na 

střešním a obvodovém plášti. Navržený průměr vodovodní přípojky je podložen níže 

uvedeným výpočtem a odpovídá i uvedené sestavě jednotlivých pracovních čet. 
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Zaměření / Četa Počet Funkce 

Obsluha zařízení staveniště 1x Vrátný 

Vedení stavby 1x Vedoucí projektu 

2x Stavbyvedoucí 

2x Mistr 

Střešní plášť 16x Pokladač 

6x Pomocný dělník 

3x Vazač 

1x Jeřábník 

Nadzákladové zdi 4x Tesař 

2x Stavební dělník 

Obvodový plášť 3x Svářeč 

3x Stavební dělník 

2x Pomocný dělník 

Výplně otvorů 2x Montér 

1x Pomocný dělník 

Součet 49 lidí  

 

Výpočet spotřeby vody: 

Specifická spotřeba na jednoho pracovníka za směnu [l] 

a) Voda pro pití 5 

b) Voda pro závodní kuchyni 25 

c) Voda pro mytí a sprchování 50 

Součet  55 
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5.2.2 Spotřeba vody pro provozní účely 

Nejvíce technologické vody se spotřebuje během provádění a ošetřování betonů 

monolitických stropních konstrukcí. 

Potřeba vody 
pro provozní 
účely 

m.j. Množství 
Střední norma 

[l/m.j.] 
Potřeba vody [l] 

Ošetřování 
stropu 

m3 494,55 100 49455 

Mytí 
mechanizace – 
nákladní auta 

ks 6 1000 6000 

Mytí osobních 
aut 

ks 1 200 200 

Součet    55655 

�5 �
67 ∙ 	�5


 ∙ 3600
 

�5 � ��	�����á��í	�������á	���
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	��#�����ě#���
�	��
ř�!"	�#���8�í	���"		�5 � 1,5 

67 � ��
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�5 �
55655 ∙ 1,5
8 ∙ 3600

� 2,9	� ∙ �34 

5.2.3 Celková spotřeba vody 

� � �� ; �5 � 0,27 ; 2,9 � 3,17	� ∙ �34	 

Tabulka dimenzí potrubí: 

Q 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 18 

Φ mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

Pozn.: Navržená vodovodní přípojka má průměr 63 mm. 

5.3 Elektrická přípojka 

Obdobně jako vodovodní přípojka tak i elektrická přípojka musí být nedimenzována na 

předpokládanou skupinu současně užívaných elektrických zařízení. Do první skupiny patří 

společná spotřeba elektrických pracovních pomůcek a do druhé skupiny spotřeba energie 
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pro staveništní buňky. Podle níže uvedeného výpočtu bude navržena velikost vhodného 

trojfázového transformátoru. 

Skupina pracovních pomůcek: 

Strojní zařízení Štítkový příkon [kW] Počet zařízení [ks] Celkový příkon [kW] 

Míchačka 1,1 1 1,1 

Ohýbačka 1,5 1 1,5 

Svařovací agregát 18,7 1 18,7 

Úhlová bruska 1,6 1 1,6 

Vibrační jehla 3,28 1 3,28 

Součet   26,18 

 

Skupina staveništních buněk: 

Vnitřní osvětlení Příkon světla [kW] Počet zařízení [ks] Celkový příkon [kW] 

Vrátnice 0,116 1 0,116 

Kanceláře vedení 
stavby 

0,156 3 0,468 

Šatny dělníků 0,116 5 0,58 

Sociální zařízení 0,072 2 0,144 

sklady 0,072 2 0,144 

Součet   1,568 

 

Potřebný příkon elektrického proudu pro staveniště: 

6 � 1,1<=>4 ∙ �4 ; >? ∙ �? ; >@ ∙ �@A? ; =>4 ∙ �4 ∙ tanE4A? 

6 � 8�á����ý	�ří	�� 
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6 � 1,1<=0,55 ∙ 26,18 ; 0,8 ∙ 1,568 ; 0,95 ∙ 0A? ; =0,55 ∙ 26,18 ∙ 0,75A? � 20,92		I 

Pozn.: Nutný příkon elektrické energie staveništní přípojky je 20,92 kW. 
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5.4 Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka staveniště se přípoji na stávající kanalizační sběrač DN 1600 skrz 

kanalizační šachtu. Připojení bude provedeno pomocí přípojky DN 110 mm podle doporučení 

výrobce buňkové sestavy. 

5.5 Staveništní doprava 

5.5.1 Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace je navržená v místech budoucích zpevněných ploch, takže rozdílné 

výškové úrovně se vyrovnají vytěženou zeminou z předchozí etapy stavby a povrch 

komunikace se opatří zhutněným štěrkopískem 16/32 v tloušťce 100 mm. V průběhu stavby 

bude zemní pláň navršena podle PD jako základ konstrukčních vrstev zpevněných ploch. 

Místy, kudy nepovedou budoucí zpevněné plochy, ale během stavby budou pojížděny, se 

opatří betonovými panely rozměrů 2 x 3 m. 

Staveništní komunikace je obousměrná s celkovou šířkou 6 m a lemuje východní stranu 

halového objektu. Jelikož komunikace není objízdná, je na jejím konci u severovýchodního 

rohu budovy navrženo obratiště s poloměrem 20 m. Komunikace tak zabírá plochu cca 2160 

m2. Odstavné plochy těžké mechanizace jsou zhotoveny z betonových panelů uložených na 

štěrkopískovém loži. Povrch parkoviště pro osobní auta je stejného materiálu jako 

staveništní komunikace. Popsanou situaci blíže znázorňuje výkres B1.2 Zařízení staveniště. 

5.5.2 Vertikální doprava 

Vertikální dopravu budou zajišťovat 3 autojeřáby: 2 autojeřáby Liebherr LTM 1050 a 

autojeřáb AD 20 Tatra. 

5.5.3 Horizontální doprava 

Nákladní třístranný sklápěč, valník s hydraulickou rukou a tahače s běžnými návěsy, případně 

speciálními návěsy pro nadrozměrné a těžké prvky budou obstarávat horizontální dopravu 

materiálu. 

5.6 Sklady 

Ruční nářadí a pracovní pomůcky budou uskladněny ve 2 uzamykatelných skladech 

s celkovou plošnou výměrou 28,8 m2. Jejich umístění je znázorněno ve výkrese B1.2 Zařízení 

staveniště. 

5.7 Skladovací plochy na staveništi 

Nejrozměrnější prvky železobetonového skeletu budou montovány přímo z návěsu, tudíž se 

pro ně nenavrhuje skládková plocha. V případě nouze budou prvky operativně krátkodobě 
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uskladněny s podložením dřevěnými hranoly v prostorech hlavního objektu poblíž svého 

umístění. 

Jako dočasnou skladovací plochu lze využít prostor u východní strany objektu lemující 

staveništní komunikaci. Budou zde umístěny bednící prvky, trapézové plechy, izolační 

materiály, výztuž do monolitických železobetonů, apod. Část plochy bude sloužit ke 

zhotovení armokošů a montážním účelům. 

5.8 Ostatní zařízení staveniště 

Ve vzdálených místech od staveništních buněk sociálního zázemí budou umístěny chemické 

mobilní toalety TOI TOI. Jejich údržba bude přenechána smluvní firmě. 

Pro čištění vozidel a strojní mechanizace bude zřízena plocha z betonových panelů u 

severního vjezdu staveniště. 

Osvětlení staveniště není součástí staveniště. Bodové osvětlení ze stožáru bude nasvěcovat 

prostoru skládek a zařízení jako prvek ochrany před krádeží. 

5.9 Likvidace zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude odstraněno ve stanoveném termínu a za domluvených podmínek 

uvedených ve smlouvě o dílo. 

6 Stanovení podmínek pro provádění stavby 

Zásobování stavby potřebnými materiály bude probíhat průběžně ze skladů dodavatelů, 

pokud možno bez skladování na skladových plochách. Ty budou zřizovány pouze operativně 

v nezbytně nutných případech. Pro dopravu materiálu a zásobování bude užíváno běžných 

kolových prostředků nákladní, nebo dodávkové dopravy. Vertikální doprava se zajistí 

autojeřábem a mobilními hydraulickými plošinami. Jak obsluhu veškerých strojů, zařízení a 

přístrojů tak i veškeré stavební a montážní práce budou provádět odborně školeni 

pracovníci. Při stavebních pracích bude užíváno běžných pracovních zařízení s maximálním 

napájecím napětím 230 V / 400 V. V kanceláři stavbyvedoucího bude na viditelném místě 

uložena lékárnička pro případ úrazu, další lékařská pomoc bude přivolána na tísňové lince 

112 popř. 155. 

7 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je nutné dbát uvedených legislativ a v dostatečném 

předstihu zajistit odborné školení pracovníků z bezpečnosti pohybujících se na pracovištích 
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stavby nebo stavby jako takové. Náplní práce nadřízených pracovníků musí být také 

prověřování dodržování bezpečnosti práce, případně navrhování konkrétních stavebních 

procesů s důsledným ohledem na dodržování bezpečnosti práce. 

Výčet vybraných legislativ: 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz 

a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

a pracovní prostředí 

8 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana životního prostředí se bude řídit dokumentem A7. Zásady ochrany životního 

prostředí, kde jsou podrobněji popsány dílčí problémy ochrany životního prostředí. V zásadě 

se jedná o organizaci výstavby takovým stylem, aby znečištění ve formě odpadů, hluku a 

prachu byly v maximální možné míře eliminovány. 

Pro odpadové hospodářství bude vypracován seznam hlavních odpadů vznikajících během 

výstavby a systém jeho třídění do kontejnerů pro další zpracování kvalifikovanou firmou. 

Znečištění zeminy ropnými a nebezpečnými látkami zejména v ochranných pásmech se bude 

předcházet v prostoru zařízení staveniště zřízenými zpevněnými odstavnými a mycími 

plochami. Na těchto plochách budou parkovat veškeré odstavené mechanismy, případně se 

zde budou servisovat, nebo čistit pro výjezd mimo staveniště. 

U mobilních strojů je omezení hlučnosti technickými opatřeními náročné. Nadměrný hluk u 

některých stavebních prací je již eliminován výběrem konkrétních mechanizmů 

s garantovanou nižší hlučností. Tu lze ještě dodatečně eliminovat buď zkrácením výrazných 

hlukových zdrojů v jednom dni, anebo práci rozdělit do více dnů pro snížení ekvivalentní 

hladiny. Kromě toho jsou stanoveny časové doby provádění hlučných stavebních prací (od 

8:00 do 16:00) a jiných, vhodných prací (od 7:00 do 19:00). 
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Během výstavby je nutné respektovat vymezený 50 m široký pás nedotčené zeleně 

v jihovýchodní části pozemků pro možné vylití blízké řeky Odry, viz výkres B1.2 Zařízení 

staveniště. Po skončení výstavby a ukončení provozu zařízení staveniště bude okolní terén 

uveden do podoby dle projektové dokumentace s minimálním zásahem do životního 

prostředí. 

Provoz zařízení staveniště se řídí zejména těmito předpisy: 

• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

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

• Zákon č. 100/2001 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí 

• Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

• Vyhláška č. 351/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

• Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 

• Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

9 Zdroje 
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1 Obytný kontejner Standard – Typ 1B, 1C 

 

1.1 Vnější rozměry 

1.1.1 1B 

Délka: 6058 mm 

Šířka: 2435 mm 

Výška: 2820 mm 

1.1.2 1C 

Délka: 6058 mm 

Šířka: 2990 mm 

Výška: 2820 mm 

1.2 Základní vybavení 

1.2.1 Elektroinstalace 

• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

• zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka 

- 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
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1.2.2 Dveře 

• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks 

1.2.3 Okna 

• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 

roletou - 1 ks 

• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 

1.2.4 Ostatní 

• větrací mřížky v obvodových stěnách 

2 Obytný kontejner Standard – Typ 2C 

 

2.1 Vnější rozměry 

Délka: 6058 mm 

Šířka: 2990 mm 

Výška: 2820 mm 

2.2 Základní vybavení 

2.2.1 Elektroinstalace 

• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 

• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
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• zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka 

- 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 

2.2.2 Dveře 

• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks 

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

2.2.3 Okna 

• plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 

roletou - 1 ks 

• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 

2.2.4 Ostatní 

• větrací mřížky v obvodových stěnách 

3 Sanitární kontejner Standard - Typ 19B 

 

3.1 Vnější rozměry 

Délka: 6058 mm 

Šířka: 2435 mm 

Výška: 2820 mm 

3.2 Základní vybavení 

3.2.1 Elektroinstalace 

• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN) 
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• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

• zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 2 ks, zásuvka 

- 2 ks, zásuvka pro topení - 2 ks 

• ventilátor - 1 ks 

3.2.2 Dveře 

• venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči - 1 ks 

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

3.2.3 Okna 

• plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 3 ks 

• za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž 

3.2.4 Ostatní 

• porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, držák na toaletní 

papír, porcelánový pisoár, pisoárová dělicí příčka - po 2 ks, porcelánové 

umývadlo se směšovací baterií - 3 ks, porcelánové umývadlo s baterií na 

studenou vodu - 1 ks, sprchová kabina se závěsem - 2 ks, zrcadlo, polička, 

háček na ručník - po 4 ks, boiler 150 l - 1 ks, podlahová vpusť - 2 ks 

• přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 

• větrací mřížky v obvodových stěnách 
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4 Skladový kontejner Typ 24A 

 

4.1 Vnější rozměry 

Délka: 6058 mm 

Šířka: 2435 mm 

Výška: 2820 mm 

4.1 Základní vybavení 

4.1.1 Elektroinstalace 

• vedena ve stěnách a stropě (provedení dle platných ČSN, DIN; včetně 

revizní zprávy) 

• rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 

• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 

• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

• zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 230V - 1 ks, zásuvka 

400V / 16A - 1 ks 

4.1.2 Záchytná vana 

• s ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy) 

4.1.3 Vnější povrchová úprava 

• nástřik dvousložkovou PUR barvou, standardní odstíny RAL 5010, 7032, 

7035, 9002, 9010 
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6B ZTS 

užit jako po

ač buď vytíž

více místec
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nizace a říze

:   
ty:  
výšce: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

omocný stro

žen jinou čin

h. 

ení staveb

oj zejména p

nností, přípa

46° 
4770 kg 
3550 kg 

180° 
4595 mm
5185 mm
6192 mm
4292 mm
+/‐ 195° 

3647 mm
5499 mm
2900 mm
2480 mm

při hlouben

adně bude 

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

m 
m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 

í základový

potřeba 

 

 
 

í sestava 

áš Petrík 
o, 2013 

ých rýh a 



 

Diplomo
STP skla

Provozn
Výkon m
A – Min
B – Max
C – Max
D – Max
E – Max
F – Max
G – Max
X – Rozs
Y – Rozs

Vytěžen

určené 

Technic

Rozvor:
Max. te
Stoupav
Užitečn
Maximá
Objem k

 

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

ní hmotnost
motoru: 
nimální polo
ximální dosa
ximální dosa
ximální výšk
ximální hlou
ximální výšk
ximální hlou
sah pohybu
sah pohybu

2.4 T

ná zemina z

místo sklád

cké parame

   
ch. přípustn
vost při  30 
é zatížení: 
ální rychlost
korby:   

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

t:     
   

oměr ohybu
ah v úrovni 
ah:    
ka při sklope
ubka při ma
ka při max. z
ubka:   
u patky naho
u patky dolů

Tatra T158

emních pra

dky. 

try: 

   
ná hmotnos
000kg:   

   
t:     

   

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

: 
pásu: 

ení: 
x. zaklopen
zaklopení:

oru: 
ů: 

8 – 6x6 

acích se bud

3 44
st:  30 0

67 %
19 7
85 k
10 m
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nizace a říze

3840 kg
22 kW 
2350 mm
5110 mm
5240 mm
3290 mm

ní:  2390 mm
4660 mm
3080 mm
540 mm
440 mm

de odvážet t

0 + 1 320 m
00 kg 

% 
50 kg 
m/h 
m3 

ení staveb

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 

m 
m 

třístranným

mm 

 sklápěčem

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

m Tatra T158

 
 

í sestava 

áš Petrík 
o, 2013 

8 na 

 



 

Diplomo
STP skla

Doprava

vany, zá

Technic

Jmenov
Geomet
Sklon bu
Otáčky 
Vodní n
A – Délk

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

2.5 A

a betonový

ákladové de

cké parame

vitý objem: 
trický objem
ubnu:   
bubnu: 
ádrž – Č: 
ka:   

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

Autodomí

ch směsí pr

esky a strop

try: 

8 m3 
m:  14370 l 

12° 
0 ‐ 14 
190/450
635 mm

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

chavač St

ro zálivky sty

y bude zajiš

0/650/800
m 
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tetter AM 

yků ŽB skel

šťována aut

ení staveb

8 C 

etu, základo

todomíchav

ové pasy, pa

vačem. 

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

atky, základ

 
 

í sestava 

áš Petrík 
o, 2013 

dové 

 

 



 

Diplomo
STP skla

B – Šířka
C – Prům
D – Výšk
E – Průj
G – Přev
H – Výsy

K vertik

SCWING

Pracovn

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

a:   
měr bubnu:
ka násypky:
ezdná výška
vis   
ypná výška:

2.6 A

ální doprav

G S 28 X. 

ní rozsah: 

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

2400 mm
:  2300 mm
:  2482 mm
a:  2507 mm

1190 mm
:  1084 mm

Autočerpa

vě betonový

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

m 
m 
m 
m 
m 
m 

adlo S 28 X

ých směsí do
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nizace a říze

X 

o určených 

ení staveb

míst bude ssloužit halo

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

ové autočer

 

 
 

í sestava 

áš Petrík 
o, 2013 

padlo 



 

Diplomo
STP skla

Technic

Vertikál
Horizon
Počet ra
Potrubí
Délka ko
Pracovn
Zapatko
Zapatko

 

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

cké parame

lní dosah: 
ntální dosah
amen:   
:   
oncové had
ní rádius oto
ování předn
ování zadníc

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

try: 

   
h:     

   
   

dice:   
oče:   
ních podpěr
ch podpěr:  

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

27,7
23,7
4 
DN 1
4 m
370°

:  5,96
3,6 m
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nizace a říze

 m 
 m 

125 

° 
6 m 
m 

ení staveb

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

 

 
 

í sestava 

áš Petrík 
o, 2013 



 

Diplomo
STP skla

Nadrozm

dopravo

panelov

Technic

Zatížení
Zatížení
Celková
Celková
Pohotov
Délka lo
Šířka lož
Ložná vý

 

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

2.7 G

měrné prvk

ovat snížený

vými dílci. 

cké parame

í točny: 
í náprav: 
á hmotnost:
á hmotnost 
vostní hmot
ožné plochy
žné plochy:
ýška nad ná

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

Goldhofer

ky týkající se

ý podvalník

try: 

   
   

:     
technická:  
tnost:   
y:     
     
ápravami:   

 

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

 SPN‐L3 

e zejména Ž

k se zvýšeno

14,5
3 x 1
44,5
34 t
10,5
13,5
2,55
1 m
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nizace a říze

ŽB prefa ske

ou nosností 

 t 
10 t 
 t 

 t 
 – 20,7 m 
 m 

ení staveb

eletu bude z

podmíněno

z výrobny na

ou průvlaky

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

a místo urč

y, sloupy, va

 
 

í sestava 

áš Petrík 
o, 2013 

ení 

azníky a 

 

 



 

Diplomo
STP skla

Pro pře

Allcargo

Technic

Ložná d
Ložná ší
Nosnost
Celková

 

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

2.8 N

pravu prvků

o. 

cké parame

élka:   
ířka:   
t:   
á hmotnost:

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

Návěs AC 

ů „běžných“

try: 

  1
  2
  2

:    3

 

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

Baustoffa

“ hmotností

13,64 m 
2,48 m 
29 175 kg 
35 000 kg 
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nizace a říze

auflieger

í poslouží n

ení staveb

ávěs pro přřepravu stav

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

vebních hm

 

 
 

í sestava 

áš Petrík 
o, 2013 

mot 



 

Diplomo
STP skla

Technic

Maximá
Maximá
Délka vý
Transpo
Průjezd

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

2.9 A

cké parame

ální nosnost
ální výška: 
ýložníku: 
ortní hmotn
nost (v/š): 

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

Autojeřáb 

try: 

t:    5
  3
  4

nost:  3
  3

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

Liebherr 

50 t / 3 m 
38 m 
46 m 
36 t 
3,73 m / 2,5
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nizace a říze

LTM 1050

55 m 

ení staveb

0 

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

 
 

í sestava 

áš Petrík 
o, 2013 

 



 

Diplomo
STP skla

Tabulka

Slouží k 

železob

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

a zatížitelno

2.10 S
vertikální p

etonového 

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

osti: 

Samohybn

přepravě pr

prefabrikov

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

ná kloubov

racovníků a 

vaného ske
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nizace a říze

vá plošina

nástrojů k m

letu. 

ení staveb

a AB46E/4

montážním

46RT 

 bodům při 

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

 kompletac

 
 

í sestava 

áš Petrík 
o, 2013 

 

ci 



 

Diplomo
STP skla

Technic

Maximá
Maximá
Nosnost
A – šířka
B – výšk
C – délk

Pracovn

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

cké parame

ální pracovn
ální výška po
t koše:  
a:   
ka:   
ka:   

ní rozsah: 

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

try: 

ní výška:   
odlahy koše

   
   
   
   

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

16,1
e:  14,1

227 
1,75
2,0 m
5,43
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nizace a říze

 m 
 m 
kg 
 m 
m 
 m 

 

ení staveb

 

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

 
 

í sestava 
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Diplomo
STP skla

Pro hut

Technic

Délka:   
Hmotno
Vibrace
Odstřed

Plovouc

a vytěsn

možná o

Technic

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

2.11 V
nění betonů

cké parame

 
ost:   
:   
divá síla: 

2.12 P
cí lišta slouž

nění vzduch

oběma smě

cké parame

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

Vysokofre

ů monolitic

try: 

380 mm
8 kg 
12 000 t
340 kp 

Plovoucí v

ží k vibrován

hu z objemu

ěry. 

try: 

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

kvenční v

kých konstr

m 

t/min 

vibrační liš

ní litého bet

u betonu. Liš
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vibrátor En

rukcí se pou

šta Perles 

tonu na vod

šta má uzav

ení staveb

nar MP 

užije ponorn

RVH 200 

dorovných p

vřený profil

ný vibrátor. 

3,0 m 

plochách, či

a plave na 

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

 

ili slouží k u

betonu, po
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Diplomo
STP skla

Hmotno
Motor:  
Délka p

Slouží k 

Technic

Šířka tlu
Délka vi
Odstřed
Frekven
Maximá

Vzájemn

nejen p

jež jsou 

svářečk

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

ost:  17 k
Hon

rofilu:  3,0 m

2.13 V
hutnění sy

cké parame

umící desky
ibrační desk
divá síla: 
nce:   
ální rychlost

2.14 E
né kotvení j

omocí do se

součástí vš

a. 

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

kg 
da GX25 
m 

Vibrační d

paných mat

try: 

:  600 mm
ky: 700 mm

40 kN 
68 Hz 

t:  25 m/m

Elektrodov

jednotlivých

ebe zapada

šech prefab

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

eska Atlas

teriálů. 

m 
m 

in 

vá svářečk

h prefabriko

jící ozubů a

rikovaných 
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s Copco L

ka GE 290

ovaných, že

a trnů, ale i 

dílů. K tom

ení staveb

G 300 

0 TC, GUDE

elezobetono

vzájemným

uto účelu b

E 

ových prvků

m svařováním

bude sloužit

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

ů se bude pr

m ocelových

t elektrodov

 
 

í sestava 

áš Petrík 
o, 2013 

rovádět 

h ploch, 

vá 



 

Diplomo
STP skla

Technic

Napájec
Frekven
Maximá
Minimá
Doporu
Maximá
Hmotno

Teodolit

kontrole

Technic

Zvětšen
Průměr 
Minimá
Přímé č
Hmotno

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

cké parame

cí napětí: 
nce:   
ální příkon: 
lní pojistka
čená tloušť
ální svářecí 
ost:   

2.15 M
tem se měř

e výšek. 

cké parame

ní:   
objektivu: 
lní záměra:
tení:   
ost:   

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

try: 

   
   
   

:     
ťka materiál
proud:   

   

Mechanick

ří a vytyčují 

 

try: 

20x 
30 mm 

  1,2 mm 
0,1 gon 
2 kg 

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

230 
50 –
8/18
16 A

lu:  1,5 –
200A
24 kg

ký teodoli

vodorovné

103

É v Brně 

nizace a říze

 

V / 400 V 
– 60 Hz 
8,7 kW 
A 
– 14 mm 
A 
g 

it FENNEL

 a svislé úh

ení staveb

L 

ly např pro osy sloupů.

Strojní

Bc. Tomá
  Brn

. Taktéž slo
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Diplomo
STP skla

Ověřová

Při vyztu

výztuže

Technic

Hmotno
Rozměr
Výkon e
Ohýban
   
   

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

2.16 V
ání vodorov

2.17 O
užování mo

. 

cké parame

ost:   
ry:   
elektromoto
ný průměr: 

 
 

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

Vodováha

vných a svis

Ohýbačka 

onolitických 

try: 

310 kg 
90 x 90 x

oru:1,5 kW 
1 ks – φ
2 ks – φ
3 ks – φ

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

 

slých rovin.

výztuže F

železobeto

x 86 cm 

26 
20 
16 
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Feal Seam

onových prv

ení staveb

 

vků se bude

 

 

 pracovat i 
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  Brn
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Diplomo
STP skla

Valník s

do míst

jiných p

Technic

Rozvor:
Max. te
Stoupav
Užitečn
Maximá
Nástavb

Tento a

monolit

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

2.18 T
s hydraulick

a určení. Ko

pracovních p

cké parame

   
ch. přípustn
vost při  15 
é zatížení: 
ální rychlost
ba:   

2.19 A
utojeřáb um

tických žele

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

Tatra T810

ou rukou bu

onkrétně se

pomůcek ja

try: 

   
ná hmotnos
500kg:   

   
t:     

   

Autojeřáb 

možní vertik

zobetonový

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

0 – 6x6 

ude sloužit 

e jedná o tra

ko míchačk

3 54
st:  15 5

100 
8 50
85 k
Valn

AD 20 TA

kální doprav

ých stropec
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především 

ansport výzt

ka, ohýbačka

0 + 1 200 m
00 kg 
% 
0 kg 
m/h 
ník s rukou

ATRA 

vu při mont

ch. 

ení staveb

při staveniš

tuže do žele

a, atd. 

mm 

tážích na stř

štní přeprav

ezobetonů, 

řešním pláš
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  Brn

vě z místa s

 dalších ma

šti a pracích
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teriálů a 

 

 na 



 

Diplomo
STP skla

Technic

Nosnost
Celková
Délka vý
Pojezd s

Tabulka

 

ová práce 
adovací haly

VYSO
Faku
Veve
602 
Ústa

cké parame

t:   
á hmotnost:
ýložníku: 
s břemenem

a zatížitelno

y 

OKÉ UČENÍ T
ulta Stavebn
eří 331/95 
00 Brno 
av technolog

try: 

20 t 
:  24,56 t 

28 800 m
m:  4 t / 2 8

osti: 

TECHNICKÉ
ní 

gie, mechan

mm 
00 mm 
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1 Funkce plánu BOZP 

Plán BOZP shrnuje veškerá rizika ohrožující bezpečnost a zdraví při práci, a navrhuje postupy 

pro maximální eliminování, případné omezení těchto rizik týkajících se stavby Logistického 

centra firmy REAL WALTER a. s. Jsou zde vyjmenovány veškeré práce a opatření související s 

objektem, které zahrnují hrubou stavební výrobu, tzn. prací, které byly uvažovány v rámci 

této diplomové práce. Název kapitoly vždy zahrnuje název vyhlášky, které se níže jmenované 

problémy týkají. Prvně jsou vypsány pouze požadavky vztahující se k uvažovaným pracím, tak 

jak je najdeme v příslušné vyhlášce, tedy s číslem odstavce a označení daného požadavku. 

Vynechání určitého požadavku neznamená jeho ignorování, nýbrž snížený význam pro 

předmětnou stavbu. 

Silně psaný text konkretizuje navržená opatření k rizikům vtahující se ke konkrétní situaci 

během výstavby. 

2  Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

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

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 

následujících zásad: 

a. staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle 

oploceno do výšky nejméně 1,8 m.  Při vymezení staveniště se bere 

ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 

tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 

Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b. nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny, nebo 

zasypány. [1] 

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 
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zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, 

které k nim vedou. [1] 

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

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 

všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. [1] 

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

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 

během provádění prací je dodržuje. [1] 

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

pracovišť a dopravních komunikací. [1] 

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. 

[1] 

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

manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [1] 

Jedná se úkoly směřující k zajištění prostorů stavby tak, aby její pracoviště nebo zařízení 

zde umístěná byla vhodně zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob, prostory stavby 

lze ohraničit oplocením, pokud však instalace oplocení nebude někde možná, je potřebné 

použít jiné adekvátní zábrany, které musí mít minimálně výšku 1,5 m a dostatečně pevné 

sloupky. 

Zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaných osob musí být zřetelné a rozeznatelné i při 

snížené viditelnosti, zákaz vstupu do prostor dotčených stavbou se vyznačí bezpečnostními 

značkami (podle NV č. 11/2002 Sb., která řeší bezpečnostní značky a signály) informativně 

na všech možných vstupech, a to např. „Staveniště - Nepovolaným vstup zakázán“, 

„Nebezpečí úrazu“ či „Pracuj v ochranné přílbě“, označení se týká též vzniklých průjezdů, 

které do prostorů stavby (pracoviště) vedou. Zejména komunikace v severní části pozemku 

procházející vjezdem stavby označit značkou Výjezd vozidel stavby, Zákaz vjezdu! 

S Výjimkou „Mimo vozidel stavby“. 

Otevřené prohlubně, jámy apod. se budou pokaždé viditelně značit doplněné výstražnými 

tabulkami, případně ohrazovat prvky pro zamezení přístupu osob. Za snížené viditelnosti a 

tmy budou opatřeny červenými výstražnými světly. V případě, že se prohlubně vyskytnou 

na pěších komunikacích, překlenou se přechodovými lávkami s min. 1,5 vysokým 
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zábradlím se zarážkou, anebo v případě menších rozměrů se zakryjí únosnými poklopy 

zajištěnými proti horizontálnímu posunutí. 

Na nedostatečně únosné pochozí plochy zamezit přístup anebo provést zajištění proti 

propadnutí, a to všude, kde je půdorysná vzdálenost mezi nosnými prvky větší než 25 cm a 

kde není zaručeno, že jednotlivé prvky jsou bezpečné proti prolomení. Pochozí a pracovní 

plochy, zejména při montáži střechy nepřetěžovat materiálem, anebo soustředěním více 

osob. 

Pro zabezpečení ochrany zdraví pracovníků během manipulace s břemeny a dopravy na 

staveništi a vůbec obecné ochrany zdraví všech lidí vyskytujících se na staveništi je každá 

osoba povinna nosit přilbu a doplňkový oděv výstražné barvy, výstražné vesty, v noci a za 

snížené viditelnosti označení červeným světlem, odrazky, popř. specifický reflexní oděv. 

Pracovníci jsou navíc povinní nosit pracovní oděv odpovídající jejich práci. Při couvání a 

navigování vozidla je nutné pro navádějící osobu zdržovat se v zorném poli řidiče 

couvajícího vozidla a pro řidiče couvajícího vozidla okamžitě zastavit vozidlo, ztratí-li řidič 

z dohledu navádějící osobu. Každého řidiče seznámit s dopravně provozním řádem pro 

vnitrozávodní dopravu přibráním potřebného počtu způsobilých osob. U strojů 

vykonávajících svou činnost vyloučit vstup osob do ohroženého prostoru. 

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 

vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny 

před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 

dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 

odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a 

odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. 

Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny. [1] 

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 na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 

zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 

zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. [1] 
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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. [1] 

 
Označení hlavního vypínače elektrického zařízení (EZ) se bude pravidelně kontrolovat 

během výstavby odborně způsobilými osobami a udržovat jej snadno přístupný, řádně a 

viditelně označený, a taktéž zajištěn proti neoprávněné manipulaci. Všichni zaměstnanci, 

kteří se v prostoru stavby zdržují, budou seznámeni s umístěním hlavního vypínače EZ. 

Upozornit všechny zaměstnance stavby na rozvody energií, řádně je identifikovat, 

zkontrolovat a viditelně je označit. Místa, kde nelze el. vedení před započetím prací 

přesunout nebo odpojit od zdroje el. proudu, je nutné chránit tak, aby jej neškodily 

dopravní prostředky nebo stroje během stavebních činností na stavbě. Na vedení EZ a 

možná kolizní místa musí být upozorněni řidiči vozidel a obsluhy strojů či jiné mobilní 

techniky. Tato místa je potřebné rovněž označit nebo opatřit závěsnými zábranami. 

 

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. [1] 

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. 

[1] 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle pokynů výrobce a v souladu 

s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci práce a 

pracovních postupů tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 

majetku nebo životního prostředí. [1] 

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

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 

ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 

vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 

události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
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přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem. [1] 

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

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 

opatřeních. [1] 

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. [1] 

Stabilita pracoviště nebude ohrožována jak počtem pracovníků, tak překračováním 

maximálního dovoleného zatížení. Musí být zajištěno rovnoměrné rozložení zatížení na 

pracovištích. 

V případě jakýkoliv nepříznivých povětrnostních podmínek, ohrožujících bezpečnost a 

zdraví pracovníků, nebo pracích ohrožujících životy a zdraví pracovníků, budou tyto práce 

pozastaveny do doby zlepšení podmínek. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky při provozu a používaní 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. [1] 

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

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

pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění. [1] 

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

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 

výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 

tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 

průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
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vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 

nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 

postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. [1] 

Každý řidič a obsluha strojů budou seznámení s dopravně provozním řádem pro 

vnitrozávodní dopravu. Před pracemi se zařízením je potřebné vozidlo zabezpečit proti 

převrácení, prověřit v jakém stavu je terén, ve kterém chceme provést stabilizaci. U strojů 

vykonávajících svou činnost vyloučit vstup osob do nebezpečné zóny stroje. 

II. Stroje pro zemní práce 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 

svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 

vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 

pověřená fyzická osoba před zahájením prací. [1] 

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

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. [1] 

5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 

nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v 

kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 

rovnoměrně. [1] 

6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability 

stroje a omezení výhledu obsluhy. [1] 

7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 

spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 

přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. [1] 

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

a. roztloukat horninu dnem lopaty, 

b. urovnávat terén otáčením lopaty, [1] 

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

nehrozí sesuv zeminy. [1] 

13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 

vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný 

provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. [1] 

Nebezpečná místa v blízkosti svahů, výkopů, jam a podobných nebezpečných míst se 

dostatečně vyznačí a stroje se budou pohybovat v bezpečné vzdálenosti od jejich hran. Při 
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současné práci dvou strojů v malém okruhu musí být dodržena minimální vzájemná 

vzdálenost obou zařízení od sebe, aby se zamezilo vzájemného kontaktu strojů. 

III. Míchačky 

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

v horizontální poloze. [1] 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. [1] 

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

do rotujícího bubnu. [1] 

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

ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. [1] 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 

opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 

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

řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. [1] 

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

přívodu elektrické energie. [1] 

Pro zamezení převrácení míchačky musí být podklad míchačky rovný a tvrdý, při 

přemísťovaní a čištění musí být zajištěna stabilita, buben nesmí být přeplňován a jeho 

vyprazdňování má být plynulé. Čištění nesmí probíhat za chodu a to ani zednickou lžící, 

lopatou, prknem apod. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

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

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

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

zajistí. [1] 

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. [1] 

Vozidlo se smí stavět jen v rovném terénu a při pojíždění svahu se musí dodržovat sklony 

pojezdové a pracovní roviny. Vozidlo smí být rozjeto až po kontrole způsobilou osobou 

výsypného zařízení v přepravní poloze. Rychlost při pojíždění musí být přizpůsobena 

okolnostem a podmínkám na staveništi.  
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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. [1] 

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. [1] 

Délka přívodu od napájecí jednotky k vibrační hlavici musí být dlouhá nejméně 10 m. 

Ponoření a vytahování vibrační hlavice smí probíhat pouze, je-li vibrátor zapnutý. 

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. [1] 

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

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 

zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 

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

pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným 

na zem. [1] 

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. [1] 

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. [1] 

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. [1] 

Proti samovolnému pohybu vozidla lze použít zataženou ruční brzdu, popřípadě jiné 

dostupné prostředky jako jsou zakládací klíny. Motor vozidla uvádět do chodu pouze za 

účelem bezprostředního výjezdu vozidla, neuvádět do chodu ohřívací zařízení motoru 
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prostoru pro řidiče, jestliže jejich provozem vznikají škodlivé zplodiny. Odstavené vozidlo 

nesmí překážet přejezdu jiných vozidel, čili musí stát mimo staveništní komunikaci. 

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. [1] 

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

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

být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší 

požadavky. [1] 

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. [1] 

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. [1] 

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

podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

[1] 

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. [1] 

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. [1] 

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

pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. [1] 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 

mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného 

stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí 

najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k 

ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. [1] 
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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 zabrzděno. [1] 

Při přepravě, nakládání a skládání stroje je nutné dodržovat výše uvedená pravidla. Při 

těchto úkonech musí být zejména přídavná zařízení, jimiž jsou někdy vybavena, 

v přepravní poloze a výskyt osob v bezpečné vzdálenosti. Volně stojící závěsná vozidla 

musí být řádně zabrzděna, případně jinak zajištěna proti samovolnému pohybu. To samé 

platí i v průběhu jejich připojování za tažné vozidlo, je-li jejich hmotnost nad 750 kg. 

Přeprava strojů, zařízení na přepravných plochách smí být provedena až po řádném 

upevnění proti podélným i bočním posunům a v kabině přepravovaného stroje ani na 

přepravní ploše se nesmí vyskytovat osoby, pokud není v návodě stanoveno jinak. 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

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

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. [1] 

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. [1] 

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. [1] 

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. [1] 

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

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

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

maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. [1] 
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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. [1] 

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. [1] 

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

právním předpisem. [1] 

Skladovací plochy k ukládání demontovaných materiálů nebo k montáži připravených 

konstrukcí, dílů, součástí, technologických prvků aj. musí být rovné a zpevněné a 

odvodněné, půjde zde nejčastěji o krátkodobé ukládání materiálů, dílů nebo prvků. Tyto 

plochy jsou vybaveny betonovými panely s dalšími náležitostmi související zejména 

s odvodněním. 

Velké prvky se budou na stavbě osazovat přímo z návěsu, tudíž není potřeba budovat 

veliké plochy pro skladování těchto dílců. 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

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

technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, 

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

podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová 

dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a 

jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. [1] 

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. [1] 

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

popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení 

technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních 

překážek. [1] 

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

v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních 
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prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 

obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. [1] 

Zajistit, aby byly vyznačeny trasy technické infrastruktury vytýčením či vyznačením tras 

jejich vedení, což platí hlavně pro energetická a komunikační vedení. 

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění všech výkopů a jam, včetně 

jejich rozměrů a určeny způsoby těžení zeminy, vznikne-li riziková situace, je potřebné 

ihned zrealizovat potřebná opatření k zabezpečení prostor. 

S označenými inženýrskými sítěmi jejími provozovateli, rozmístěním výkopových prací a 

technologickými postupy budou seznámeni všichni pracovníci a všechny obsluhy strojů. 

III. Zajištění výkopových prací 

2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených 

objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde 

hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle 

zvláštního právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je 

nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 

podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 

výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do 

prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje 

zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 

prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, 

bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 

zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém 

stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v 

místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně 

přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty 

první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

[1] 

3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes 

výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému 

provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí 

být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou 

stranách. [1] 

4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 

fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější 

okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 
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m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; 

nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň 

po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. [1] 

5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 

stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 

zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo 

materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 

způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. [1] 

6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 

výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o 

sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými 

příčnými lištami nebo zarážkami. [1] 

Výstavba se nachází v blízkosti zástavby, proto musí být okraje jam nebo výkopů, zajištěny 

zábradlím o výšce 1,5 m s minimálně dvěma tyčemi, tedy horní a střední, jakož i zarážkou u 

podlahy o výšce 0,15 m, pokud je vzdálenost komunikace od hrany výkopu větší než 1,5 m 

lze zajištění provést vhodnou zábranou o výšce také 1,5 m bez dalšího vybavení, nebo jde 

jako překážku použít zeminu v kyprém stavu navršenou do výše min. 0,9 m nebo jinou 

nápadnou překážku vysokou min. 0,6 m. Za snížené viditelnosti a tmy musí být hrany 

výkopů opatřeny červenými výstražnými světly. 

Křižuje-li výkop, nebo jáma veřejnou komunikaci, bude přes ni zřízen přechod, popř. 

přejezd dimenzovaný na tamější zátěž. V místě vstupu do výkopu musí být pro obsluhy 

zřízen bezpečný sestup či výstup pomocí žebříků, schodků nebo šikmých ramp, povrch 

nutno upravit proti uklouznutí. 

IV. Provádění výkopových prací 

2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 

než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení 

a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí 

měření jejich koncentrace. [1] 

3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 

vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 

jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel 

přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 

nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 

stavbám nebo zařízením. [1] 
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5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

a. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 

náležitě zajištěna, 

b. obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 

průhybu, vybočení nebo rozpojení. [1] 

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

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 

ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. 

Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 

činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným 

o 2 m. [1] 

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 

na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 

prostoru, nepokračuje v práci se strojem. [1] 

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

tak, aby se vzájemně neohrožovaly. [1] 

9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 

stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně 

zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a 

nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. [1] 

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

výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. [1] 

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 

kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, 

přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě 

dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. [1] 

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové 

práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. [1] 

Kontrolu stavu výkopu, průběhu práce, dodržování technologického postupu a zajišťování 

stěn výkopů ohrazováním anebo pažením provádí vždy minimálně 2 pracovníci. Po 

nalezení nebezpečných předmětů případně munice ve výkopu je nutné zajistit okamžitě 

přerušit práce ve výkopu, prostor uzavřít a střežit až do jejich odstranění. Vedle toho bude 

zajištěn i průzkum staveniště a blízkého okolí. 

Jsou-li práce ve výkopu přerušeny, je nutné vykonávat pravidelnou odbornou kontrolu a 

nezbytnou údržbu zábran, zábradlí, pažení, přechodů, přejezdů, ale i bezpečnostních 

značek. 



   
   

Diplomová práce 
STP skladovací haly 127  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v Brně 
Fakulta Stavební 
Veveří 331/95 
602 00 Brno 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 

Bc. Tomáš Petrík 
 Brno, 2013 

Plán Bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

V případě vrtných prací dodržovat technologický postup vrtání, provádět opatrnou 

manipulaci s vrtnými tyčemi, momentálně nepoužívané vrtné tyče pečlivě ukládat na 

pracovišti a vymezit manipulační prostor vrtné soupravy. V případě, že je nutné ponechat 

vrtanou pilotu nedokončenou, opatří se její ústí vývrtu zakrytím, nebo jinou zábranou pro 

zamezení pádu zaměstnance. 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. [1] 

2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při 

hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 

území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a 

v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 

zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, 

než je stanoveno ve větě první. [1] 

3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 

tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo 

poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo 

nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. [1] 

4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich 

stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou 

konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se 

svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým 

postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou 

technologickým postupem. [1] 

5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 

osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly 

bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s 

uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením 

spojů nebo svařováním. [1] 

6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 

současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

práce. [1] 

7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 

nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v 

potřebné výšce ve výkopu. [1] 

Při zemních pracích v prostorách stavby kdekoliv vznikne-li hrozba sesuvu zeminy, i při 
relativně malé hloubce méně než 1,3 m, musí být k zajištění stěn použito pažení anebo 
technická konstrukce (např. ochranný rám, rozpěrná konstrukce aj.), jejímž základním 
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úkolem je chránit proti sesutí či zřícení zeminy, resp. zadržet tlak působící zeminy, a tím 
ochránit osoby vstupující do výkopu. 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

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

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

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce 

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

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

únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. [1] 

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

při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. [1] 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. [1] 

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 její kontrole provede fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. [1] 

Kompletace bednění musí být zajištěna odbornými lidmi, nesmí být sestavováno 

z poškozených a nevhodných dílů bednění. Jako celek musí být těsné, únosné, tuhé a 

zavětrované ve všech směrech. Při práci používat prostředky kolektivního, či osobního 

jištění. Bezpečná manipulace při kompletaci je prvořadá, při zvedání musí být vymezen 

manipulační prostor a tím vyloučit pohyb zaměstnanců v prostoru možného pádu prvku 

bednění. 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

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

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 

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

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

místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 

stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu nebo ochranný koš. [1] 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 

v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. [1] 
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4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. [1] 

Při ukládání betonové směsi se dodržují veškeré technologické postupy. Pro omezení 

pohybu zaměstnanců v místech možného pádu do betonu, případně uklouznutí se instalují 

na okraje konstrukcí zábradlí. 

Během přečerpávání betonové směsi a při jejím ukládání do konstrukce musí obsluhy 

pracovat z bezpečných pracovních podlah nebo plošin tak, aby byla jejich ochrana proti 

pádu z výšky nebo do hloubky zajištěna, jakož i proti zavalení či zalití betonovou směsí. 

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. [1] 

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

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při 

odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

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

bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 

podpěr. [1] 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. [1] 

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

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. [1] 

Při odbedňování je nutné provádět až na pokyn pověřené osoby a opět vymezit 

manipulační prostor a zamezit tak pohyb zaměstnanců v prostoru možného pádu prvku 

bednění. Dodržování pracovních postupů je samozřejmostí a nepoužívané prvky bednění 

se bezpečně skladují mimo dopravních cest. 

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. [1] 

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

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. [1] 

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

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. [1] 
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Správným ukládáním a skladováním betonářské oceli a vyrobené armatury předcházíme 

píchnutí, bodnutí či pořezaní koncem prutu vyčnívající armatury. Při provádění 

železářských prací je nutné používat OOPP, zejména pevnou pracovní obuv, ochranné 

rukavice a ochrannou přilbu a dodržovat pracovní postupy při manipulaci s materiálem 

jako správné uchopení a držení materiálu. 

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. [1] 

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

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

[1] 

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

nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí 

hasit v úzkých a hlubokých nádobách. [1] 

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

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. [1] 

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

ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. [1] 

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. [1] 

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. 

[1] 

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

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. [1] 

Při výkonu činností spojených s nebezpečím odstřiku vápenné malty musí obsluhy používat 

vhodné druhy osobních ochranných pracovních prostředků, pokud se bude pracovat 

s vápnem, nesmí se hasit v úzkých a hlubokých nádobách. 

Práce se koordinují tak, aby v různých výškových úrovních nedocházelo ke zranění 

padajícím zdivem nebo nářadím. Ve výškách se používají prvky kolektivní ochrany – 
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systémová lešení s okopovou hranou. Pracovní plocha se nepřetěžuje materiálem, ale 

rovnoměrně rozkládá a to tak, aby byla vždy zajištěna bezpečná přístupová cesta. 

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 

stanovené požadavky. [1] 

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

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. [1] 

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. [1] 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. [1] 

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

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

[1] 

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. [1] 

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

bezpečné skladování zbývajících dílců. [1] 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 

pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 

právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 

upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 

potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 

použitého zařízení. [1] 

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. [1] 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 

vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
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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. [1] 

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

uložen a upevněn podle technologického postupu. [1] 

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

upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. [1] 

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

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 

větru. [1] 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. [1] 

V prostorách výstavby bude zaměstnancům umožněn bezpečný výkon prací bez ohrožení 

ostatních osob či zařízení v prostoru stavby, jakož i v celé lokalitě. 

Díly a svislé součásti se po svém osazení musí zajistit proti pádu, zřícení či překlopení, 

přičemž druh zajištění stanoví technologický postup montáže. 

K přepravě těžších břemen smí být použity jen vázací prostředky umožňující jejich 

bezpečné zavěšení a příslušné osoby provádějící tyto činnosti musí mít vazačský průkaz. 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

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

nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 

zvláštním právním předpisem. 

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

stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při 

svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout 

opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

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

způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 

prostředky být chráněny proti propálení. 

4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 

natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve 

vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 
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5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 

technologickém postupu. 

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

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

rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s 

technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 

Při svařování a natavování izolačních materiálů je nutné dodržovat veškerá protipožární 

opatření a zacházet se svařovacími a nastavovacími zařízením v souladu s jejich návody. 

K práci s těmito přístroji smějí být připuštění pouze odborně způsobilé osoby. Svářeči musí 

mít platný svářečský průkaz a být vybaveni ochrannými pomůckami: svářečskou kuklou, 

svářečskými rukavicemi a svářečskou zástěrou. Pracuje-li se ve výšce, musí být prostor pod 

svářeči zajištěn proti vstupu osob, aby se zamezilo zranění případným pádem předmětu. 

Svářeč i pomůcky musí být při pracích nad volnou výškou jištěni proti pádu. 

3  Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s  nebezpečím pádu z  výšky nebo do hloubky 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

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

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 

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

odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jeho 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] 

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

opatření ke snížení rizik spojených s  jejich 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. [2] 

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

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v  průvodní, popřípadě provozní 

dokumentaci. [2] 
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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. [2] 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

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

bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 

dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 

ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 

opět osadí. [2] 

Zajištění ve výškách lze provést instalací dočasných stavebních konstrukcí zajišťujících 
kolektivní ochranu - takovou konstrukcí je např. lešení. 
Dočasné stavební konstrukce musí být bezpečné, musí být postaveny na dostatečně 
únosném terénu, popř. založeny na jiné konstrukci se staticky prokázanou únosností 
Podkladní terény v prostoru stavby musí být prověřeny, únosnost pro tyto konstrukce 
musí vyhovovat. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné 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] 

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). [2] 

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 
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c. pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 

bezpečně vyprostit, případně dopravit do bezpečného místa; k  zachycení 

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

konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. [2] 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. [2] 

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

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

jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný 

způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, 

odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního 

ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně 

odolné. [2] 

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 používaná sedačka s  vhodnými 

doplňky. [2] 

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. 

Na místech, kde povaha práce nedovolí zajistit ochranu osob proti pádu kolektivním 
způsobem, nebo ji nelze z hlediska rozsahu a doby trvání prací realizovat, je nutné vybavit 
pracovníky pro tyto práce prostředky osobního ochrany (POO) - bezpečnostními postroji 
doplněné o další pomocné systémy k zajištění ochrany montérů proti pádu z výšky. 
 
III. Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit při 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] 

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. [2] 
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3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 

zvláštní právní předpis nestanoví jinak. [2] 

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

jedna osoba. [2] 

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

k  takovému použití výrobcem určen. [2] 

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

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

pevnými madly nebo jinou pevnou části 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. [2] 

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

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

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

upevněn bezpečným způsobem a s  výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 

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

[2] 

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. [2] 

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. [2] 

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

větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. [2] 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v  souladu s návodem k používání. 

[2] 

Každý zaměstnanec stavby je před použitím žebříku povinen vizuálně ověřit technický stav, 
zejména jeho příčle, bočnice, zajišťovací řetízky, apod., zda nejsou prasklé, uvolněné nebo 
jinak poškozené, musí zkontrolovat stabilitu a řádné postavení žebříku. V případě zjištěné 
závady je zakázáno další použití žebříku do doby odstranění závady. 
 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
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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] 

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

použita vhodná výstroj nebo k  tomu účelu upravený pracovní oděv. [2] 

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

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

dokumentaci. [2] 

Místa, nad kterými se pracuje, budou ohraničena signální páskou zamezující dočasný vstup 

osob (viz odstavec níže) do této zóny. Pracovní pomůcky proti pádu bude zajišťovat každý 

pracovník zvlášť, pro usnadnění zajištění pomůcky proti pádu budou zaměstnanci pracující 

ve výškách vybaveni montážními opasky. 

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 předmětu (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

[2] 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a. vyloučení provozu, 

b. konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětu 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 ohroženy 

prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, 

nebo 

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

ohrožení. [2] 

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 30m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 

okraje pracoviště ve výšce. [2] 
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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. [2] 

Prostory pod místy ve výšce musí být během prací bezpečně zajištěny proti vstupu dalších 

osob, např. zákazem vstupu pod tato místa (ohroženými prostory jsou i vstupy či vjezdy 

pod místa montáží), přičemž prostory musí být viditelně označeny např. signálním 

červenobílým pásem, ohrožený prostor lze zabezpečit i případným vyloučením provozu. Při 

zajišťování místa nad výškovými pracemi se ohrožený prostor v případě naší stavby bude 

rozšiřovat ve většině případů o 2 m. 

VI. Práce na střeše 

1. Zaměstnance vykonávající práce na střeše je nutné chránit proti 

a. pádu střešních plášťů na volných okrajích, 

c. propadnutí střešní konstrukcí. [2] 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 

jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 

nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků. [2] 

4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 

vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 

m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 

zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není 

toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová 

podlaha apod.). [2] 

Okraje vymezující střechu skladové haly budou opatřeny zábradlím vysokým nejméně 1,1 

m ještě před začátkem montáže střešního pláště. V průběhu těchto prací budou vzniklé 

prostupy s hranou širší než 25 cm buď ohrazeny obdobným zábradlím s minimální výškou 

1,1 m, anebo vhodně zakryty dostatečně únosným poklopem. 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

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

dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 

včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k  dispozici 

zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. [2] 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 

způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 

zodpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
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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. [2] 

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 provedeny 

bezodkladně. [2] 

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 vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly 

ověřeny. [2] 

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

žebříků, které jsou k  tomuto účelu výrobce určeny. [2] 

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. [2] 

Při kompletaci a demontáži lešení vždy postupovat v souladu s návodem výrobce a montáž 

přenechat odborně způsobilým osobám. V případě přesunování pojízdného lešení 

provádět tento úkon pouze s nezatíženým lešením. 

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 prací 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. ohlednost v místě práce menší než 30 m,  

d. teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. [2] 
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Při dospění povětrnostních podmínek do podoby popsané výše budou veškeré stavební 

práce bezodkladně na pokyn pověřené osoby přerušeny. O jejich znovu rozběhnutí 

rozhodne tatáž osoba. 

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. [2] 

Zhotovitel zajistí proškolení všech zaměstnanců účastnících se výstavby logistického centra 

i osob, které se budou po staveništi pohybovat. 

4 Zdroje 

[1] Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

[2] Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s  nebezpečím pádu z  výšky nebo do hloubky 
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Seznam příloh 

B1. Výkresy 

1. Koordinační situace 

2. Zařízení staveniště 

3. Montážní schémata + průkazy jeřábů 

a. Montáž sloupů 

b. Montáž stropních dílců 

c. Montáž vazníků 

4. Objektová situace 

B2. Rozpočet 

1. Propočet dle THU 

2. Položkový rozpočet HSV pro SO04 – Objekt skladů a administrativy 

3. Náklady na mimostaveništní dopravu 

4. Limitka materiálu 

5. Náklady zařízení staveniště 

B3. Harmonogram 

1. Časový a finanční plán objektový 

2. Časový plán HSV pro SO04 – Objekt skladů a administrativy 

3. Bilance nasazení pracovníků 

B4. Kontrolní a zkušební plán 

C. Podkladová část 
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