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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce je technologie provedení hrubé spodní stavby sportovní 
haly v Třešti. Tato práce obsahuje provedení pilotové pažící stěny, výkopových prací 
a založení na základových patkách a pasech. Jmenovitě bakalářská práce obsahuje 
řešení zařízení staveniště, situaci stavby s řešením dopravních tras, technickou zprávu, 
výkaz výměr a položkový rozpočet, technologický předpis, technickou zprávu zařízení 
staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán a bezpečnost 
práce.  
  
Klí čová slova 
Technická zpráva, situace stavby, technologický předpis, výkaz výměr a položkový 
rozpočet, tangenciální pilotová stěna, stavba, výkop, rotační vrtání za sucha, zemní 
práce, základové konstrukce, zařízení staveniště, strojní sestava.  

  
  
  
Abstract 

The subject of the bachelor thesis is the technology implementation of the gross 
substructure of sports hall in Třešť. This thesis includes the implementation of the pile 
sheeting wall, excavation works and the base on the foundation footings and strips. 
The thesis namely includes the solution of the construction site equipment, the situation 
of the construction with the transport routes solution, the technical report, the bill 
of quantities and the itemized budget, the technological instruction, the technical report 
of the construction site equipment, the schedule of work, the draft of the mechanical 
assembly, the control plan and the test plan and the occupational safety.  
  
Keywords 

Technical report, situation of construction, technological instruction, bill of quantities 
and itemized budget, tangential pile wall, construction, excavation, dry rotary drilling, 
ground works, foundation constructions, site equipment, mechanical assembly.  
… 
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Úvod 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral objekt sportovní haly v Třešti.  

V této práci je zpracován stavebně technologický projekt hrubé spodní stavby sportovní 

haly v Třešti. Ve stavebně technologickém projektu jsem se zaměřil na provádění 

zemních prací, pilotové pažící stěny a základů. Pro tyto části technologické etapy jsem 

zpracoval technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, položkový rozpočet, 

bezpečnost práce, časový plán a navrhl strojní sestavu. 

Součástí práce je grafické řešení organizace výstavby a to formou výkresové 

dokumentace zařízení staveniště, situace stavby, situace širších dopravních vztahů 

a situace dopravního značení v okolí staveniště.  

Hlavním úkolem bakalářské práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt, který 

by zajistil kvalitní, nezávadné a ekonomické provedení stavby. 

K vypracování této práce jsem použil projektovou dokumentaci, odbornou literaturu 

a platné normy. 
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AI.1 Průvodní zpráva 

AI.1.1 Identifika ční údaje 

a)  Údaje o stavbě: 

1)  Název stavby: 

Sportovní hala v Třešti 

2)  Místo stavby:  

Třešť, pozemek parc.č.1539/1, 1545/3 a 1546/1 k. ú. Třešť  

Česká Republika 

3)  Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro stavební povolení. 

b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 

Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 

c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 

Atelier Alfa s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 

d)  Údaje o dodavateli: 

Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 

AI.1.2 Seznam vstupních podkladů 

a)  Návrh dispozice vypracované stavebníkem.  

AI.1.3 Údaje o území 

a)  Rozsah řešeného území: 

Území dotčené stavbou, pozemky parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1 k. ú. Třešť, Česká 

Republika 

b)  Dosavadní využití a zastavěnost území: 

Na uvažovaném staveništi se nachází okrasná vzrostlá zeleň (smrky, jedle, modříny) 

a dále užitkové stromy (ovocné, převážně jabloně). Dále se na území nachází zařízení 

dětského hřiště.     

 



 

23 

 

c)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,   

     památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 

Území se nenachází v chráněném území.  

d)  Údaje o odtokových poměrech:  

Staveniště je svažité směrem k severovýchodu a převýšení v tomto směru je cca 4,00 m. 

e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,  s cíli a úkoly územního    

     plánování: 

Navrhovaná sportovní hala je v souladu se schváleným územním plánem města Třeště. 

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Jsou dodrženy. 

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Jsou splněny. 

h)  Seznam výjimek a úlevových řešení:  

Nejsou. 

i)  Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Nejsou. 

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním              

     stavby le ata t  nemovitostí): 

parc.č.1539/1, 1545/3 a 1546/1 k.ú. Třešť, Česká Republika 

AI.1.4 Údaje o stavbě 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Nová stavba. 

b)  Účel užívání stavby: 

Sportovní hala. 

c)  Trvalá nebo dočasná stavba:  

Trvalá stavba. 

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka   

 apod.): 

 Jedná se o novostavbu. 
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e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických   

     požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb: 

Technické požadavky jsou dodrženy, bezbariérové řešení je provedeno. 

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných  

     právních předpisů: 

Požadavky splněny. 

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Nejsou. 

h)  Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná   

    plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků       

      apod.): 

obestavěný prostor 14034 m3 

zastavěná plocha 1629 m2 

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou  

     vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické   

     náročnosti budov apod.): 

Nevýrobní objekt. 

j)   základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

zahájení stavby: duben 2014 

ukončení stavby: listopad 2014 

k)  orientační náklady stavby: 

34 mil. Kč 

AI.1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavbu tvoří sportovní hala, ke které je z východní štítové stěny navržena přístavba 

hygienického zázemí haly. Přístavba je spojovacím krčkem spojena se stávajícím 

objektem školy. Technologická zařízení se zde nenacházejí. 
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AI.2 Technická zpráva 

AI.2.1 Architektonicko-stavební řešení  

(architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové 

užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, akustika / hluk, vibrace -

 popis řešení, výpis použitých norem) 

AI.2.1.1 Architektonické řešení 

Sportovní hala má obdélníkový půdorys s rozměry 47,00 x 28,00 m, výšku po hřeben 

10 m a u okapu vysoká 8,5 m. Hala je zastřešena sedlovou střechou s malým spádem. 

Ve východní štítové stěně je navržena přístavba hygienického zázemí haly. Hygienické 

zázemí je zastřešeno sedlovou střechou s malým spádem ve stejné orientaci jako hala 

a má výšku k okapu 5,1 m (výška ve hřebení je 6,6 m).  

AI.2.1.2 Výtvarné řešení 

Střešní a obvodový plášť sportovní haly je v barvě šedé. Doplňkové konstrukce 

stěnového pláště (lemy, okapy atd.) jsou v barvě žluté. Barevné řešení přístavby 

hygienického zázemí je obdobné jako u haly, omítka je světle šedá a žlutá, barva oken 

bílá. 

AI.2.1.3 Materiálové a konstrukční řešení 

Sportovní hala:  

Hlavní nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný systém ocelových hal firmy ASTRON. 

Opláštění střechy je navrženo z tabulí trapézového ocelového pozinkovaného plechu. 

Stěnový systém je řešen lichoběžníkovými ocelovými pozinkovanými profily. 

Hygienické zázemí: 

Obvodové zdivo přístavby hygienického zázemí je provedeno z cihel Porotherm a je 

ukončené železobetonovými věnci. Příčky jsou navrženy z cihel plných a jsou rovněž 

ukončené železobetonovými věnci. Střecha je řešena ze střešních rámů a panelů 

ASTRON. 

Spojovací chodba: 

Obvodové zdivo spojovací chodby je provedeno z cihel Porotherm a je ukončené 

železobetonovými věnci. Střecha spojovací chodby je navržena z dřevěných sedlových 

příhradových vazníků a panelů ASTRON. 
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AI.2.1.4 Dispoziční a provozní řešení 

Sportovní hala je jeden velký prostor pro sportovní míčové hry. Hlavní hřiště bude mít 

rozměry 40 x 20 m a bude sloužit pro házenou, malou kopanou a hokejbal. Dále je 

možno na plochu umístit jeden tenisový kurt, nebo dvě hřiště na volejbal. Hala je uvnitř 

široká cca 27 m, z toho šířka pro hrací plochu je 20 m + 2 m na každou podélnou stranu 

doběhy. Zbývající 2,5 m slouží pro umístění lehkých tribun pro cca 100 diváků. Sociální 

zázemí je navrženo tak, aby splňovalo požadavky pro plnohodnotnou sportovní halu. 

Podél štítové stěny je navržena chodba o šířce 2,1 m. Tato chodba slouží pro přístup 

sportovců do hygienického zázemí a pro přístup diváků do haly. Sociální zázemí je 

od volně přístupné chodby uzavřeno dvoukřídlými dveřmi. Na vstupní chodbu navazuje 

část pro diváky a servisní službu haly. Je zde kancelář správce, odkládací prostor - šatna 

pro diváky, hygienické zařízení pro diváky ve složení - WC muži, WC ženy (obojí je 

řešeno jako kabina přístupná i invalidním návštěvníkům). Na kancelář správce navazuje 

sklad na sportovní potřeby, z chodby je přístupná kotelna pro vytápění přístavby a ohřev 

teplé užitkové vody. Část pro sportovce je tvořena čtyřmi šatnami a čtyřmi 

samostatnými umývárnami se sprchami. Umývárny jsou přístupné ze šaten a v každé 

umývárně je řešen sprchový box pro vozíčkáře. Samostatně jsou řešeny WC pro ženy, 

WC pro muže, obojí přístupné z chodby zázemí a obojí řešené s kabinou pro vozíčkáře. 

Je zde umístěna i šatna pro rozhodčího, včetně sprchy a úklidové komory.  

AI.2.1.5 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena jako bezbariérová. 

AI.2.1.6 Stavebně-technické řešení a vlastnosti stavby, stavební 
fyzika 

Dané řešení stavby odpovídá účelu a využití objektu. 

AI.2.2 Stavebně konstrukční řešení 

(popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené materiály a hlavní 

konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných 

při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 

technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky 

postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně 

sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 
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zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných 

konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné 

literatury, výpo četních programů apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah 

dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 

zhotovitelem) 

AI.2.2.1 Zemní práce 

Před zahájením výstavby budou přesně vytyčeny stávající podzemní sítě. Dále bude 

provedena skrývka ornice, která bude uložena na meziskládce. Po provedení pilotové 

stěny bude proveden výkop stavební jámy až na úroveň HTÚ. Výkop pro základové 

patky a pasy se provede strojně. Provede se o mělčí o 100 mm a teprve bezprostředně 

před betonováním základových konstrukcí se provede ruční dočištění základových spár. 

Vytěžená zemina se odveze na povolenou veřejnou skládku a na staveništi se ponechá 

pouze ta část, která se použije pro zásypy konstrukcí (pouze tehdy, pokud je zemina 

vhodná pro zásyp) a zamýšlené úpravy terénu v okolí stavby. Těžitelnost zeminy je 

uvažována v tř. těžitelnosti 3 a 4. Únosnost v základové spáře se uvažuje 45 MPa. 

Vytěžený prostor je nutno podle potřeby zapažit a dbát předpisů o bezpečnosti práce. 

Výkopy se zaměří a provedou podle stavebního výkresu označeného „Základy“. 

Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. Pozemek se nenalézá v záplavovém území. 

V případě že bude ve výkopech naražena voda, je nutno tuto situaci posoudit z hlediska 

případné změny navržené izolace. 

AI.2.2.2 Pilotová pažící stěna 

Pilotová pažící stěna bude provedena jako nekotvená, s použitím velkoprůměrových 

pilot o průměru 750 mm a délkách 5,8-7,0 m.  Piloty budou železobetonové, betonované 

na místě do předem provedených vrtů. V hlavách budou piloty v pilotové stěně spojeny 

železobetonovým trámcem. Půdorys pilotové stěny je členitý, protože jej tvoří roh 

výkopu s oboustrannými krátkými křídly. Líc pilotové stěny bude tvořen 

železobetonovou stěnou vytvořenou ze stříkaného betonu se zahlazeným lícem. Tato 

stěna o tl. cca 150 mm bude provedena po odtěžení zeminy v líci pilot a její výztuž 

z ocelové svařované sítě bude přivařena na kotvičky osazené do betonu pilot. Pata piloty 

bude v hloubce -4,100 m a hlava piloty +2,900 m. Horní úroveň trámce bude +3,600 m.  
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AI.2.2.3 Základové konstrukce 

Hlavní nosná konstrukce objektu bude založena na základových patkách z železobetonu 

C12/15 a oceli 10425(V). Do základových patek budou osazeny a zabetonovány kotevní 

šrouby. Patka bude provedena jako jednostupňová s horní hranou -0,100 a dolní hranou 

-1,500. Pod všemi základovými patkami bude proveden podkladní beton C8/10 

tl. 50 mm (spodní hrana na kótě -1,550 m). Mezi patkami bude proveden základový pas 

z prostého betonu C12/15 (horní hrana -0,100 m a dolní hrana -1,300 m) na který bude 

vyzděna cihelná podezdívka. Základové pasy pod příčky tl. 150 mm v hygienickém 

zázemí budou široké 350 mm a vysoké 400 mm, základová spára na kótě -0,500 m 

a horní hrana na kótě -0,100 m. Základové pasy pod spojovací chodbou budou výškově 

odstupňované se základovou spárou od kóty -1,500 m až -2,100 m (klesající směrem 

od hygienického zázemí). 

AI.2.2.4 Izolace proti vodě  

Izolace proti zemní vlhkosti se provede natavením 2 vrstev těžkého asfaltového pásu 

Arflex (s překrytím spojů první vrstvy druhou) na napenetrovaný podklad - toto 

provedení bude fungovat i jako účinná bariéra proti pronikání půdního radonu 

do budovy. 

AI.2.2.5 Konstrukce svislé 

Konstrukce haly: 

Konstrukčně se jedná o prefabrikovaný systém ocelových hal firmy ASTRON. Systém 

ASTRON je produktem americké firmy Commercial Intertech a je vyráběn v Přerově. 

Jedná se o jednostranně svařované rámy v dvoukloubovém provedení. Stěnové příčníky 

jsou z pozinkované oceli ve formě C-profilů. Stěnový systém je řešen lichoběžníkovými 

ocelovými profily, které se upevňují na základní konstrukci šroubováním. 

Konstrukce hygienického zázemí a spojovací chodby: 

Obvodové zdivo je provedeno z cihel Porotherm a je ukončené železobetonovými věnci. 

Příčky jsou navrženy z cihel plných pálených a jsou rovněž ukončené železobetonovými 

 věnci.

AI.2.2.6 Konstrukce vodorovné  

Podhled v hygienickém zázemí a spojovací chodbě je navržen z vláknitých kazet, 

v mokrých prostorech impregnovaných, osazených do roštu. 
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AI.2.2.7 Vertikální doprava 

Není navržena. 

AI.2.2.8 Zastřešení 

Zastřešení haly i hygienického zázemí je ze střešních rámů a panelů ASTRON. 

Zastřešení spojovací chodby je navrženo z dřevěných sedlových příhradových vazníků 

a panelů ASTRON. 

AI.2.2.9 Povrchové úpravy 

Omítky vnitřního zdiva budou dvouvrstvé vápenné štukové hladké a obílené. Ve většině 

místností bude do určené výšky proveden keramický nebo dřevěný obklad 

(impregnovaný). Ve sportovní hale bude do výšky 2,0 m proveden dřevěný obklad 

na ocelové konstrukci. Venkovní omítky budou vápenné štukové hladké 

na vápenocementovém jádru, natřené fasádní barvou. Sokl bude omítnut cementovou 

omítkou hladkou.  

AI.2.2.10 Podlahy 

Podlaha ve sportovní hale je tvořena štěrkopískovým násypem, dále betonovou 

mazaninou vyztuženou drátky. Na této vrstvě je izolace proti zemní vlhkosti a proti 

radonu (střední riziko). Na takto připravenou podlahu je provedena sportovní podlaha. 

Podlahy v hygienickém zázemí a spojovací chodbě jsou navrženy betonové s nášlapnou 

vrstvou z keramické dlažby nebo PVC. 

AI.2.2.11 Izolace tepelné 

Jsou součástí stěnového a střešního systému ASTRON. V podlahách jsou navrženy 

desky z řezaného polystyrenu tl. 40 mm. 

AI.2.2.12 Izolace zvukové 

Nejsou navrženy. 

AI.2.2.13 Větrání 

Větrání šaten, WC a umýváren nevrženo nucené podtlakové. Pro tělocvičnu navrženo 

nucené podtlakové teplovzdušné větrání a vytápění. 
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AI.2.2.14 Osvě t lení, oslunění 

Osvětlovací soustavy celkového osvětlení v hygienickém zázemí haly budou tvořeny 

pomocí zářivkových a žárovkových svítidel. Hrací plochy budou osvětleny pomocí 

reflektorových svítidel s metalhalogenidovou výbojkou 400W. 

AI.2.2.15 Způsob vytápění 

Jsou navrženy samostatné otopné systémy - teplovodní vytápění hygienického zázemí 

a teplovzdušné vytápění a větrání haly. 

AI.2.2.16 Konstrukce truhlářské, výplně otvorů  

Okna jsou navržena plastová, prosklené stěny kovové. Dveře budou kovové prosklené 

a dřevěné. 

AI.2.2.17 Konstrukce zámečnické 

Jedná se o kovové prosklené stěny a dveře, madla, vodící tyče. 

AI.2.2.18 Konstrukce klempířské 

Všechny výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Jedná se o okapní 

žlaby, odpadové trouby, závětrné lišty, oplechování parapetů apod. - ve větší míře 

dodává ASTRON. 

AI.2.2.19 Uzemnění haly 

Uzemňovací soustava bude tvořena FeZn-pásem, uloženým v hloubce min. 700 mm pod 

úrovní upraveného terénu, který propojí hloubkové zemniče spojené s ocelovou 

konstrukcí haly. 

AI.2.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Tato část dokumentace není řešena. 

AI.2.4 Technika prostředí staveb 

Tato část dokumentace není řešena. 
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AII.1 Situace stavby 

Situace stavby je součástí přílohy BII.1.  

AII.2 Širší vztahy dopravních tras 

AII.2.1 Trasa A - Doprava odtěžené zeminy 

Zemina bude převážena na příslušnou schválenou skládku zeminy Jezdovice 

Délka trasy je 5 km a průměrná dojezdová doba je 8 minut. 

AII.2.2 Trasa B - Doprava betonové směsi 

Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Českomoravský beton, a. s. 

Jihlava. Betonárna je od stavby vzdálená 23 km s průměrným dojezdem 26 minut.  

AII.2.3 Trasa C - Přeprava vrtné soupravy 

Vrtná souprava bude na stavbu dovezena z firmy TOPGEO BRNO, spol. s.r.o. Brno. 

Firma je od stavby vzdálená 113 km a průměrná dojezdová doba je 103 minut. 

Jízdní souprava překračuje největší povolené limity dané §15 a §16 vyhlášky 

č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

         hmotnost soupravy 49,5 t   x   největší povolená hmotnost 48,0 t   NEVYHOVUJE 

         šířka soupravy 3,0 m          x   největší povolená šířka 2,5 m          NEVYHOVUJE 

         výška soupravy 3,8 m        x   největší povolená výška 4,0 m         VYHOVUJE 

         délka soupravy 17,8 m       x   největší povolená délka 16,5 m       NEVYHOVUJE 

Přeprava vrtné soupravy bude řešena jako přeprava nadměrného nákladu. Údaje 

potřebné k vydání povolení k přepravě nadměrného nákladu jsou uvedeny v § 40 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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AII.2.4 Trasa D - Doprava výztuže 

Výztuž pilot v podobě armokošů a výztuž trámce bude na stavbu přivážena z firmy 

FERRUM s.r.o. Moravské Budějovice. Firma je od stavby vzdálená 45 km a průměrná 

dojezdová doba činí 45 minut. 
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AIII.1 Výkaz vým ěr včetně položkového rozpočtu hrubé 

spodní stavby sportovní haly v Třešti 

Položkový rozpočet byl zpracován v programu BUILDpower S a je řešen v textové části 

přílohy bakalářské práce pod bodem BI.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
   

  

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 

AIV. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 

TANGENCIÁLNÍ PILOTOVOU STĚNU 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   ONDŘEJ NAVRÁTIL  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014                  



 

37 

 

AIV.1 Obecné informace  

AIV.1.1 Obecné informace o stavbě 

AIV.1.1.1 Identif ika ční údaje 

a)  Údaje o stavbě: 

1)  Název stavby: 

Sportovní hala v Třešti 

2)  Místo stavby:  

Třešť, pozemek parc.č.1539/1, 1545/3 a 1546/1 k.ú. Třešť 

Česká Republika 

3)  Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro stavební povolení. 

b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 

Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 

c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 

Atelier Alfa s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 

d)  Údaje o dodavateli: 

Podzimek a synové s.r.o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 

AIV.1.1.2 Obecná charakterist ika stavby 

Jedná se o novostavbu sportovní haly, která se nachází v areálu Základní školy na ulici 

Josefa Hory. Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, vše 

v k. ú. Třešť. Všechny pozemky jsou v majetku investora. Přístup na stavební pozemky 

je z ulice Vančurova. Stavba je orientována ve směru východ - západ, stejně jako ostatní 

objekty stávající školy. Staveniště je svažité směrem k severovýchodu a převýšení 

v tomto směru činí cca 4,00 m. Nově budovaná sportovní hala je členěna do tří částí a to 

halu, přístavbu s hygienickým zázemím a spojovací krček, který slouží k propojení se 

stávajícím objektem školy. V současné době se na pozemku nachází ovocný sad 

a zařízení dětského hřiště. Před zahájením prací bude provedeno kácení stromů 

a demontáž zařízení dětského hřiště.  Objekt je založen na základové patky a pasy. 

Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří prefabrikovaný systém ocelových hal firmy 

ASTRON. Opláštění střechy je navrženo z tabulí trapézového ocelového pozinkovaného 
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plechu. Stěnový systém je řešen lichoběžníkovými ocelovými pozinkovanými profily. 

Střešní a stěnová izolace je řešena materiálem ASTROTHERM. Hala je kotvena 

na základové patky. Mezi patkami je na základovém pasu podezdívka z cihelných 

tvarovek výšky 300 mm nad podlahu a je opatřena oboustrannou omítkou. 

Obvodové zdivo přístavby hygienického zázemí a spojovací chodby je provedeno 

z cihel Porotherm a je ukončené železobetonovými věnci. Příčky jsou navrženy z cihel 

plných a jsou rovněž ukončené železobetonovými věnci. Střecha hygienického zázemí 

je ze střešních rámů a panelů ASTRON. Střecha spojovací chodby je navržena 

z dřevěných sedlových příhradových vazníků a panelů ASTRON. 

AIV.1.2 Obecné informace o dané technologické etapě 

AIV.1.2.1 Obecné informace o procesu - pilotová stěna 

Předmětem tohoto technologického předpisu je zhotovení pilotové stěny, která je nutná 

z důvodu statického zajištění stávajícího objektu internátu. Pilotová stěna bude 

provedena po skrývce ornice a před samotným výkopem stavební jámy pro sportovní 

halu. Pilotové stěna je navržená jako nekotvená, s použitím velkoprůměrových pilot 

o průměru 750 mm. Piloty budou železobetonové, betonované na místě do předem 

provedených vrtů, které budou v případě nutnosti paženy ocelovou pažnicí. V hlavách 

budou piloty v pilotové stěně spojeny železobetonovým trámcem. 

AIV.2 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost 

pracoviště 

AIV.2.1 Připravenost staveniště 

Na pozemcích parc. č. 1539/1, 1546/1 a 1545/3 bude zpevněná a odvodněná plocha 

opatřená zařízením staveniště. Na staveništi budou mobilní buňky, které budou sloužit 

jako kancelář stavbyvedoucího, šatny a hygienické zařízení napojené na rozvod 

elektrické energie a vody. Přístupová cesta bude zpevněna štěrkem a silničními panely. 

Dopravní dostupnost ke staveništi bude z ulice Vančurova. Elektrické připojení stavby 

bude řešeno stavebními rozvaděči s měřením v blízkosti stavebních buněk 
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a zabezpečených proti přejetí a poškození staveništními vozidly. Vodovodní přípojka 

bude napojena na stávající vodovodní síť a bude osazena vodoměrem. Celá stavba bude 

oplocena neprůhledným oplocením o výšce 2,0 m a označena bezpečnostními značkami 

„NEPOVOLANÝM VZTUP ZAKÁZÁN“ na všech přístupových komunikacích včetně 

vjezdu na staveniště pro vozidla. V ulici Vančurova bude umístěna značka „POZOR 

VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“.   

AIV.2.2 Převzetí a připravenost pracoviště 

Pracoviště bude přejímat odpovědná osoba dodavatele vrtných prací 

od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. Na stavbě bude provedeno vytyčení 

stávajícího podzemního vedení, vytyčení staveniště, odstranění stromů, demontáž 

zařízení dětského hřiště a sejmutí ornice. Ornice bude sejmuta v tl. 200 mm a uložena 

na skládku v blízkosti stavby. O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního 

deníku a vyhotoví se předávací protokol.  
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AIV.3 Materiál, doprava a skladování 

AIV.3.1 Materiál pro zhotovení pilot 

Vytěžená zemina: 

Tab. 1 Množství vytěžené zeminy 

OZNAČENÍ 
PILOTY 

VYTĚŽENÁ 
ZEMINA 

[m3] 

OZNAČENÍ 
PILOTY 

VYTĚŽENÁ 
ZEMINA 

[m3] 

OZNAČENÍ 
PILOTY 

VYTĚŽENÁ 
ZEMINA 

[m3] 

1 2,56 9 2,87 17 3,09 

2 2,56 10 2,92 18 3,09 

3 2,61 11 2,96 19 3,09 

4 2,65 12 3,00 20 3,09 

5 2,69 13 3,05 21 3,09 

6 2,74 14 3,09 22 3,09 

7 2,78 15 3,09 23 3,09 

8 2,83 16 3,09 24 3,09 

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ VYTĚŽENÉ ZEMINY [m3]: 70,21 

Celkové množství vytěžené zeminy včetně nakypření: 70,21*1,22 = 85,66 m3 

Beton C16/20: 

Tab. 2 Množství betonu na provádění dříků pilot 

OZNAČENÍ 
PILOTY 

SPOTŘEBA 
BETONU 

[m3] 

OZNAČENÍ 
PILOTY 

SPOTŘEBA 
BETONU 

[m3] 

OZNAČENÍ 
PILOTY 

SPOTŘEBA 
BETONU 

[m3] 

1 2,56 9 2,87 17 3,09 

2 2,56 10 2,92 18 3,09 

3 2,61 11 2,96 19 3,09 

4 2,65 12 3,00 20 3,09 

5 2,69 13 3,05 21 3,09 

6 2,74 14 3,09 22 3,09 

7 2,78 15 3,09 23 3,09 

8 2,83 16 3,09 24 3,09 

CELKOVÁ SPOTŘEBA BETONU [m3]: 67,99 

  
Celková spotřeba betonu na dříky pilot včetně ztrát: 67,99*1,2 = 81,58 m3 
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Výpočet množství betonu na provedení trámce: 

(3+14+10+4)*1*0,7 = 21,70 m3 

Výpočet množství suché betonové směsi na provedení svislé stěny technologií 

stříkaného betonu: 

2,2*3+(2,2+3,4)/2*15+3,4*14 = 96,2 m2 

Tab. 3 Množství suché betonové směsi na provedení železobetonové stěny 

MATERIÁL SPOTŘEBA 

[kg/m2/cm] 

PLOCHA 

[m2] 

TL. CELKEM 

[kg] 

PALETA 

[kg] 

POČET 
PALET 

[ks] 

BAUMIT B20 19 96,2 15 27 417 1 400 20 

Betonářská výztuž:  

Tab. 4 Hmotnost výztuže pro piloty 

KONSTRUKČNÍ 

ČÁST 

OCEL 
10216 (øE) 

OCEL 
10505 (øR) 

øE6 øR20 øR16 SÍŤø6,3/150 

VÝZTUŽ DŘÍKU PILOT 450,0 kg 3883,0 kg - - 

VÝZTUŽ TRÁMCE 241,0 kg - 658,0 kg  

VÝZTUŽ STĚNY - - 31,0 kg 800,0 kg 

CELKOVÁ HMOTNOST [kg] 691,0 kg 3883,0 kg 689,0 kg 800,0 kg 

CELKOVÁ HMOTNOST [kg] 6063 kg 

Celková hmotnost výztuže pro pilotovou stěnu je 6063,0 kg.  

Ocelová výpažnice:  

Spojovatelná výpažnice průměr 750 mm, dl. 1,25 m, 6 ks 

Bednění trámce: 

Pro konstrukci bednění bude použito bednících desek DOKA + řezivo. 
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Tab. 5 Kusovník bednění 

OZNAČENÍ 
ROZMĚR 

[mm] 

HMOTNOST 

[kg] 

POČET 

[ks] 

BEDNÍCÍ DESKA 2500 x 1000 x 21 26,3 25 

VZPĚRA 50 x 30 x 550 0,39 50 

KOLÍK 50 x 50 x 300 0,35 50 

ROZPĚRA 50 x 50 x 600 0,70 20 

VNITŘNÍ ROZPĚRA 50 x 50 x 600 0,70 25 

PODELNÝ 
STAHOVACÍ TRÁM  

80 x 80 x 2000 6,01 18 

HŘEBÍKY 120  250 

 Výpočet plochy bednění pro bednění trámce: 

(1+1+2+3+3+4+15+15+10+10)*0,7 = 44,8 m2 

Drenáž: 

Drenážní trubky PVC sv. 10 cm, dl. 6,0 m - 37,8 m 

Drenážní trubky PVC sv. 20 cm, dl. 6,0 m - 37,8 m 

Ostatní materiál: 

Odbedňovací olej DMA1000  

Fólie 

Rádlovací drát 

Distanční vložky 

Truhlíky pro otvory sloupků zábradlí 

AIV.3.2 Primární doprava, sekundární doprava 

AIV.3.2.1 Primární doprava 

Vytěžená zemina bude odvážena nákladním automobilem TATRA o objemu korby 9 m3 

a užitném zatížení 16500 kg. Zemina bude převážena na příslušnou schválenou skládku 

zeminy vzdálenou od stavby 5 km. 

Počet jízd nákladního automobilu celkem: 85,66 m3 / 9 m3 = 9,5→ 10 jízd. 
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Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Českomoravský beton, a. s. 

Betonárna Jihlava. Doprava betonu na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem 

SCHWING Stetter na podvozku MAN o užitném objemu bubnu 9 m3. Betonárna je 

od stavby vzdálená 23 km s dojezdem 26 minut. Betonová směs bude na stavbu 

přivážena průběžně dle potřeb. 

Výpočet počtu jízd autodomíchávače: 

a) Pro provedení dříku pilot 

Počet jízd autodomíchávače celkem: 84,25 m3 / 9 m3 = 9,4 → 10 jízd. 

b) Pro provedení trámce 

Počet jízd autodomíchávače celkem: 21,70 m3 / 9 m3 = 2,4 → 3 jízd. 

Výztuž pilot v podobě armokošů, výztuž trámců, suchá betonová směs a drenážní 

trubky budou na stavbu přivážena nákladním automobilem MAN TGA 24.460. Výztuž 

a KARI sítě budou přivezeny z firmy FERRUM s.r.o. Moravské Budějovice vzdálené 

45 km. 

Vrtná souprava bude na stavbu dovezena z firmy TOPGEO BRNO, spol. s r. o. Firma je 

od stavby vzdálená 113 km. 

Přidružený materiál (odbedňovací olej, rádlovací drát, distanční plastová tělesa) bude 

přivezen osobním automobilem. 

AIV.3.2.2 Sekundární doprava 

Vrty pilot bude provádět vrtná souprava BAUER BG 15 H. Výkopek bude po vytěžení 

na nákladní automobil nakládat rypadlo-nakladač TEREX TLB890. K vyložení 

a uložení armokošů na skládku bude sloužit automobilový jeřáb AD 30T na podvozku 

MAN, vybavený potřebným lanovým závěsem. Betonová směs bude při betonáži dříku 

pilot a trámce sypána přímo z autodomíchavače. Nástřik líce pilot betonovou směsí 

bude provedeno čerpadlem betonové směsi FILAMOS SSB14 STANDART.  
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AIV.3.3 Skladování 

Výkopek z vrtů nebude uskladněn na staveništi. Beton bude na stavbu přivážen podle 

potřeby v autodomíchávačích. Armokoše budou skladovány na staveništi na skládce 

k tomu určené a budou podloženy dřevěnými hranoly. Armokoše se po uložení na 

skládku opatří visačkou, na které bude napsáno do kterého vrtu je armokoš určen. Beton 

na stříkaný beton bude dovážen v suchém stavu v pytlích a skladován v uzamykatelném 

skladu. Ostatní materiál a drobné nářadí bude uskladněno v uzamykatelném skladu 

umístěném na staveništi.  

AIV.4 Pracovní podmínky 

AIV.4.1 Vybavenost staveniště 

Staveniště je jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které je opatřeno 

uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Dále bude vybaveno mobilními buňkami, které 

budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a šatna. Na staveništi bude zavedena 

přípojka vody a elektřiny. Staveništní plocha musí být odvodněná a dostatečně 

zpevněná pro vrtnou soupravu BAUER BG 15H o hmotnosti cca 49,5 t, pracovních 

rozměrech 6,2 m x 3 m a výšky 18 m. Minimální únosnost zeminy pro pojezd vrtné 

soupravy je 45 MPa. Na staveništi bude jako sklad materiálu pro etapu pilotová stěna 

kontejner pro drobné nářadí a malé stroje. Skládka armokošů bude na staveništi 

umístěna podle dohody objednatele se zhotovitelem. 

AIV.4.2 Obecné pracovní podmínky vrtaných pilot 

Všechny stavební práce budou bez omezení probíhat, pokud celodenní teplota neklesne 

pod 5 ˚C a rychlost větru bude nižší jak 10 m/s. V případě, že teplota při betonování 

klesne pod 5 ˚C je potřeba vhodně upravit betonovou směs například použitím vyšší 

třídy cementu s rychlejším vývinem hydratačního tepla. Tyto změny musí být 

odsouhlaseny statikem. Pokud teplota klesne pod -5 ˚C, musí být z výztuže a bednění 

odstraněny zmrazky a sníh. Teplota betonu v době ukládání nesmí být nižší jak 5 ˚C 

a teplota povrchu betonu nesmí po dobu min. 3 dnů klesnout pod 0 ˚C. A proto je nutno 
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přistoupit k některému z následujících řešení: ohřev záměsové vody (kameniva), 

zaplachtování části konstrukce a foukání horkého vzduchu. Při betonáži nesmí docházet 

k vysychání povrchu betonu. Všechny práce budou probíhat v denních hodinách, a proto 

není třeba umělého osvětlení.  

AIV.5 Personální obsazení 

Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem 

na staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje 

mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost odbornou 

oprávnění. kvalifikaci a 

1stavbyvedoucí 

Složení pracovní čety: 

Provádění dříku pilot: 

1 vedoucí čety, 

1 vrtmistr - vzdělání min. SOŠ s maturitou, je vedoucím čety, navádí vrtnou soupravu, 

zodpovídá za dodržení technologického postupu, polohy, hloubky a svislosti vrtu, 

kontroluje složení zeminy, provádí staveništní zkoušky betonové směsi, zhotovuje 

zkušební tělesa z betonové směsi, vypracovává protokol o výrobě vrtané piloty, 

1 geodet - obsluhuje nivelační přístroj, vytyčuje polohu vrtů, 

1 obsluha vrtné soupravy - průkaz strojníka stavebních strojů, obsluhuje vrtnou 

soupravu, 

1 strojník vrtné soupravy - průkaz strojníka stavebních strojů, zodpovídá za chod vrtné 

soupravy, 

1 obsluha rýpadlo-nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 

stavebních strojů, těží a nakládá zeminu, nakládá vyvrtanou 

zeminu na nákladní automobil, zajišťuje vodorovný přesun armokošů, 

1 řidič automobilového jeřábu na podvozku TATRA - řidičský průkaz skupiny C,  

2 řidiči nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní 

osvědčení, 

zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 

2 betonáři - vkládá pažení / bednění, ukládá betonovou směs do vývrtu, osazuje a 
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zajišťuje polohovou stabilitu armokoše, pomocí ponorného vibrátoru zhutňuje beton, 

2 řidiči autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 

betonové směsi na staveniště,  

1 pomocný dělník - vazačský průkaz, provádí pomocné práce a čištění strojů 

Provádění trámce: 

1 vedoucí čety, 

2 železáři - zajišťuje provázání výztuže, 

2 betonáři - ukládá betonovou směs do bednění, provádí hutnění betonu, 

2 tesaři - připravuje bednění trámce, 

1 řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní osvědčení, zajišťuje 

dovoz betonové směsi na staveniště, její přesun pomocí výsypky do bednění, 

1 pomocný dělník - pomocné práce, čištění strojů 

Provádění stříkané železobetonové stěny: 

1 vedoucí čety, 

1 obsluha rýpadlo-nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 

stavebních strojů, těží a nakládá zeminu, 

2 železáři - zajišťuje provázání výztuže, 

2 betonáři - ukládá betonovou směs do bednění, provádí hutnění betonu, 

1 obsluha tokretovacího stroje, provádí nástřik betonové směsi 

1 pomocný dělník - pomocné práce, čištění strojů 

AIV.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

AIV.6.1 Stroje 

AIV.6.1.1 Velké stroje 

1x Vrtná souprava BAUER BG 15H 

1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   

 1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 

2x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 

 



 

47 

 

1x Tažná souprava: 

   Tahač podvalníků: MAN 41.530BLS 

   Podvalník: GOLDHOFER CHTP24V  

   Podvalník: GOLDHOFER STZ-VL 5 A 

1x Nákladní automobil MAN TGA 24.460 

1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 

AIV.6.1.2 Malé stroje 

1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

1x Ponorné vřetenové čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 

1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

1x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor TRONIC 52 

1x Tokretovací stroj FILAMOS SSB 14 STANDART 

1x Motorová pila HUSQVARNA 236 

1x Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 

1x Bourací kladivo Bosch GSH 5 CE 

1x Pneumatická vrtačka Einhell BT-RH 1500 

1x Svářečka Einhell BT-GW 190 D 

AIV.6.2 Nářadí a pomůcky 

Lopata 

Krumpáč 

Kladívko 

Vodováha 

Výtyčka 

Provázek 

Hřebíky 

Kolíky 

Zednická lžíce 

Metr 
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Pásmo 

Značkovací spreje 

Olovnice 

Měřičská tyč 

Armovací kleště 

Plastové visačky 

Ocelové hladítko 

AIV.6.3 Pomůcky BOZP 

Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a chrániče sluchu. 

AIV.7 Pracovní postup 

AIV.7.1 Vyznačení polohy pilot, přípravné práce 

Terén bude zarovnán na tzv. pilotovací rovinu výšky 573,60 m.n.m. Na staveništi 

geodet vyznačí polohy všech pilot. Takto zaměřené středy pilot budou označeny 

zatlučením kolíku z betonářské oceli d = 20 mm délky 0,3 m a označeny značkovacím 

sprejem. Dále bude osa vrtu zajištěna čtyřmi kolíky tak, aby bylo kdykoliv během vrtu 

možné určit střed piloty. 

Pracovní plošina musí být v celém rozsahu prací vodorovná a odvodněná. Před 

samotným příjezdem vrtné soupravy se provede zkouška zhutnění na minimální pevnost 

45 MPa.  

AIV.7.2 Hloubení vrtu 

Samotný vrt se bude provádět technologií rotačního vrtání za sucha. Vrtným nástrojem 

bude použita šapa osazená výměnnými noži z tvrdého kovu, jejíž vyprázdnění je 

umožněno vyklápěcím dnem tohoto nástroje (pomocí narážeče). Aby ze šapy během 

vrtání neunikala navrtaná zemina, bude opatřena otevíratelnými klapkami. Vzdálenost 

středů vrtaných pilot prováděných v časovém rozmezí menším jak 4 hodiny musí být 
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alespoň čtyřnásobek průměru piloty, nejméně však 2 m. Před zahájením vrtných prací 

obsluha stroje zkontroluje funkčnost vrtného nástroje a případně jej vymění. Dále bude 

zkontrolován správný průměr vrtného zařízení. Vrtací zařízení BAUER BG 15H bude 

ustanoveno nad osu vrtu tak, aby se hrot vrtného nástroje dotýkal vytyčovacího kolíku. 

Vrtací zařízení musí být ve svislé poloze, což bude kontrolováno samotným přístrojem 

a vodováhou, kterou bude přikládat pomocný pracovník na plášť šapy ve dvou na sebe 

kolmých směrech. Až bude dosaženo svislé polohy, bude moci vrtná souprava začít 

s vrtáním. Současně s vrtáním všichni pracovníci opustí pracovní prostor vrtné 

soupravy. Po prvním záběru a dále po každém druhém vrtmistr překontroluje přesnost 

vrtu. Při vrtání musí být přítomen geolog, který sleduje složení vytěžené zeminy. 

V případě nestabilní a nesoudržné vrstvy budou vrty paženy ocelovou pažnicí. Pažnice 

se instalují zavrtáním rotačním způsobem za pomocí vrtné soupravy. Pažnice postupuje 

současně se samotným vrtem v mírném předstihu, aby nedocházelo k vytváření dutých 

komor v nesoudržných zeminách. Pro snadnější zarážení do zeminy bude pata pažnice 

osazena řeznou korunkou. Jednotlivé dílce mají délku 1,5 m a jsou spojovány 

kuželovými šrouby. Vytěžená zemina bude odkládána vedle vrtu a následně nakládána 

rypadlo-nakladačem na přistavený nákladní vůz, který ji bude odvážet na skládku 

zeminy mimo staveniště.  

AIV.7.3 Přípravné práce před betonáží, armování piloty 

Po dokončení vrtání se provede čištění dna vrtu a kontrola jeho délky. Čištění dna vrtu 

se provede šapou s rovným dnem, přičemž se provedou 2 až 3 návrty, které odstraní 

nakypřenou zeminu, která by mohla způsobit nežádoucí sednutí piloty. Po dočištění vrtu 

jej vrtmistr přeměří a předá vedoucímu čety. Vrty se musí chránit před znečištěním 

povrchovou vodou, spadem výkopku z povrchu terénu a před pádem jakýchkoliv 

předmětů do vrtu. V případě, že se ve vrtu objeví podzemní voda, bude ji nutno čerpat 

ponorným čerpadlem, ale pouze v případě, že je vrt pažený ocelovou pažnicí. Časová 

prodleva mezi dočištěním vrtu a samotnou betonáží dříku piloty musí být co nejkratší, 

tj. max. 8 h. V případě, že by nebylo možné piloty v tomtéž pracovním dnu 
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vybetonovat, musí být zbylá délka vrtu (max.: dvojnásobek průměru piloty, 1,5 m) 

vyhloubena v příštím pracovním dni bezprostředně před betonáží piloty. Po dokončení 

přípravných prací bude do vrtu spouštěn výztužný armokoš pomocí lanového závěsu 

zavěšeném na manipulačním háku vrtné soupravy, nebo autojeřábu. Výztuž musí být 

čistá, prostá volné rzi a volných okují po válcování. Armokoš bude osazen distančními 

vložkami, které zajistí vycentrování armokoše a dostatečné krytí výztuže betonem. Tyto 

distanční kusy budou vždy min. 3 po asi 3 m vystřídané podél armatury piloty. 

Minimální krytí výztuže je 75 mm. Výztuž musí vyčnívat nad hlavu piloty na 

předepsanou kotevní délku 650 mm. Armokoše musí být před osazením kontrolovány 

vedoucím čety a to pomocí visačky na nich připevněné, zda souhlasí s projektovou 

dokumentací.  

AIV.7.4 Betonáž pilot 

Betonáž se provede pomocí autodomíchávače. Výložník autodomíchávače se umístí nad 

betonážní rouru s nálevkou. Tato roura nám zajistí, že nebude docházet k odrážení 

betonu od stěn vrtu a výztuže, jelikož by to mohlo mýt za následek znehodnocení 

betonu (jeho roztřídění). Průměr betonážní roury je min. 200 mm, respektive nejméně 

osmi násobek největší frakce kameniva v betonu. 

V případě, že do vrtu bude pronikat voda, provede se betonáž pomocí tzv. metody 

Contractor, při níž se beton ukládá pomocí sypákové roury, jež slouží k zabránění 

rozměšování a znečištění betonu kapalinou ve vrtu. Sypáková roura má světlost min. 

150 mm, respektive nejméně 6-ti násobek největší frakce kameniva v betonu. Spodní 

konec bude zajištěn zátkou, která zamezí pronikání vody do roury. Roura bude spojena 

1,5-2,0 m dlouhými kusy vzájemně spojenými vodotěsnými spoji, tyto kusy jsou snadno 

rozpojitelné a umožňují postupné vytahování roury při betonáži. Před zahájením 

betonáže se sypáková roura spustí až na dno vrtu, naplní se zcela betonem a povytáhne 

se o výšku rovnající se asi průměru roury. V dalším průběhu betonáže se sypáková 

roura bude pozvolna povytahovat ovšem tak, aby (kromě zahájení betonáže) byla 
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v betonu ponořena vždy nejméně 1,5 m. Sypáková roura se bude zkracovat shora 

a povytahovat zvolna, aby se zabránilo případnému sacímu efektu. Hlava piloty se 

přebetonuje na potřebnou výšku, jež je dána podmínkou, aby v úrovni projektované 

hlavy byl kvalitní a neznečištěný beton. V průběhu betonáže se bude voda odčerpávat. 

Betonáž by měla probíhat plynule rychlostí minimálně 8 m3/h. Skutečné rychlosti bude 

přizpůsoben dovoz betonové směsi. Bezprostředně po betonáži pilot musí být zahájeno 

vytahování výpažnic. Pažnice je potřeba vytahovat zvolna a neustále sledovat hladinu 

betonu, jež klesá v souvislosti s plněním mezikruží betonem a může klesnout náhle 

a v souvislosti se zaplněním zápažnicových kaveren. Hlavu piloty je potřeba dostatečně 

nadbetonovat, aby z výše uvedených důvodů neklesla po odpažení pod svoji 

projektovanou úroveň. Po celou dobu betonáže bude armokoš ve správné poloze 

fixován zavěšením na autojeřábu.  Během betonáže se musí sledovat spotřebované 

množství betonu a měřit výška jeho hladiny ve vrtu a výsledky zaznamenávat do 

příslušného protokolu. 

Betonáž je nutné provádět v co nejkratší době po vyvrtání vrtu a jeho dočištění. Nejdéle 

po 8 hodinách po zhotovení vrtu pilot. 

AIV.7.5 Dokončovací práce pilot 

Po zatuhnutí betonu ve vrtech se provede výkop pro výztužný trámec. Výkop provede 

rypadlo-nakladač, který vykope rýhu nad pilotami na kótu 572,90 m, ve vzdálenosti 

0,6 m od hrany piloty. Dále se upraví samotná hlava piloty odbouráním betonu na kótu 

572,90 m, nebo dokud nebude dosaženo zdravého betonu. Chybějící část bude 

nahrazena čerstvým betonem při betonáži trámce. Odbourání musí být ohleduplné, aby 

se zabránilo poškození zbylé části piloty a výztuže.  

AIV.7.6 Montáž bednění, výztuže a betonáž trámce 

Montáž bednění budou provádět dva tesaři vyučení v oboru s platnými průkazy 

strojníka pro práci s motorovou pilou a pomocný pracovník. Pro konstrukci bednění 
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bude použito smrkového dřeva (rozpěrky, vzpěry, svlaky, desky). Jako spojovací 

materiál bude použito hřebíků. Pomocný pracovník poté natře vnitřní stranu bednění 

odbedňovací přípravkem, který zajistí snazší odbednění. Železáři provedou sestavení 

výztuže trámce a umístí taktéž truhlíky pro otvory sloupků zábradlí. V místě styku pilot 

a trámce provedou spojení výztuže trámce a vyčnívající výztuže z hlavy pilot. 

Minimální krytí výztuže trámce je 50 mm. Betonáž se provede přímo 

z autodomíchavače pomocí výložníku. Při ukládání betonové směsi je potřeba dbát, aby 

výška shozu nebyla vyšší jak 1,5 m. Poté se provede zhutnění betonové směsi. Ponorný 

Při zpracování, zhutňování vibrátor se během hutnění nesmí dotýkat výztuže. 

a ošetřování betonu je nutno dodržet ČSN EN 13670. Odkryté plochy tvrdnoucího 

a tuhnoucího betonu je nutno chránit před mechanickým a chemickým poškozením. 

Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 3 dnů a chráněn před 

odpařováním vody ochrannými kryty – fólií. Voda pro ošetřování betonu musí 

vyhovovat ČSN EN 1008. Ošetřování bude provádět pomocný dělník. K odbednění 

může dojít po uplynutí 3 dnů. 

AIV.7.7 Provedení betonové stěny technologií stříkaného betonu 

AIV.7.7.1 Přípravné práce 

Po odbednění trámce se provede odkopání zeminy na úroveň 569,5 m.n.m. Hrubé zemní 

práce se provedou pásovým rypadlem. Poté se provede čištění a zarovnání stěny v líci 

piloty. Uvolněné a nekvalitní části horniny a betonu pilot se musí odstranit. Dále se 

provedou svislé rýhy ve stěně mezi pilotami pro osazení svislých drenáží. Po provedení 

rýh se osadí drenáže a dojde k jejich zakrytí fólií. Dle výkresu „Výztuž trámce a stěny“ 

se provedou vrty ø35 mm a délky 200 mm. Vrty se vyplní cementovou směsí a poté se 

do nich osadí trny øR16 a délky 200 mm. K trnům se přivaří KARI síť 6,3/150x6,3/150. 

Pro práce ve výšce budou práce probíhat pomocí lehkého typizovaného lešení o výšce 

pracovní podlahy do 1,5 m. 
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AIV.7.7.2 Provedení nástř iku betonovou směsí 

Po přípravě první vrstvy výztuže se provede nástřik první vrstvy betonové směsi. 

Až poté se trnům přivaří druhá vrstva KARI sítě a provede se druhá vrstva nástřiku. 

Povrch stávajícího suchého podkladu se musí před nástřikem a v předstihu asi dvou 

hodin zvlhčit. Zbylá voda v prohlubních povrchu se před nástřikem odstraní. Poté bude 

následovat tzv. suché stříkání betonu. Stříkací stroj musí zajistit rovnoměrný 

materiálový proud k trysce. Při provozu je třeba dbát na bezvadnou těsnost strojního 

zařízení (zvýšený vývin prachu). Stroj se musí řádně udržovat a čistit. Jako materiálový 

přívod slouží hadice, která by měla vést přímo nebo oblouky s co největším možným 

poloměrem. U spojů je třeba dbát dokonalého těsnění. Betonová směs se musí nanášet 

po vrstvách, aby se zabránilo odpadávání betonu vlastní vahou. Při delším časovém 

přerušení nástřiku jednotlivých vrstev (více jak 24 hodin) se musí stará vrstva 

stříkaného betonu očistit směsí tlakového vzduchu a vody. Dále je nutné dodržovat 

odstup stříkací trysky od podkladu 0,8-1,5 m. Úhel nasměrování trysky směrem 

k podkladu musí být co nejkolmější. Výztuž musí být dostatečně upevněná tak, aby při 

nástřiku nedocházelo k jejímu kmitání. Pracovník obsluhující stříkací stroj musí dbát, 

aby nevznikaly vzduchové dutiny.  

AIV.7.7.3 Dokončovací práce 

Po provedení konečné vrstvy nástřiku se provede zahlazení povrchu ocelovým 

hladítkem. Stříkaný beton je nutno po dohotovení ošetřovat a chránit proti nadměrnému 

vysychání, vyplavování cementu, působení mrazu. Vlhčení čerstvého betonu bude 

probíhat po dobu nejméně 7dní. Pokud by teplota podkladu, na který se nástřik provádí, 

klesla pod 5 C˚ nesmí se nástřik betonu vůbec provádět. Poté co betonový nástřik 

dosáhne požadované pevnosti, budou provedeny odvodňovací vrty o průměru 35 mm 

 skrze lícovou železobetonovou stěnu.
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AIV.8 Jakost a kontrola kvality 

AIV.8.1 Piloty 

AIV.8.1.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola jakosti materiálu: výztuž 

Kontrola jakosti materiálu: betonová směs 

Kontrola vrtného nástroje 

Kontrola BOZP 

AIV.8.1.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola vytyčení pilot (vrtů) 

Kontrola pažení 

Kontrola provádění vrtu 

Inženýrsko geologický průzkum 

Kontrola armokoše 

Kontrola osazení armokoše 

Kontrola provedení betonáže 

Kontrola ošetřování mladého betonu 

Kontrola provedení výkopu pro trámec 

Kontrola úpravy hlavy piloty 

AIV.8.1.3 Výstupní kontrola 

Kontrola skutečného provedení pilot 

Kontrola geometrie pilot 

Kontrola kvality pilot 
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AIV.8.2 Trámec 

AIV.8.2.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola jakosti materiálu: výztuž 

Kontrola jakosti materiálu: betonová směs 

Kontrola dodávky bednění 

Kontrola strojů 

Kontrola BOZP 

AIV.8.2.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola provedení bednění 

Kontrola provedení výztuže 

Kontrola provedení betonáže  

Kontrola ošetřování mladého betonu a odbednění 

AIV.8.2.3 Výstupní kontrola 

Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrola povrchu betonu 

Kontrola kvality trámce 

AIV.8.3 Stříkaná železobetonová stěna 

AIV.8.3.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola jakosti materiálu: výztuž 

Kontrola jakosti materiálu: betonová směs 

Kontrola tokretovacího stroje 

Kontrola BOZP 
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AIV.8.3.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola přípravných prací 

Kontrola provedení výztuže 

Kontrola provedení nástřiku 

Kontrola ošetřování mladého betonu 

Kontrola provedení dokončovacích prací  

AIV.8.3.3 Výstupní kontrola 

Kontrola tloušťky stříkaného betonu  

Kontrola povrchu betonu 

Kontrola kvality stříkané železobetonové stěny 

Jednotlivé kontroly jsou podrobně řešeny v kapitole Kontrolní a zkušební plán, který je 

součástí této bakalářské práce. 

AIV.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 

Veškeré práce při realizaci dané technologické etapy budou prováděny v souladu 

s platnými zákony a nařízeními vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení 

a vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce 

musí být pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání 

práce. Pokud je stroj vybaven výstražným signálem uvede jej do chodu až po jeho 

zaznění. V ohroženém prostoru práce stroje se nesmí zdržovat fyzické osoby. Ohrožený 

prostor je (pokud není stanoveno jinak) vymezen maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů - §3 

- §7, 
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - §3, §7, §8, 

   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 

                         - Obecné požadavky 

                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 

                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 

                           III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 

   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        

                      a používání strojů a nářadí na staveništi 

                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 

                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1) - (7), (10) - (13) 

                             V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí -   

                                odst. (1), (2)  

                          VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky - odst. (1) - (7)  

                          IX. Vibrátory - odst. (1), (2)  

                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení    

                                a ukončení práce - odst. (1) - (5)  

                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 

- Příloha 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy        

                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 

                           II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. (1) - (6) 

                         III. Zajištění výkopových prací - odst. (1) - (6) 

                         IV. Provádění výkopových prací - odst. (1) - (13) 

                          V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. (1) - (7) 

                         VI. Svahování výkopů - odst. (1) - (6) 

                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 

                          IX. Betonářské práce a práce související 

                                       IX.1 Bednění - odst. (1) - (4) 

                                       IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi - odst. (1) - (4) 
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                                       IX.3 Odbedňování - odst. (1) - (4) 

                                       IX.5 Práce železářské - odst. (1) - (3) 

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, ve znění 

pozdějších předpisů, 

   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou 

                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5) 

                             II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky -   

                               odst. (1) až (5) 

                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 

                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2) 

                        VII. Dočasné stavební konstrukce - odst. (1) - (9) 

                          IX. Školení zaměstnanců 

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

prostředí, ve znění pozdějších předpisů - §3, §4 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů 

   - Příloha 1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců. 

   - Příloha 2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

a přemisťování zavěšených břemen. 

   - Příloha 3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 

   - Příloha 4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 

dopravu nákladů. 
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Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Bezpečnost práce a ochrana 

zdraví při práci, který je součástí této bakalářské práce. 

AIV.10 Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání 

s odpady 

V průběhu výstavby bude dbáno, aby nebyly překračovány limity hlučnosti a prašnosti. 

S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

Vzniklý odpad bude zatříděn podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Nákladní automobily 

vyjíždějící ze staveniště budou očištěny od bláta. Toto čištění bude probíhat 

na stávajícím parkovišti vybaveným lapačem olejů. Nepracující stroje nebudou stát se 

zapnutými motory pro omezení emisí skleníkových plynů a snížení hluku. 

Pří realizaci dané technologické etapy vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. 

a č. 381/2001 Sb. tyto odpady: 

Tab. 6 Zatřídění odpadů 

KÓD 

ODPADU 

KATEGORIE NÁZEV ODPADU ZPŮSOB 

LIKVIDACE 

15 01 01 O Papíry a lepenkové obaly Recyklace 

15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 

16 10 02  Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 

10 01 

Recyklace 

17 01 01 O Beton Recyklace 

17 02 01 O Dřevo Spalovna 

17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 

nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 

Skládka 

17 02 03 O Plasty Recyklace 
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17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 

Recyklace 

20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené Skládka 

Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 

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

pozdějších předpisů - § 5, §6, §9a, §10, §12, §13, §16 - §17a, §24, §39, §45, §46,  

   - Příloha 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu, 

   - Příloha 3 - Způsob využívání odpadů, 

   - Příloha 4 - Způsoby odstraňování odpadů, 

   - Příloha 6 - Sazba základního poplatku za ukládání odpadu, 

   - Příloha 13 - Cíle pro předcházení vzniku odpadů, 

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

předpisů - §5, §7, §21, §22, 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 

odpadů), ve znění pozdějších předpisů - §2, §3, 

   - Příloha 1 - Katalog odpadů, 

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

a vibrací 
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AV.1 Obecné informace  

AV.1.1 Obecné informace o stavbě 

AV.1.1.1 Identif ika ční údaje 

a)  Údaje o stavbě: 

1)  Název stavby: 

Sportovní hala v Třešti 

2)  Místo stavby:  

Třešť, pozemek parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1 k. ú. Třešť  

Česká Republika 

3) Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro stavební povolení. 

b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 

Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 

c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 

Atelier Alfa s.r.o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 

d)  Údaje o dodavateli: 

Podzimek a synové s. r. o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 

AV.1.1.2 Obecná charakterist ika stavby 

Jedná se o novostavbu sportovní haly, která se nachází v areálu Základní školy na ulici 

Josefa Hory. Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, vše 

v k. ú. Třešť. Všechny pozemky jsou v majetku investora. Přístup na stavební pozemky 

je z ulice Vančurova. Stavba je orientována ve směru východ - západ, stejně jako ostatní 

objekty stávající školy. Staveniště je svažité směrem k severovýchodu a převýšení 

v tomto směru činí cca 4,00 m. Nově budovaná sportovní hala je členěna do tří částí a to 

halu, přístavbu s hygienickým zázemím a spojovací krček, který slouží k propojení se 

stávajícím objektem školy. V současné době se na pozemku nachází ovocný sad 

a zařízení dětského hřiště. Před zahájením prací bude provedeno kácení stromů 

a demontáž zařízení dětského hřiště.  Objekt je založen na základové patky a pasy. 

Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří prefabrikovaný systém ocelových hal firmy 

ASTRON. Opláštění střechy je navrženo z tabulí trapézového ocelového pozinkovaného 



 

63 

 

plechu. Stěnový systém je řešen lichoběžníkovými ocelovými pozinkovanými profily. 

Střešní a stěnová izolace je řešena materiálem ASTROTHERM. Hala je kotvena 

na základové patky. Mezi patkami je na základovém pasu podezdívka z cihelných 

tvarovek výšky 300 mm nad podlahu. Je opatřena oboustrannou omítkou. 

Obvodové zdivo přístavby hygienického zázemí a spojovací chodby je provedeno 

z cihel Porotherm a je ukončené železobetonovými věnci. Příčky jsou navrženy z cihel 

plných a jsou rovněž ukončené železobetonovými věnci. Střecha hygienického zázemí 

je ze střešních rámů a panelů ASTRON. Střecha spojovací chodby je navržena 

z dřevěných sedlových příhradových vazníků a panelů ASTRON. 

AV.1.2 Obecné informace o dané technologické etapě 

AV.1.2.1 Obecné informace o procesu - zemní práce 

Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení zemních prací. V prostoru 

staveniště se nachází okrasná vzrostlá zeleň (smrky, jedle, modříny) a užitkové stromy 

(ovocné - převážně jabloně). Dále se na staveništi nachází zařízení dětského hřiště 

a oplocení. Před zahájením prací bude provedeno odstranění křovin, kácení stromů, 

demontáž stávajícího oplocení a demontáž zařízení dětského hřiště s přemístěním 

na sousední volný pozemek parc. č. 1539/1. Zemní práce pro objekt jsou řešeny jako 

nepažená jáma v horninách třídy těžitelnosti 3 a 4 po 50 % na úroveň hrubých terénních 

úprav. Hranice výkopu boudou, kromě části s opěrnou zdí, upraveny svahováním. 

Vytěžená zemina bude z části ponechána na mezideponii a následně využita na terénní 

úpravy a z části odvážena na schválenou skládku zeminy mimo staveniště. Pozemek je 

svažitý ve směru severovýchod s převýšením v tomto směru cca 4 m. Dle 

hydrogeologického průzkumu jsou základové poměry příznivé.  

Složení vrtu je následující: 0,00 - 0,40 hnědý hlinitý písek, jemný, humusní, 

                                              0,40 - 1,00 hnědožlutá navětralá rula, 

                                              1,00 - 2,00 hnědožlutá silně navětralá rula, 

                                              2,00 - 2,80 hnědá rula zvětralá, 

                                              2,80 - 4,00 hnědá rula silně zvětralá. 

Sonda nevykazovala ani v hloubce 4,00 m přítomnost spodní vody.  
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Technologický předpis provádění zemních prací bude rozdělen na tři části: 

1, Příprava území zahrnující: odstranění křovin a stromů, demontáž zařízení dětského 

hřiště včetně oplocení, sejmutí ornice a zřízení zařízení staveniště spolu s jeho 

oplocením 

2, Provedení pilotové pažící stěny (viz. samostatný technologický předpis) 

3, Výkopové práce pro celý objekt 

AV.2 Převzetí staveniště, připravenost staveniště 

AV.2.1 Převzetí staveniště / pracoviště 

AV.2.1.1 Převzetí staveniště 1. část 

Staveniště předá investor hlavnímu dodavateli stavebních prací za přítomnosti 

projektanta a stavebního dozoru. Součástí předání staveniště je předání schválené 

projektové dokumentace pro výkopy, zahrnující především informace o provedených 

průzkumech a to hydrogeologickém, radonovém a geoelektrickém. Dále bude předáno 

vyznačených podzemních sítí a vedení, které musí být řádně zaznačeno ve výkrese 

situace tak, aby je při případné ztrátě bylo možné opětovně vyznačit. Také se budou 

přebírat hlavní polohová čára s hlavními výškopisnými a polohovými body, které budou 

sloužit pro jednoznačné vytyčení objektu. Bude zkontrolováno stavební povolení a jeho 

platnost. O převzetí se provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací 

protokol. 

AV.2.1.2 Převzetí pracoviště  2. část 

Viz technologický předpis pro tangenciální pilotovou stěnu. 

AV.2.1.3 Převzetí pracoviště  3. část 

Pracoviště předá dodavatel vrtných prací hlavnímu dodavateli stavebních prací 

za přítomnosti hlavního stavbyvedoucího a technického dozoru investora. Budou 

provedeny železobetonové piloty včetně spojení jejich hlav betonovým trámcem. 

O převzetí se provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. 
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AV.2.2 Připravenost staveniště / pracoviště 

AV.2.2.1 Př ipravenost staveniště 1. část 

Celá stavba bude oplocena neprůhledným oplocením o výšce 2,0 m a označena 

bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VZTUP ZAKÁZÁN“ na všech 

přístupových komunikacích včetně vjezdu na staveniště pro vozidla. V ulici Vančurova 

Vjezd na bude umístěna značka „POZOR VÝJEZD VOZIDEL ZE STAVBY“. 

staveniště bude řešen z ulice Vančurova.  

AV.2.2.2 Př ipravenost pracoviště 2. část 

Viz Technologický předpis provádění tangenciálních vrtaných pilot. 

AV.2.2.3 Př ipravenost pracoviště 3. část 

Na pracovišti bude sejmuta ornice, bude odstraněno zařízení dětského hřiště a bude 

provedena pilotová pažící stěna včetně ztužujícího železobetonového trámce. 

Na pozemku parc. č. 1545/3 a sousedním pozemku parc. č. 1546/1 bude zpevněná 

a odvodněná plocha opatřená zařízením staveniště. Na staveništi budou mobilní buňky, 

které budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, šatny a hygienické zařízení 

napojené na rozvod elektrické energie a vody. Přístupová cesta bude zpevněna štěrkem 

a silničními panely. Elektrické připojení stavby bude řešeno stavebními rozvaděči 

s měřením v blízkosti stavebních buněk a zabezpečených proti přejetí a poškození 

staveništními vozidly. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní síť 

a bude osazena vodoměrem. Celá stavba bude oplocena neprůhledným oplocením 

do výšky 2,0 m a označena bezpečnostními značkami „NEPOVOLANÝM VZTUP 

ZAKÁZÁN“ na všech přístupových komunikacích včetně vjezdu na staveniště pro 

vozidla. V ulici Vančurova bude umístěna značka „POZOR VÝJEZD VOZIDEL 

ZE STAVBY“.   
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AV.3 Materiál, doprava a skladování 

AV.3.1 Materiál 

AV.3.1.1 Př ípravné a vytyčovací práce 

Demontované konstrukce: 

Tab. 7 Množství bouraných konstrukcí 

NÁZEV MNOŽSTVÍ 

ROZEBRÁNÍ PLOTU 158,5 m 

SUŤ 11,6 t 

Doplňkový materiál: 

Tab. 8 Množství kusového materiálu 

MATERIÁL ROZMĚRY  [mm] KUSY 

HŘEBÍKY 60 500 

VYTYČOVACÍ KOLÍKY 25 / 25 / 300 128 

HRANOL 60 / 60  / 2000 20 

PRKNO 20 / 150 / 2000 10 

PROVÁZEK 50 000 6 

VÁZACÍ DRÁT 20 000 2 

VÁPENNÝ HYDRÁT 20 kg 4 

AV.3.1.2 Výkopové práce 

Hlavní materiál 

Tab. 9 Množství vytěžené zeminy 

MATERIÁL 
OBJEM ZEMINY 

[m3] 

FAKTOR 
NAKYPŘENÍ 

ODVOZ ZEMINY 

[m3] 

ORNICE 857,74 

1,2 

1029,29 

STAVEBNÍ JÁMA 4061,16 4873,39 

RÝHY 83,72 
216,84 

PATKY 96,98 

Poznámka: Objem jednotlivých kubatur je převzat z položkového rozpočtu, který je 

podrobně řešen v kapitole Položkový rozpočet, který je součástí této bakalářské práce. 
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AV.3.2 Primární doprava, sekundární doprava 

AV.3.2.1 Primární doprava 

Odstraněné křoviny a rozřezané pokácené stromy budou ze staveniště odvezeny 

na nákladním automobilu MAN nosič kontejnerů JNT 12 t s kontejnerem o objemu 11 

m3 a užitné hmotnosti 14 000 kg na příslušnou schválenou skládku vzdálenou od stavby 

5 km. Předpokládá se naplnění jednoho kontejneru. 

Demontované zařízení dětského hřiště bude odvezeno nákladním automobilem MAN 

TGA 24.460. 

Vybouraná suť bude ze stavby odvezena nákladním automobilem TATRA o objemu 

korby 9 m3 a užitném zatížení 16 500 kg na příslušnou a schválenou skládku. 

Vykopaná zemina bude odvážena nákladním automobilem TATRA o objemu korby 

9 m3 a užitném zatížení 16 500 kg. Zemina bude převážena na příslušnou schválenou 

skládku zeminy vzdálenou od stavby 5 km. 

Kontrola možnosti naplnění nákladního automobilu: 

objemová hmotnost zeminy x objem korby  = 1500 x 9 = 13 500 kg ˂ 16 500 kg. 

Počet jízd nákladního automobilu celkem: 5090,23 m3 / 9 m3 = 565,6 → 567 jízd. 

Výpočet počtu nákladních automobilů pro plynulé odvážení zeminy při výkopu 

stavební jámy pásovým rypadlo nakladačem: 

Tab. 10 Čas jednotlivých kroků při práci se zeminou - jáma 

T 
NAKLÁDKY  

T 

 NA SKLÁDKU 

T 
VYKLÁDKY 

T  

NA STAVENIŠTĚ 

T 

 CYKLU 

0,086 0,125 0,010 0,083 ∑ 0,304 

Výkon rypadla:            Q = 3600 * (objem lopaty / doba cyklu) 

                                     Q = 3600 * ( 0,49 / 17 ) = 103,76 m3/hod 

Čas nakládky:              T = objem korby / výkonost rypadla  

                                      T = 9 / 103,76 = 0,086 hod 
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Čas jízdy na skládku:   T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 

                                        T = 5 / 40 = 0,125 hod 

Čas jízdy na staveniště: T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 

                                         T = 5 / 70 = 0,083 hod 

Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz:  

čas cyklu / čas nakládky = 0,304 / 0,086 = 3,5 => 4 ks 

Výpočet počtu nákladních automobilů pro plynulé odvážení zeminy při výkopu 

rýh a základových patek rypadlo nakladačem: 

Tab. 11 Čas jednotlivých kroků při práci se zeminou - rýhy a patky 

T 
NAKLÁDKY  

T 

 NA SKLÁDKU 

T 
VYKLÁDKY 

T  

NA STAVENIŠTĚ 

T 

 CYKLU 

0,282 0,125 0,010 0,083 ∑ 0,500 

Výkon rypadla:              Q = 3600 * (objem lopaty / doba cyklu) 

                                        Q = 3600 * ( 0,177 / 20 ) = 31,86 m3/hod 

Čas nakládky:                 T = objem korby / výkonost rypadla  

                                         T = 9 / 31,86 = 0,282 hod 

Čas jízdy na skládku:     T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 

                                         T = 5 / 40 = 0,125 hod 

Čas jízdy na staveniště: T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 

                                         T = 5 / 60 = 0,083 hod 

Počet nákladních automobilů pro plynulý provoz:  

čas cyklu / čas nakládky = 0,500 / 0,282 = 1,77 => 2 ks 

AV.3.2.2 Sekundární doprava 

V rámci staveniště bude zřízena skládka ornice, která bude sloužit na terénní úpravy 

po dokončení stavby. Ornice bude přemístěna na mezideponii dozerem Caterpillar D3K. 

Ověření vhodnosti navrženého dozeru: 

Čas jízdy vpřed:         T = (vzdálenost / rychlost nákladního automobilu)*3600 

                                    T = (0,07 / 9)*3600 = 28,0 s 
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Čas jízdy vzad:          T = (vzdálenost / rychlost nákladního automobilu)*3600 

                                    T = (0,07 / 10)*3600 = 25,2 s 

Čas cyklu:                  Tc = 28,0 + 25,2 = 53,2 s 

Kapacita radlice:      Vs = 0,8 * výška radlice2 * šířka radlice 

                                   Vs = 0,8 * 0,912 * 2,646 = 1,75 m3 

Teoretická výkonost: Q = 3600 * (Vs / Tc) 

                                     Q = 3600 * (1,75 / 53,2) = 118,42 m3/hod 

Provozní výkonost:   QP = Q * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * kop 

                                    QP = 118,42 * 1 * 0,8 * 1 * 1,15 * 1 * 0,91 = 99,14 m3/hod 

        k1 = 1               - obsluha 

        k2 = 1,2            - lepivá hornina 

        k3 = 1               - dobrá viditelnost 

        k4 = 1,15          - svah do - 5% 

        k5 = 1               - časové využití 

        kop = 1370 / 1500 = 0,91  

Doba nasazení stroje: Ts = objem vytěžené ornice / provozní výkonnost 

                                      Ts = 857,74 / 99,14 = 8,65 =˃ 1 pracovní den 

Dozer bude pracovat jednu pracovní směnu a je pro stavbu vyhovující. 

Suť bude pomocí rypadlo nakladače naložena do nákladního automobilu a poté 

odvezena na příslušnou skládku. 

Vykopaná zemina bude nakládána pásovým rypadlem Caterpillar 311D LRR 

na nákladní automobil, který ji převeze na příslušnou skládku zeminy.  

U příjezdu na staveniště bude zřízeno zařízení staveniště a položeno celkem 20 

silničních panelů, které na místo usadí autojeřáb AD 30T. 
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AV.3.3 Skladování 

Veškerý doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném 

na staveništi. Mezideponie ornice bude umístěna na staveništi. Výška skládky ornice 

nesmí překročit 1,5 m, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 

AV.4 Pracovní podmínky 

AV.4.1 Vybavenost staveniště 

Staveniště bude jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které bude opatřeno 

uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Při výjezdu strojů a nákladních automobilů 

ze staveniště je bude v případě potřeby nutné očistit, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejné komunikace. 

V prostoru zařízení staveniště se budou nacházet buňky stavbyvedoucího, šatna, 

hygienické zázemí a vrátnice. Do všech stavebních buněk, které to umožnují bude 

zavedena voda a elektřina. Dále se na staveništi bude nacházet uzamykatelný sklad 

sloužící pro uskladnění drobného nářadí a malých strojů a kontejner na staveništní 

odpad. Na staveništi bude zavedena přípojka vody a elektřiny. Voda bude vedena 

od nově zbudované vodoměrné šachty pod ochrannými plechy přes staveništní 

komunikaci až k zařízení staveniště. Kanalizace bude napojena na místní smíšenou 

splaškovou kanalizaci a na ni bude provizorně napojena hygienická buňka. Elektřina 

bude napojena na stávající vedení protlakem pod komunikací. 

Veškeré zařízení staveniště bude provedeno až po sejmutí ornice a jejím uložení 

na mezideponii. 
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AV.4.2 Obecné pracovní podmínky zemních prací 

Pro zemní práce je nutno zbudovat zařízení staveniště v plném rozsahu, vyznačit 

přípojná místa sítí a plochy skládek. 

 

Výkopové práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek, které jsou 

v rozmezí teplot + 5 ˚C až + 30 ˚C, výkopové práce budou probíhat do okamžiku, kdy 

přestane být možné zeminu rozpojovat. V případě dlouhotrvajících dešťů a rozbřednutí 

terénu, kdy dochází k zabořování stavebních strojů, není možno práce provádět. Práce 

také budou přerušeny při špatné viditelnosti, kdy viditelnost klesne pod 10 m a při 

silném nárazovém větru. Základová spára nesmí být rozbředlá a vystavená mrazu, proto 

se v případě, že by hrozily tyto nepříznivé podmínky, neprovede se výkop až 

na projektovanou úroveň základové spáry a ponechá se zhruba 10 cm vrstva zeminy, 

která se vykope až těsně před prováděním betonáže základů. 

Práce budou probíhat v denních hodinách, a proto není potřeba umělé osvětlení. 

AV.5 Personální obsazení 

Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem 

na staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje 

mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost odbornou 

oprávnění. kvalifikaci a 

1 stavbyvedoucí 

Složení pracovní čety: 

Odstranění keřů, dřevin a demontáž zařízení dětského hřiště a plotu: 

1 vedoucí čety, 

1 dělník - osoba proškolená pro práci s motorovou pilou 

1 dělník - obsluha bouracího kladiva 

1 dělník - osoba proškolená pro práci s křovinořezem 
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1 řidič nákladního automobilu MAN - řidičský průkaz skupiny C, profesní osvědčení, 

zajišťuje odvoz pokácených stromů a suti  

2 pomocní dělníci - nakládání křovin a rozřezaných pokácených stromů do kontejneru 

Odstranění ornice a vytyčení výkopů: 

1 vedoucí čety, 

1 obsluha dozeru CATERPILLAR D3K - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz 

strojníka stavebních strojů, těží a přemisťuje horninu na mezideponii, 

1 geodet - oprávnění pro zeměměřičskou činnost, vytyčení polohopisných 

a výškopisných bodů 

1 pomocník geodeta - vyznačení bodů 

2 tesaři - zřízení stabilizace vytyčení pomocí laviček pod dohledem geodeta 

2 pomocní dělníci - pomoc při vytyčovacích pracích 

Výkopové práce: 

1 vedoucí čety - kontrola polohy a výšky výkopu, navigace obsluhy rypadla 

1 obsluha pásového rypadla - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 

stavebních strojů, těží a nakládá vykopanou ornici na nákladní automobil, 

4 řidiči nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní 

osvědčení, 

zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 

4 pomocní dělníci - případný ruční výkop, očištění vozidel před odjezdem ze staveniště 

AV.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

AV.6.1 Stroje 

AV.6.1.1 Velké stroje 

1x Pásové rypadlo Caterpillar 311D LRR 

1x Dozer Caterpillar D3K 

1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

4x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   

1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN  
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1x Tažná souprava: 

   Tahač podvalníků: MAN 41.530BLS 

   Návěs: GOLDHOFER CHTP24V  

1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 

AV.6.1.2 Malé stroje 

1x Pneumatické bourací kladivo Atlas Copco TEX 140 PS 

2x Motorová pila HUSQURNA 236 

1x Křovinořez STIHL FS 490 C-EM 

1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

1x Nivelační přístroj SOUTH NL 20 

1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

1x Kompresor KASER M 20 

AV.6.2 Nářadí a pomůcky 

2x Lopata 

2x Krumpáč 

2x Kladívko 

2x Stavební kolečko 

2x Vodováha 

2x Výtyčka 

Provázek 

2x Metr (5m) 

1x Pásmo (40m) 

1x Značkovací spreje 

2x Olovnice 

1x Měřičská tyč 

AV.6.3 Pomůcky BOZP 

Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a chrániče sluchu. 
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AV.7 Pracovní postup 

Veškeré práce spojené s budováním spojovací chodby započnou až po dokončení 

hrubých vrchních prací na montované ocelové hale a hygienickém zázemí, aby byl 

zachován potřebný prostor nutný k jejich vybudování. 

AV.7.1 Příprava území 

Pomocní dělníci a vedoucí čety vybudují oplocení staveniště podél hranice staveniště. 

Oplocení bude provedeno z přenosných plotových dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. 

Dílce budou kotveny v betonových podstavcích a podepřeny po celé délce vzpěrami. 

Spoje dílců se vzájemně sešroubují. Případné atypické pole oplocení bude provedeno 

z drátěného plotu.  

Vjezd na staveniště bude široký 7 m a bude tvořen dvěma poli vzájemně sepnutými 

řetězem a opatřený visacím zámkem. Před zahájením zemních prací je potřeba odstranit 

pozůstatky školní zahrady a to celkem 32 kusů ovocných stromů a 20 kusů jehličnatých 

stromů. Odstranění stromů provede osoba k tomu určená pomocí motorové pily. Stromy 

pokácí a ořeže jim větve. Kmeny se pomocí rypadlo-nakladače umístí na skládku a poté 

budou odvezeny ze stavby. Dále se provede odstranění křovin křovinořezem. Křoviny 

a větve budou ukládány do kontejneru, umístěném na staveništi. Kontejner se po jeho 

naplnění odveze na ekologickou likvidaci. Kořeny pokácených stromů budou vytrženy 

dozerem a také uloženy do kontejneru. Současně s odstraňováním křovin a stromů se 

provede demontáž zařízení dětského hřiště a plotu, kterou provede osoba k tomu určená.  

Zařízení dětského hřiště poté bude naloženo na nákladní automobil a odvezeno 

ze stavby. Dále bude nutné rozbourat základy dětského hřiště. Tyto práce provede osoba 

k tomu určená pomocí bouracího kladiva. Poté bude suť pomocí rypadlo-nakladače 

naložena na nákladní automobil a odvezena ze stavby. 

AV.7.2 Sejmutí ornice, zřízení zařízení staveniště 

Před zahájením výkopových prací a prací na zařízení staveniště dojde k sejmutí ornice 

v celé ploše staveniště ohraničeném staveništním oplocením v tloušťce 200 mm. 

Sejmutí ornice se provede dozerem, který bude postupovat směrem po vrstevnicích 

a poté zeminu uloží na mezideponii. Na staveništi bude ponechána pouze ornice 
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potřebná na úpravy terénu po dokončení stavebních prací, zbylá ornice bude nakládána 

rypadlo-nakladačem na nákladní automobil a odvážena na příslušnou skládku zeminy. 

Po sejmutí ornice bude zřízeno zařízení staveniště podle přílohy BII.5 situace zařízení 

staveniště - zemní práce. Budou zřízeny dočasné přípojky sítí a osazeny rozvaděče. 

Přípojka vody bude osazena vodoměrem a přípojka elektřiny elektroměrem. Stromy, 

které zůstávají na staveništi, musí být opatřeny dřevěným ochranným bedněním 

do výšky 1,8 m. 

AV.7.3 Vyznačení výkopu 

Měřičské práce bude provádět geodet společně se svým pomocníkem pomocí totální 

stanice. Tyto práce budou bezprostředně následovat po provedení sejmutí ornice. 

Geodet zaměří obrys jámy podle situačního výkresu, který je součástí projektové 

dokumentace. Vytyčení probíhá z předaných vytyčovacích bodů. Na body se postupně 

ustavuje teodolit a běžnými měřičskými postupy se určí polohy všech bodů, kterými 

jsou dána půdorysné obrysy objektu a osy inženýrských sítí. Všechny tyto body budou 

stabilizovány pomocí vytyčovacích kolíků, které budou označeny značkovacím sprejem. 

Vytyčení půdorysných rozměrů výkopu bude stabilizováno pomocí laviček zřízených 

v rozích stavby. Stavební lavičky budou dřevěné a zhotovené zaražením dvou hranolů 

do země od sebe vzdálených 2 m. Na hranoly bude přibité prkno. Lavičky se budou 

zřizovat pod dohledem geodeta. Stavební lavičky budou umístěny nejméně 2 m 

od hrany výkopu, aby nedošlo k jejich posunutí vlivem výkopových prací. Pomocní 

dělníci poté pod dohledem vedoucího čety na základě provedených geodetických 

značek vyznačí obrysy výkopu. 

AV.7.4 Výkop stavební jámy 

Výkop stavební jámy bude proveden jako nepažený. Svahy výkopu jsou navrženy 

v poměru 1 : 2 a 1 : 1. Svahy násypu v poměru 1 : 3. Výkop bude provádět pásové 

rypadlo s šířkou lopaty 900 mm. Samotná stavební jáma má půdorysnou plochu 

1805 m2 a sahá do hloubky - 0,500 m od ± 0,000 m.  Pásové rypadlo bude vytěženou 

zeminu nakládat na přistavený nákladní automobil, který ji následně odveze 

na schválenou skládku zeminy mimo staveniště. Stavební jáma se musí odvodnit, 

aby ve špatných klimatických podmínkách byla zaručena její co možná největší suchost.  
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AV.7.5 Zaměření a vyznačení rýh a patek 

Po provedení výkopu hlavní stavební jámy provede vedoucí čety se 2 pomocníky 

pomocí totální stanice, olovnice a pásma zaměření rýh a patek. Nejdříve se zaměří body 

charakterizující objekt obdobně jako v bodě D.7.3 a jáma se osadí lavičkami. Na lavičky 

se přesným měřením upevní vyznačovací značky - hřebíky. Takto se na lavičky vynese 

pomocí vyznačovacích značek obrys a tloušťka základových rýh a vzniklé body se spojí 

pomocí provázku, čímž vznikne síť základových rýh v rovině laviček. Pomocí olovnice 

se tyto přímky přenesou na dno stavební jámy, kde se pomocí vápna vyznačí obrysy rýh 

a patek. 

AV.7.6 Výkop rýh a patek 

Výkop rýh a patek provede rypadlo-nakladač s lopatou šířky 600 mm. Betonáž 

základových pasů bude probíhat bez bednění přímo do vykopaných základových pasů, 

a proto bude od obsluhy stroje vyžadována co největší přesnost při jejich provádění. 

Vytěžená zemina bude nakládána na nákladní automobil a odvážena na skládku mimo 

staveniště. Projektovaná úroveň základové spáry rýh je -1,300 m a základových patek    

-1,550 m. Pomocní dělníci provedou ruční začištění výkopů. Z důvodu ochrany 

základové spáry před nepříznivými klimatickými vlivy bude posledních 100 mm 

zeminy odkopáno ručně až bezprostředně před betonáží základů.  

AV.8 Jakost a kontrola kvality 

AV.8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola pracovníků 

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola strojů a zařízení 

Kontrola vytyčení stávajících sítí a přípojek 

Kontrola geodetických bodů 
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AV.8.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola odstranění křovin a dřevin 

Kontrola odstranění zařízení dětského hřiště a plotu 

Kontrola skrývky ornice 

Kontrola zřízení zařízení staveniště 

Kontrola vyznačení stávajících inženýrských sítí 

Kontrola vytyčení výkopu 

Kontrola výkopu jámy 

Kontrola odvodnění jámy 

Kontrola svahování výkopu 

Kontrola vytyčení rýh a patek 

Kontrola výkopu rýh a patek 

AV.8.3 Výstupní kontrola 

Kontrola provedení geometrie výkopových prací 

Kontrola základové spáry 

Kontrola ochrany základové spáry 

Kontrola provedení geometrie rýh a patek 

AV.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 

Veškeré práce při realizaci dané technologické etapy budou prováděny v souladu 

s platnými zákony a nařízení vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení 

a vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce 

musí být pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání 

práce. Pokud je stroj vybaven výstražným signálem, uvede jej do chodu až po jeho 

zaznění. V ohroženém prostoru práce stroje se nesmí zdržovat fyzické osoby. Ohrožený 

prostor je (pokud není stanoveno jinak) vymezen maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
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Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů - §3 

- §7, 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - §3, §7, §8, 

   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 

                         - Obecné požadavky 

                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 

                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 

                           III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 

   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        

                       a používání strojů a nářadí na staveništi 

                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 

                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1), (3) - (7), (10) -(13) 

                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a   

                                      ukončení práce - odst. (1) - (5)  

                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 

- Příloha 3 - Požadavky na organizaci práci a pracovní postupy        

                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 

                           II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. (1) - (6) 

                         III. Zajištění výkopových prací - odst. (1) - (6) 

                         IV. Provádění výkopových prací - odst. (1) - (13) 

                          V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. (1) - (7) 

                         VI. Svahování výkopů - odst. (1) - (6) 

                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 
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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, ve znění 

pozdějších předpisů, 

   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou 

                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5) 

                             II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky -   

                               odst. (1) až (5) 

                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 

                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2) 

                        VII. Dočasné stavební konstrukce - odst. (1) - (9) 

                          IX. Školení zaměstnanců 

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

prostředí, ve znění pozdějších předpisů - §3, §4 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů 

   - Příloha 1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců. 

   - Příloha 2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

a přemisťování zavěšených břemen. 

   - Příloha 3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 

   - Příloha 4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 

dopravu nákladů. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Bezpečnost práce a ochrana 

zdraví při práci, který je součástí této bakalářské práce. 

AV.10 Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání 

s odpady 

V průběhu výstavby bude dbáno, aby nebyly překračovány limity hlučnosti a prašnosti. 

S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001Sb. a vyhlášky č. 383/2001Sb. 

Vzniklý odpad bude zatříděn podle vyhlášky č. 381/2001Sb. Nákladní automobily 

vyjíždějící ze staveniště budou očištěny od bláta. Toto čištění bude probíhat 

na stávajícím parkovišti vybaveným lapačem olejů. Nepracující stroje nebudou stát se 

zapnutými motory pro omezení emisí skleníkových plynů a snížení hluku. 

 

Pří realizaci dané technologické etapy vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. 

a č. 381/2001 Sb. tyto odpady: 

Tab. 12 Zatřídění odpadů 

KÓD 

ODPADU 

KATEGORIE NÁZEV ODPADU ZPŮSOB 

LIKVIDACE 

20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad Recyklace 

17 01 01 O Beton Recyklace 

17 02 01 O Dřevo Spalovna 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
17 05 03 

Recyklace 

20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené Skládka 

Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 

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

pozdějších předpisů - § 5, §6, §9a, §10, §12, §13, §16 - §17a, §24, §39, §45, §46,  

   - Příloha 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu, 

   - Příloha 3 - Způsob využívání odpadů, 

   - Příloha 4 - Způsoby odstraňování odpadů, 

   - Příloha 6 - Sazba základního poplatku za ukládání odpadu, 

   - Příloha 13 - Cíle pro předcházení vzniku odpadů, 
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Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů - §5, §7, §21, §22, 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 

odpadů), ve znění pozdějších předpisů - §2, §3, 

   - Příloha 1 - Katalog odpadů, 

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

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů - §12, §13, §14 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - §5 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - §3, §4, §15, 

§20, §23 
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AVI.1   Obecné informace  

AVI.1.1 Obecné informace o stavbě 

AVI.1.1.1 Identif ika ční údaje 

a)  Údaje o stavbě: 

1)  Název stavby: 

Sportovní hala v Třešti 

2)  Místo stavby:  

Třešť, pozemek parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, k. ú. Třešť   

Česká Republika 

3) Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro stavební povolení. 

b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 

Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 

c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 

Atelier Alfa s. r. o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 

d)  Údaje o dodavateli: 

Podzimek a synové s. r. o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 

AVI.1.1.2 Obecná charakterist ika stavby 

Jedná se o novostavbu sportovní haly, která se nachází v areálu Základní školy na ulici 

Josefa Hory. Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, vše 

v k. ú. Třešť. Všechny pozemky jsou v majetku investora. Přístup na stavební pozemky 

je z ulice Vančurova. Stavba je orientována ve směru východ - západ, stejně jako ostatní 

objekty stávající školy. Staveniště je svažité směrem k severovýchodu a převýšení 

v tomto směru činí cca 4,00 m. Nově budovaná sportovní hala je členěna do tří částí a to 

halu, přístavbu s hygienickým zázemím a spojovací krček, který slouží k propojení se 

stávajícím objektem školy. V současné době se na pozemku nachází ovocný sad 

a zařízení dětského hřiště. Před zahájením prací bude provedeno kácení stromů 

a demontáž zařízení dětského hřiště.  Objekt je založen na základové patky a pasy. 

Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří prefabrikovaný systém ocelových hal firmy 

ASTRON. Opláštění střechy je navrženo z tabulí trapézového ocelového pozinkovaného 
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plechu. Stěnový systém je řešen lichoběžníkovými ocelovými pozinkovanými profily. 

Střešní a stěnová izolace je řešena materiálem ASTROTHERM. Hala je kotvena 

na základové patky. Mezi patkami je na základovém pasu podezdívka z cihelných 

tvarovek výšky 300 mm nad podlahu. Je opatřena oboustrannou omítkou. 

Obvodové zdivo přístavby hygienického zázemí a spojovací chodby je provedeno 

z cihel Porotherm a je ukončené železobetonovými věnci. Příčky jsou navrženy z cihel 

plných a jsou rovněž ukončené železobetonovými věnci. Střecha hygienického zázemí 

je ze střešních rámů a panelů ASTRON. Střecha spojovací chodby je navržena 

z dřevěných sedlových příhradových vazníků a panelů ASTRON. 

AVI.1.2 Obecné informace o dané technologické etapě 

AVI.1.2.1 Obecné informace o procesu - základové konstrukce 

Předmětem tohoto technologického předpisu je provedení základových konstrukcí. 

Hlavní nosná konstrukce objektu bude založena na základových patkách z železobetonu 

C12/15 a oceli 10425(V). Výztuž základových patek bude na stavbu přivážena kusově 

z armovny a armokoše budou sestavovány přímo na stavbě. Do základových patek 

budou osazeny a zabetonovány kotevní šrouby. Patka bude provedena jako 

jednostupňová s horní hranou -0,100 m a dolní hranou -1,500 m. Pod všemi 

základovými patkami bude proveden podkladní beton C8/10 tl. 50 mm (spodní hrana 

na kótě -1,550 m). Mezi patkami bude proveden základový pas z prostého betonu 

C12/15 (horní hrana -0,100 m a dolní hrana -1,300 m) na který bude vyzděna cihelná 

podezdívka. Základové pasy pod příčky tl. 150 mm v hygienickém zázemí budou široké 

350 mm a vysoké 400 mm, základové spára na kótě -0,500 m a horní hrana na kótě        

-0,100 m. Základové pasy pod spojovací chodbou budou výškově odstupňované se 

základovou spárou od kóty -1,500 m až -2,100 m (klesající směrem od hygienického 

zázemí). Základové patky budou betonované přímo do výkopu pro patku bez bednění. 

Základové pasy budou od úrovně -0,500 m bedněny systémovým bedněním, aby bylo 

umožněno jejich vybetonování do požadované úrovně -0,100 m. K bednění 

základových pasů bude použito klasického typu bednění + bednící deska DOKA 3-SO. 
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Základy budou betonovány čerstvým betonem přiváženým na stavbu 

v autodomíchávačích a ukládán pomocí ramene pojízdného čerpadla betonu. 

AVI.2 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost 

pracoviště 

AVI.2.1 Připravenost staveniště 

Na staveništi bude provedena pilotová pažící stěna a budou provedeny výkopy 

základové jámy, patek a rýh. Výkopy základových pasů pro spojovací chodbu nebudou 

provedeny. Bude provedena závěrečná kontrola podle kontrolního a zkušebního plánu 

pro zemní práce.  

AVI.2.2 Převzetí a připravenost pracoviště 

Pracoviště bude přejímat odpovědná osoba dodavatele základových prací 

od stavbyvedoucího hlavního dodavatele stavby. Součástí převzetí pracoviště bude 

předání projektové dokumentace pro provedení základových prací. O převzetí staveniště 

se provede zápis do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol.  

AVI.3 Materiál, doprava a skladování 

AVI.3.1 Materiál 

Beton C16/20: 

Tab. 13 množství betonu na provádění základových patek 

OZNAČENÍ 
PATKY 

SPOTŘEBA 
BETONU 

[m3] 

OZNAČENÍ 
PATKY 

SPOTŘEBA 
BETONU 

[m3] 

P1 12,00 P3 18,00 

P2 37,80 P4 1,47 

CELKOVÁ SPOTŘEBA BETONU [m3]: 69,27 
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Beton C12/15: 

Tab. 14 Množství betonu na provádění základových pasů 

PAS š. 0,6 m 

SPOTŘEBA 
BETONU 

[m3] 

PAS š. 0,35 m  

HALA 114,02 
HYGIENICKÉ 

ZÁZEMÍ  
18,33 

SPOJOVACÍ 
CHODBA 

4,87 - - 

CELKOVÁ SPOTŘEBA BETONU [m3]: 137,22 

Beton C8/12: 

Tab. 15 Množství betonu na provádění podkladního betonu 

OZNAČENÍ 
PATKY 

SPOTŘEBA 
BETONU 

[m3] 

OZNAČENÍ 
PATKY 

SPOTŘEBA 
BETONU 

[m3] 

P1 0,80 P3 1,20 

P2 2,52 P4 0,10 

CELKOVÁ SPOTŘEBA BETONU [m3]: 4,62 

Betonářská výztuž:  

Tab. 16 hmotnost výztuže pro základové patky 

OZNAČENÍ 
PATKY 

OCEL 10425 (V) 

 ø V8  ø V12

P1 21,33 kg 265,58 kg 

P2 125,61 538,27 kg 

P3 83,74 kg 356,89 kg 

P4 5,33 kg 45,57 kg 

CELKOVÁ HMOTNOST [kg]: 1,44 t 
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Bednění: 

Pro konstrukci bednění bude použito bednících desek DOKA + řezivo. 

Tab. 17 Kusovník bednění 

OZNAČENÍ 
ROZMĚR 

[mm] 

HMOTNOST 

[kg] 

POČET 

[ks] 

BEDNÍCÍ DESKA 2500 x 500 x 21 13,1 140 

VZPĚRA 50 x 30 x 550 0,39 240 

KOLÍK 50 x 50 x 300 0,35 240 

ROZPĚRA 50 x 50 x 600 0,70 240 

VNITŘNÍ ROZPĚRA 50 x 50 x 600 0,70 120 

PODELNÝ 
STAHOVACÍ TRÁM  

80 x 80 x 2000 6,01 160 

HŘEBÍKY 120  500 

Ostatní materiál: 

Odbedňovací olej DMA1000  

Rádlovací drát 

Distanční tělesa 

AVI.3.2 Primární doprava, sekundární doprava 

AVI.3.2.1 Primární doprava 

Odtěžená vykopaná zemina z dočištění dna rýh bude odvážena nákladním automobilem 

TATRA o objemu korby 9 m3 a užitném zatížení 16500 kg. Zemina bude převážena 

na příslušnou schválenou skládku zeminy vzdálenou od stavby 5 km. 

Betonová směs bude na stavbu dovážena z betonárny Českomoravský beton, a. s., 

Betonárna Jihlava. Doprava betonu na staveniště bude zajištěna autodomíchávačem 

SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 o užitném objemu bubnu 9 m3. 

Betonárka je od stavby vzdálená 23 km s dojezdem 26 minut. Betonová směs bude 

na stavbu přivážena průběžně dle potřeb. 
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Výpočet počtu autodomíchávačů pro plynulé přivážení čerstvého betonu při 

betonáži autočerpadlem: 

Tab. 14 Čas jednotlivých kroků při práci s čerstvým betonem 

T 
NAKLÁDKY  

T 

 DO BETONÁRNY 

T 
VYKLÁDKY 

T  

Z BETONÁRNY 

T 

 CYKLU 

0,23 0,33 0,20 0,58 ∑ 1,34 

Výkon autočerpadla:           Q = 60 m3/hod 

Objem autodomíchávače:  V = 9 m3 

Čas nakládky:                       T = 0,23 hod 

Čas vykládky:                       T = 0,20 hod 

Čas jízdy do betonárny:      T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 

                                              T = 23 / 70 = 0,33 hod 

Čas jízdy z betonárny:        T = vzdálenost / rychlost nákladního automobilu 

                                              T = 23 / 40 = 0,58 hod 

Výkon autodomíchávače: Q = objem autodomíchávače / T cyklu 

                                              Q = 9 / 1,34 = 6,72 m3/hod 

Počet autodomíchávačů pro plynulý provoz:  

výkon autočerpadla / výkon autodomíchávače = 60 / 6,72 = 8,9 => 9 ks 

Ověření počtu autodomíchávačů s ohledem na dobu vykládání: 

T cyklu / T vykládky = 1,34 / 0,2 = 6,7 => 7 ks  

Navržený počet autodomíchávačů pro plynulou betonáž je 7 ks. 

Výztuž základových patek v podobě již připravených výztužných armokošů bude 

na stavbu přivážena nákladním automobilem MAN TGA 24.460. Výztuž bude 

přivezena z firmy FERRUM s. r. o., Moravské Budějovice vzdálené 45 km. 

Přidružený materiál (odbedňovací olej a rádlovací drát) bude na stavbu přivezen 

osobním automobilem. 

Prvky bednění budou přivezeny nákladním automobilem MAN TGA 24.460. 
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AVI.3.2.2 Sekundární doprava 

Odtěžení vrstvy zeminy, která chrání základovou, spáru provede rypadlo-nakladač 

TEREX TLB890 a poté ji naloží na nákladní automobil TATRA. K vyložení a uložení 

armokošů bude sloužit automobilový jeřáb AD 30T na podvozku MAN, vybavený 

potřebným lanovým závěsem. Betonová směs bude při betonáži základových patek 

a rýh ukládána pomocí pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi. Bednění se bude 

provádět ručně bez použití mechanizace. 

AVI.3.3 Skladování 

Veškerý doplňkový materiál bude skladován v uzamykatelném skladu umístěném 

na staveništi. Výkopek bude okamžitě po vytěžení odvážen ze stavby na příslušnou 

skládku zeminy. Beton bude na stavbu přivážen podle potřeby v autodomíchávačích. 

Výztuž bude skladována na staveništi na zpevněné a odvodněné skládce k tomu určené, 

aby nedocházelo k jejímu znečišťování. Výztuž bude podložena dřevěnými hranoly 

vysokými 150 mm, které budou podpírat výztuž ve čtvrtinách její délky. Výztuž se 

po uložení na skládku opatří visačkou, na které budou napsány rozměry a druh výztuže. 

Materiál potřebný k zhotovení bednění, bude uložen v uzamykatelném skladu. Desky 

bednění budou skladovány na skládce umístěné na staveništi. Jednotlivé desky budou 

podloženy dřevěnými hranoly. Maximální výška při skladování je 1 m. 

AVI.4 Pracovní podmínky 

AVI.4.1 Vybavenost staveniště 

Pro základové práce je nutné zbudování zařízení staveniště v plném rozsahu a musí být 

vyznačena a určena přípojná místa sítí a umístění skládek jednotlivých materiálů.  

Staveniště je jednoznačně vymezeno oplocením vysokým 2,0 m, které je opatřeno 

uzavíratelnou a uzamykatelnou bránou. Při výjezdu strojů a nákladních automobilů ze 

staveniště je bude v případě potřeby nutné očistit, aby nedocházelo k znečišťování 

veřejné komunikace. 
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V prostoru zařízení staveniště se nachází buňky stavbyvedoucího, šatna, hygienické 

zázemí a vrátnice. Do všech stavebních buněk, které to umožnují je zavedena voda 

a elektřina. Dále se na staveništi nachází uzamykatelný sklad sloužící pro uskladnění 

drobného nářadí a malých strojů a kontejner na staveništní odpad. Na staveništi je 

zavedena přípojka vody a elektřiny. Voda je vedena od nově zbudované vodoměrné 

šachty pod ochrannými plechy přes staveništní komunikaci až k zařízení staveniště. 

Kanalizace je napojena na místní smíšenou splaškovou kanalizaci a na ni je provizorně 

napojena hygienická buňka. Elektřina je napojena na stávající vedení protlakem pod 

komunikací.  

AVI.4.2 Obecné pracovní podmínky základových prací 

Všechny stavební práce budou bez omezení probíhat, pokud celodenní teplota neklesne 

pod 5 ˚C a rychlost větru bude nižší jak 10 m/s. V případě, že teplota při betonování 

klesne pod 5 ˚C je potřeba vhodně upravit betonovou směs například použitím vyšší 

třídy cementu s rychlejším vývinem hydratačního tepla. Tyto změny musí být 

odsouhlaseny statikem. Pokud teplota klesne pod -5 ˚C, musí být z výztuže a bednění 

odstraněny zmrazky a sníh. Teplota betonu v době ukládání nesmí být nižší jak 5 ˚C 

a teplota povrchu betonu nesmí po dobu min. 3 dnů klesnout pod 0 ˚C. Proto je nutno 

přistoupit k některému z následujících řešení: ohřev záměšové vody (kameniva), 

zaplachtování části konstrukce a foukání horkého vzduchu. Při betonáži nesmí docházet 

k vysychání povrchu betonu. Všechny práce budou probíhat v denních hodinách, a proto 

není třeba umělého osvětlení.  

AVI.5 Personální obsazení 

Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým předpisem, BOZP a provozem 

na staveništi. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. Stavební stroje 

mohou obsluhovat pouze pracovníci, kteří mají pro vykonávanou činnost odbornou 

oprávnění. kvalifikaci a 
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1stavbyvedoucí 

Složení pracovní čety: 

Provádění úpravy základové spáry: 

1 vedoucí čety, 

1 obsluha rýpadlo-nakladače - řidičský průkaz skupiny C nebo T, průkaz strojníka 

stavebních strojů, těží a nakládá zeminu, 

1 řidič nákladního automobilu TATRA - řidičský průkaz skupiny C, profesní osvědčení, 

zajišťuje odvoz naložené zeminy na skládku, 

2 pomocný dělník - ruční dočišťování základové spáry 

Provádění podkladního betonu a bednění: 

1 vedoucí čety, 

1 řidič/obsluha pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi - řidičský průkaz skupiny 

C, profesní osvědčení, zajišťuje uložení betonové směsi, 

1 řidič autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 

betonové směsi na staveniště, 

2 betonáři - obsluha výsypky betonu a zpracování čerstvé betonové směsi, 

2 tesaři - připravuje bednění základových pasů, 

2 pomocný dělník - pomocné práce, čištění strojů 

Provádění základových patek a rýh: 

1 vedoucí čety, 

1 řidič/obsluha pojízdného čerpadla čerstvé betonové směsi - řidičský průkaz skupiny 

C, profesní osvědčení, zajišťuje uložení betonové směsi, 

7 řidičů autodomíchávače - řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz, zajišťuje dovoz 

betonové směsi na staveniště, 

2 betonáři - obsluha výsypky betonu a zpracování čerstvé betonové směsi, zajišťuje 

polohovou stabilitu výztuže a pomocí ponorného vibrátoru zhutňuje beton, 

4 železáři - připravuje výztuž, zajišťuje její vzájemné provázání, 

2 pomocný dělník - provádí pomocné práce a čištění strojů 
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AVI.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

AVI.6.1 Stroje 

AVI.6.1.1 Velké stroje 

1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   

1x Autočerpadlo SCHWING S31ST na podvozku TATRA 

7x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 

1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 

1x Tažná souprava: 

   Tahač podvalníků: MAN 41.530 BLS 

   Návěs: GOLDHOFER CHTP24V  

1x Nákladní automobil MAN TGA 24.460 

1x Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 

AVI.6.1.2 Malé stroje 

1x Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

1x Vysokofrekvenční ponorný vibrátor TRONIC 52 

1x Motorová pila HUSQVARNA 236 

1x Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 

1x Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

1x Nivelační přístroj SOUTH NL20 

1x Vibrační deska Lumag RP700PRO 

AVI.6.2 Nářadí a pomůcky 

2x Lopata 

2x Krumpáč 

2x Kladívko 

2x Stavební kolečko 

2x Vodováha 
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1x Kleště 

2x Palice 

1x Značkovací sprej 

2x Olovnice 

2x Zednická lžíce 

2x Metr 

2x Pásmo 

1x Rozprašovač na odbedňovací přípravek 

AVI.6.3 Pomůcky BOZP 

Pracovní obuv, oděv, rukavice, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle a chrániče sluchu. 

AVI.7 Pracovní postup 

Veškeré práce spojené s budováním spojovací chodby započnou až po dokončení 

hrubých vrchních prací na montované ocelové hale a hygienickém zázemí, aby byl 

zachován potřebný prostor nutný k jejich vybudování. 

AVI.7.1 Úprava základové spáry 

Před provedením podkladního betonu u základových patek a započetím betonáže 

základových pasů je nutné dočistit zbývajících cca 100 mm mocné vrstvy zeminy. Toto 

dočištění provedou pomocní dělníci a rypadlo-nakladač, který naloží vykopanou zeminu 

na nákladní automobil a ten ji odveze na příslušnou skládku zeminy. Úprava základové 

spáry bude probíhat na projektovanou úroveň - 1,550 m u základových patek               

a - 1,300 m u základových pasů. Vedoucí čety bude pomocí nivelačního přístroje 

kontrolovat dosaženou výškovou úroveň. Po provedení dočištění základové spáry se 

provede její zhutnění pomocí vibrační desky.  

AVI.7.2 Betonáž podkladního betonu 

Po kontrole dočištění základové spáry se provede betonáž podkladního betonu 

u základových patek. Podkladní beton bude mít tloušťku 50 mm. Před provedením 

podkladního betonu se do základové spáry uloží zemnící pásek. Při ukládání čerstvého 
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betonu do výkopu je nutné dodržet maximální výšku shozu 1,5 m. Pomocní dělníci 

nahrubo rozprostřou podkladní beton lopatami a až poté jej upraví do požadované 

výškové úrovně a rovinnosti pomocí dřevěné latě a vodováhy. Před dalším postupem 

musí být dodržena jednodenní technologická přestávka, aby bylo možné se 

na podkladním betonu pohybovat a vázat výztuž. 

AVI.7.3 Montáž výztuže základových patek 

Sestavené armokoše bude do výkopu základových patek umisťovat autojeřáb.  

Výztužný armokoš se před samotným umístěním do výkopu pro základovou patku 

opatří dilatačními lištami a to ze všech čtyř stran. Je nutné dodržet projektovanou 

hodnotu krytí výztuže 50 mm. Výztužný armokoš bude po umístění na podkladní beton 

stabilizován a to navrtáním a následným zatlučením 0,2 m dlouhých kusů betonářské 

výztuže do podkladního betonu. K takto provedeným trnům se přiváže výztužný 

armokoš pomocí rádlovacího drátu. Kotevní šrouby v základových patkách budou 

osazeny a zabetonovány za asistence dodavatele haly. 

AVI.7.4 Montáž bednění 

Před započetím betonáže se provede sestavení bednění základových patek a pasů. 

Montáž bednění provede vedoucí čety společně s tesaři. Bednění bude zhotoveno 

s bednících desek DOKA a řeziva, z kterého budou vyrobeny rozpěry, vzpěry, kolíky 

a podélný stahující trám. Desky budou zkracovány kotoučovou pilou a řezivo 

motorovou pilou. Bednění bude zhotoveno na výšku 400 mm tak, aby horní úroveň 

bednění byla ve výšce -0,100 m. Tato výška tvoří horní hranu betonované úrovně. 

Výškovou úroveň bude kontrolovat vedoucí čety pomocí nivelačního přístroje. Bednění 

musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem, který bude důkladně nanesen na každou 

část bednění, která se dostane do styku s betonem. Odbedňovací přípravek bude 

nanesen pomocí rozprašovače. Při nanášení odbedňovacího prostředku se bude dbát, 

aby jím nebyla znečištěna výztuž. Bednění musí mít správnou polohu a svislost. 

V místech daných projektovou dokumentací se umístí bednění pro prostupy a drážky. 

Toto bednění bude provedeno z dřevěných truhlíků vyplněných pěnou.  

AVI.7.5 Betonáž základových patek a pasů 

Při betonáži je potřeba dodržet maximální výšku shozu 1,5 m, aby nedocházelo 

k roztřiďování kameniva v betonu. Beton bude ukládán pomocí ramene pojízdného 
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čerpadla čerstvé betonové směsi. Betonáž základových patek bude probíhat ve vrstvách 

po 200 mm. Každá vrstva bude zhutněna pomocí ponorného vysokofrekvenčního 

vibrátoru a to tak, že se při hutnění musí zasáhnout 50-100 mm do předchozí vrstvy.  

Při zhutňování se ponorný vibrátor nesmí dotýkat výztuže, aby nešlo k jejímu 

poškození. Dále nesmí být vpichy ponorného vibrátoru umístěny vícekrát do stejného 

místa a vzdálenost sousedních ponorů nesmí překračovat 1,4 násobek viditelného 

poloměru účinnosti vibrátoru. Betonování základových pasů proběhne obdobně jako 

u základových patek.  

AVI.7.6 Odbednění 

Před započetím odbedňování musí být dodržena technologická přestávka 3 dny. Poté se 

provede odstranění bednění. Beton se poté bude chránit proti nadměrnému vypařování 

vody kropením po dobu 5 dní. S vlhčením se započne ihned, jakmile beton ztvrdne 

natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Při teplotě pod + 5˚C se kropení ani 

vlhčení nesmí provádět. 

AVI.8 Jakost a kontrola kvality 

AVI.8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola pracovníků 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola jakosti materiálu: výztuž 

Kontrola jakosti materiálu: betonová směs 

Kontrola strojů 

Kontrola BOZP 

AVI.8.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola základové spáry 

Kontrola podkladního betonu 

Kontrola provedení bednění 
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Kontrola provedení výztuže 

Kontrola prostupů 

Kontrola kvality čerstvého betonu 

Kontrola betonáže 

Kontrola ošetřování betonu 

AVI.8.3 Výstupní kontrola 

Kontrola geometrie 

Kontrola provedení základových patek a pasů 

Kontrola pevnosti betonu 

AVI.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 

Veškeré práce při realizaci dané technologické etapy budou prováděny v souladu 

s platnými zákony a nařízení vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení 

s vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce 

musí být pracovník zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání 

práce. Pokud je stroj vybaven výstražným signálem uvede jej do chodu až po jeho 

zaznění. V ohroženém prostoru práce stroje se nesmí zdržovat fyzické osoby. Ohrožený 

prostor je (pokud není stanoveno jinak) vymezen maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů - §3 

- §7, 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů - §3, §7, §8, 
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   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 

                         - Obecné požadavky 

                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 

                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 

                          III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 

   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        

                      a používání strojů a nářadí na staveništi 

                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 

                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1), (3) - (7), (10) -(13) 

                             V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí -   

                                odst. (1), (2)  

                          VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky - odst. (1) - (7)  

                          IX. Vibrátory - odst. (1), (2)  

                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení   

                                a ukončení práce - odst. (1) - (5)  

                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 

   - Příloha 3 - Požadavky na organizaci práci a pracovní postupy        

                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 

                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 

                          IX. Betonářské práce a práce související 

                                       IX.1 Bednění - odst. (1) - (4) 

                                       IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi - odst. (1) - (4) 

                                       IX.3 Odbedňování - odst. (1) - (4) 

                                       IX.5 Práce železářské - odst. (1) - (3) 

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, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 



 

98 

 

   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou 

                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5) 

                             II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky -   

                               odst. (1) až (5) 

                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 

                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2) 

                        VII. Dočesné stavební konstrukce - odst. (1) - (9) 

                          IX. Školení zaměstnanců 

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

prostředí, ve znění pozdějších předpisů - §3, §4 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů 

   - Příloha 1 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců. 

   - Příloha 2 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

a přemisťování zavěšených břemen. 

   - Příloha 3 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení. 

   - Příloha 4 - Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 

dopravu nákladů. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Bezpečnost práce a ochrana 

zdraví při práci, který je součástí této bakalářské práce. 
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AVI.10 Ekologie - vliv na životní prostředí, nakládání 

s odpady 

V průběhu výstavby bude dbáno, aby nebyly překračovány limity hlučnosti a prašnosti. 

S odpady bude nakládáno podle zákona č. 185/2001Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. 

Vzniklý odpad bude zatříděn podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Nákladní automobily 

vyjíždějící ze staveniště budou očištěny od bláta. Toto čištění bude probíhat 

na stávajícím parkovišti vybaveným lapačem olejů. Nepracující stroje nebudou stát se 

zapnutými motory pro omezení emisí skleníkových a snížení hluku. 

Pří realizaci dané technologické etapy vznikají z hlediska zákonů č. 185/2001 Sb. 

a č. 381/2001 Sb. tyto odpady: 

Tab. 18 Zatřídění odpadů 

KÓD 

ODPADU 

KATEGORIE NÁZEV ODPADU ZPŮSOB 

LIKVIDACE 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly Recyklace 

15 01 02 O Plastové obaly Recyklace 

16 10 01 N Odpadní vody obsahující nebezpečné 

látky 

Recyklace 

17 01 01 O Beton Recyklace 

17 02 01 O Dřevo Skládka 

17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující 

nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 

Skládka 

17 02 03 O Plasty Recyklace 

17 04 05 O Železo a ocel Recyklace 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 

Recyklace 

20 03 99 O Komunální odpady jinak blíže neurčené Skládka 
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Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 

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

pozdějších předpisů - § 5, §6, §9a, §10, §12, §13, §16 - §17a, §24, §39, §45, §46,  

   - Příloha 2 - Seznam nebezpečných vlastností odpadu, 

   - Příloha 3 - Způsob využívání odpadů, 

   - Příloha 4 - Způsoby odstraňování odpadů, 

   - Příloha 6 - Sazba základního poplatku za ukládání odpadu, 

   - Příloha 13 - Cíle pro předcházení vzniku odpadů, 

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

předpisů - §5, §7, §21, §22, 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 

odpadů), ve znění pozdějších předpisů - §2, §3, 

   - Příloha 1 - Katalog odpadů, 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů - §12, §13, §14 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů - §5 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů - §3, §4, §15, 

§20, §23 
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AVII.1 Identifika ční údaje 

a)  Údaje o stavbě: 

1)  Název stavby: 

Sportovní hala v Třešti 

2)  Místo stavby:  

Třešť, pozemek parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, k. ú. Třešť 

Česká Republika 

3) Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro stavební povolení. 

b)  Údaje o žadateli / stavebníkovi: 

Město Třešť, Revoluční 20/1, 589 01 Třešť 

c)   Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 

Atelier Alfa s. r. o., Brněnská 48, 586 01 Jihlava 

d)  Údaje o dodavateli: 

Podzimek a synové s. r. o., Váňovská 528, 589 16 Třešť 

e)  Termíny výstavby: 

zahájení stavby: duben 2014 

ukončení stavby: listopad 2014 

AVII.1.1 Popis staveniště  

Staveniště pro výstavbu sportovní haly se nachází v areálu Základní školy na ulici 

Josefa Hory. Staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 1539/1, 1545/3 a 1546/1, vše 

v k.ú. Třešť. Všechny pozemky jsou v majetku  investora. Přístup na stavební pozemky 

je z ulice Vančurova. Stavba je orientována ve směru východ - západ, stejně jako ostatní 

objekty stávající školy. Staveniště je svažité směrem k severovýchodu a převýšení 

v tomto směru  činí cca 4,00 m. V prostoru staveniště se nachází okrasná vzrostlá zeleň 

a to - smrky, stříbrné smrky, borovice, modříny a listnaté stromy. Dále se v prostoru 

staveniště nachází ovocný sad, zařízení staveniště a stávající oplocení v délce 

cca 150 m. Přístup na stavební pozemky je ze stávající komunikace z ulice Vančurova. 

Vjezdy na staveniště jsou 2. Hlavní vjezd na staveniště je v severovýchodní hranici 

staveniště a druhý z jihovýchodní.  
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AVII.1.2 Základní koncepce zařízení staveniště  

Před vybudováním zařízení staveniště dojde k pokácení stromů a demontáži zařízení 

dětského hřiště a stávajícího oplocení. Poté se provede odstranění travního porostu 

a nízkých křovin, sejmutí ornice z celé plochy staveniště. U hlavního vjezdu 

na staveniště je navržena stavební buňka, která bude sloužit jako vrátnice. Na vrátnici 

budou navazovat stavební buňky sloužící jako kancelář stavbyvedoucího, šatna, 

hygienické zázemí a uzamykatelný sklad. Kontejner na staveništní odpad bude umístěn 

po levé straně při vjezdu na staveniště. Napojení staveništních buněk na rozvod 

elektrické energie bude provedeno dočasnou přípojkou napojenou na stávající elektrické 

vedení v ulici Vančurova. Prostup pod komunikací bude proveden protlakem. 

Na elektrické přípojce bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč (230 V, 380 V). 

Dočasná přípojka kanalizace od kontejneru, ve kterém je umístěno hygienické zázemí, 

bude provedena napojením na stávající vedení jednotné dešťové a splaškové kanalizace, 

které prochází severovýchodním prostorem staveniště. Dočasná vodovodní přípojka 

bude provedena z nově vybudované vodoměrné šachty opatřené vodoměrem. Dočasná 

vodovodní přípojka prochází přes hlavní staveništní komunikaci, a proto bude muset být 

chráněna chráničkou.  

Část ornice potřebná pro terénní úpravy v okolí stavby po dokončení prací bude uložena 

na mezideponii, která bude umístěna na východní straně staveniště mezi vjezdy 

na staveniště. Plocha deponie vytěžené zeminy bude 220 m2 a maximální výška uložení 

ornice bude 1,5 m. Pro jednotlivé etapy výstavby budou na staveništi dočasné skládky 

materiálu. Staveništní komunikace bude v místě hlavního vjezdu na staveniště široká 

6 m a provedená z dvou řad silničních panelů v délce cca 15 m. Další komunikace 

budou provedeny hutněním stávající zeminy a budou realizovány s ohledem na danou 

technologickou etapu. Šířka staveništních komunikací bude pro jednosměrný provoz 

3 m a pro obousměrný 6 m. Za správné umístění a napojení přípojek inženýrských sítí 

a jejich následné zlikvidování odpovídá hlavní dodavatel stavby. Taktéž odpovídá 

za udržování zařízení staveniště v bezvadném stavu po celou dobu výstavby a jeho 

následné demontování. Celé staveniště bude oploceno oplocením vysokým 2,0 m. 
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AVII.2 Objekty zařízení staveniště 

AVII.2.1 Staveništní buňky 

Všechny použité kontejnery budou pronajaty od subdodavatele. Budou uloženy přes 

dřevěné podkladky na zpevněnou plochu staveniště. Kontejner musí být uložen 

na vodorovnou plochu. Staveništní buňky budou na místo uloženy pomocí autojeřábu. 

Na stavbě budou použity obytné a sanitární kontejnery od firmy Pegas Container s. r. o. 

AVII.2.1.1 Technický popis použitých stavebních kontejnerů     

a) Rám: 

Ocelová konstrukce ze svařených dutých a válcových profilů, samonosná, opatřená 

antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou, 8 ks 

kontejnerových rohů. Provedení dle statiky dvakrát stohovatelné. 

a) Obvodová stěna 

 • profilovaný pozinkovaný plech tl. 0,55 mm s hloubkou trapézové vlny 10 mm 

nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce 

 • izolace z minerální vaty vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1 

 • parozábrana z polyethylénové fólie tl. 0,2 mm 

 • oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydů tl. 10 mm 

b) Střecha 

 • profilovaný pozinkovaný plech tl. 0,75 mm s hloubkou trapézové vlny 40 mm 

odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu 

 • izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1 

 • parozábrana z polyethylénové fólie tl. 0,2 mm 

 • oboustranně laminovaná dřevotřísková deska bez formaldehydů tl. 10 mm 

c) Podlaha 

 • profilovaný pozinkovaný plech tl. 0,5 mm volně vložený mezi příčné nosníky 

 • izolace z minerální vaty, třída hořlavosti A1 

 • parozábrana z polyethylénové fólie tl. 0,2 mm 

 • dřevotřísková deska bez formaldehydů tl. 22 mm 

 • PVC podlahová krytina tl. 1,5 mm 

pozn. povolené zatížení podlahy 2500 N/m2 
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AVII.2.1.2 Konkrétní bu ňky 

Vrátnice 

Typ 5/0 

Počet kusů: 1 

Technická data: - šířka: 2438 mm 

                            - délka: 3000 mm 

                            - výška: 2820 mm 

Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 

                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 

                   - 1 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 

                   - 2 ks zásuvka 230V/16A 

                   - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 

                   - 1 ks vypínač 

                   - 3 ks plastové okno bílé 1800/1200 

 

Obr. 1 Obytný kontejner Pegas Container TYP 5/0 
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Kancelář stavbyvedoucího 

Typ PC - 2 

Počet kusů: 1 

Technická data: - šířka: 2438 mm 

                            - délka: 6058 mm 

                            - výška: 2820 mm 

Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 

                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 

                   - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 

                   - 2 ks zásuvka 230V/16A 

                   - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 

                   - 1 ks vypínač 

                   - 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 

                   - 1 ks vnitřní dveře 875/2000 

 

Obr. 2 Obytný kontejner Pegas Container TYP PC - 2 
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Šatna 

Typ PC - 1 

Počet kusů: 1 

Technická data: - šířka: 2438 mm 

                            - délka: 6058 mm 

                            - výška: 2820 mm 

Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 

                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 

                   - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 

                   - 2 ks zásuvka 230V/16A 

                   - 1 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 

                   - 1 ks vypínač 

                   - 1 ks plastové okno bílé 1800/1200 

 

Obr. 3 Obytný kontejner Pegas Container TYP PC -3 
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Hygienické zázemí 

Typ PC - 8 

Počet kusů: 1 

Technická data: - šířka: 2438 mm 

                            - délka: 6058 mm 

                            - výška: 2820 mm 

Vybavení: - 2 ks venkovní zásuvka vstup/výstup 380V/32A 

                   - 1 ks rozvaděč/proudový chránič + jističe 

                  - 2 ks zářivkové svítidlo 1x36 s krytem 

                  - 6 ks zásuvka 230V/16A u umyvadla 

                  - 2 ks zásuvka 230V/16A pro topidlo 

                  - 1ks zásuvka pro bojler 

                  - 1 ks bojler 200L 

                  - 2 ks vypínač 

                  - 3 ks plastové okno bílé 600/400 

                  - 1 ks vnitřní dveře 875/2000 

                  - 2 ks WC kabina 

                  - 6 ks umyvadlo 

                  - 2 ks sprchovací kabina 

 

Obr. 4 Sanitární kontejner Pegas Container TYP PC - 8 
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AVII.2.2 Provozní zařízení staveniště 

AVII.2.2.1 Sklady 

Pro účely uskladnění nářadí a drobného materiálu (totální stanice, ponorné vřetenové 

čerpadlo, vysokotlaká myčka, svářečka, motorová pila, uhlová bruska, bourací kladivo, 

pneumatická vrtačka, apod.) je navržen uzamykatelný skladový kontejner od firmy 

Pegas Container s.r.o. Typ C20. 

 

Obr. 5 Skladový kontejner Pagas Container TYP C20 

Technická data: - šířka: 2438 mm 

                            - délka: 6058 mm 

                            - výška: 2591 mm 

Technický popis 

Rám: z ohýbaných ocelových profilů o síle 3mm 

Podlaha: ocelový slzičkový plech o síle 1,3 mm 

Střecha: samonosný ocelový profilovaný plech o síle 1,3 mm 

Dveře: standartní dvoukřídlá ocelová vrata s gumovým těsněním a tyčovým zavíráním 

AVII.2.2.2 Skládky 

Jako provozní zařízení staveniště jsou uvažovány skládky armokošů a bednění. Skládky 

materiálu umístěny v závislosti na probíhající technologické etapě. Jejich přesná poloha 

je dána jednotlivými výkresy zařízení staveniště. Skladovací plochy musí být 

odvodněné. Výztužné armokoše se budou skladovat v poloze, v jaké budou uloženy 

do výkopů na dřevěných prokladcích tak, aby bylo zamezeno jejich možné znečištění 

zeminou. Výztužné armokoše pilot budou skladovány ve vodorovné poloze. Mezi 

jednotlivými prvky musí zůstat mezera široká minimálně 350 mm a z jedné strany 
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750 mm tak, aby byla možná manipulace kolem armokošů při jejich zavěšování 

a následném přemisťování. 

AVII.2.2.3 Oplocení 

Pro oplocení staveniště bude použito oplocení firmy JOHNNY SERVIS s. r. o. 

Oplocení bude provedeno z přenosných plotových dílců šířky 3,5 m a výšky 2,0 m. 

Dílce budou kotveny v betonových podstavcích a podepřeny po celé délce vzpěrami. 

Spoje dílců se vzájemně sešroubují. Případné atypické pole oplocení bude provedeno 

z drátěného plotu. Vjezd na staveniště bude široký 7 m a bude tvořen dvěma poli 

vzájemně sepnutými řetězem a opatřený visacím zámkem. Na oplocení bude každých 

20 m umístěna výstražná cedule „Zákaz vstupu na staveniště“. 

Technický popis 

Plotový dílec PV1: 

Rozměry pole: 3500 x 2000 mm 

Rozměr oka: 100 x 200 mm 

Síla drátu: 4 mm horizontálně, 3 mm vertikálně 

Průměr trubky: 30 mm horizontálně, 42 mm vertikálně 

Hmotnost: 18 kg 

Příslušenství: 

4x kolečko pro bránu 

2x otočný ocelový závěs 

2x ocelová petlice a zámek k plotu 

betonová patka 

svorka pro sepnutí oplocení 

zavětrovací tyč ocel/pozink, dl 1950 mm 

AVII.2.2.4 Staveništní komunikace 

Provoz na staveništi bude zajištěn pomocí staveništních komunikací, které budou 

provedeny hutněním stávající zeminy. U hlavního vjezdu na staveniště bude zřízená 

panelová plocha ze silničních panelů o rozměrech 3000 x 1500 mm, pod kterými bude 

proveden štěrkový podsyp tl. 150 mm. Před vedlejším vjezdem na staveniště bude část 

staveništní komunikace provedena zhutněným makadamem.  Rozměry a poloha 

staveništních komunikací včetně jejich rozměrů (délka, šířka, poloměr oblouků atd.) 
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jsou zřejmé z výkresů zařízení staveniště. Staveništní komunikace se budou budovat 

s ohledem na danou technologickou etapu. Oba vjezdy na staveniště budou široké 7 m. 

AVII.2.2.5 Parkoviště  

Pracovníci stavby budou své osobní automobily parkovat na přilehlé komunikaci 

Vančurova na straně přiléhající ke staveništi. Pro parkování jednoho osobního 

automobilu bude vymezen prostor u hlavního vjezdu na staveniště. 

AVII.3 Nasazení montážních strojů 

AVII.3.1 Pilotová pažící stěna 

Pro tuto etapu budou nasazeny tyto stroje: 

 1 Vrtná souprava BAUER BG 15 H 

1 Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

1 Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   

 1 Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 

2 Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 

AVII.3.2 Zemní práce 

1x Pásový rypadlo Caterpillar 311D LRR 

1x Dozer Caterpillar D3K 

1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

4x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   

1x Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN  

AVII.3.3 Základové konstrukce 

1x Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

1x Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340   

1x Nákladní automobil MAN TGA 24.460 

1x Pojízdné čerpadlo betonu SCHWING S31XT na podvozku TATRA 

7x Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
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AVII.4 Zdroje pro stavbu 

AVII.4.1 El. energie pro staveništní provoz 

Napojení na rozvod elektřiny bude na elektrické vedení NN, které je uložené v zemi pod 

komunikací na ulici Vančurova. Buňky zařízení staveniště budou napojeny 

na staveništní rozvaděč umístěný za stavebními buňkami. Na tento rozvaděč bude 

napojen další rozvaděč sloužící pro napojení staveništních strojů na el. energii. 

Výpočet maximálního příkonu pro staveništní provoz: 

Tab. 19 Výpočet maximálního příkonu el. energie pro staveništní provoz 

P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 

DRUH PŘIKON 

[kW] 

POČET 

[ks] 

CELKEM 

[kW] 

VYSOKOTLAKÁ MY ČKA 1,4 1 1,4 

BOURACÍ KLADIVO 1,15 1 1,15 

PONORNÉ ČERPADLO 0,9 1 0,9 

ÚHLOVÁ BRUSKA 2,2 1 2,2 

PNEUMATICKÁ VRTAČKA 1,5 1 1,5 

PONORNÝ VIBRÁTOR 0,6 1 0,6 

TOKRETOVACÍ STROJ 1,9 1 1,9 

CELKEM P1 [kW]: 9,7 
 

P2 - OSVĚTLENÍ 

PROSTOR PŘÍKON 

[Kw/m2] 

PLOCHA 

[m2] 

CELKEM 

[kW] 

KANCELÁŘ 0,013 6,05 x 2,44 0,19 

ŠATNA 0,006 6,05 x 2,44 0,09 

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 0,006 6,05 x 2,44 0,09 

VRÁTNICE 0,003 3,00 x 2,44 0,02 

CELKEM P2 [kW]: 0,39 
 

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 x  {[( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 )2 ] + [( 0,7 x 6,3 )2 ]} 0,5 

1,1 - koeficient rezervy 
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0,5 a 0,7 - koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 - koeficient současnosti venkovního osvětlení 

P = 1,1 x  {[( 0,5 x 9,7  + 0,8 x 0,39 )2 ] + [( 0,7 x 7,8 )2 ]} 0,5 

P = 8,26 kW - maximální příkon pro staveništní provoz 

AVII.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Pro potřeby staveniště a hygienické účely bude provedena vodovodní přípojka. Dočasná 

vodovodní přípojka zařízení staveniště bude provedena z nově vybudované vodoměrné 

šachty opatřené vodoměrem. Dočasná vodovodní přípojka prochází přes hlavní 

staveništní komunikaci, a proto bude muset být chráněna chráničkou. Na vodoměrnou 

šachtu bude také napojeno místo odběru vody pro staveništní účely.  

Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz: 

Tab. 20 Výpočet potřeby vody pro staveništní provoz 

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY MĚRNÁ 
JEDNOTKA 

POČET 
MĚRNÝCH 
JEDNOTEK 

STŘEDNÍ 
NORMA 
[l/m.j.]  

POTŘEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 

[l]VODY  

OŠETŘOVÁNÍ BETONU m3 232,3 20 4646 

[l]:MEZISOUČET A  4646 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 

HYGIENICKÉ ÚČELY 1 OSOBA 12 40 480 

[l]:MEZISOUČET B  480 

C - VODA PRO ÚDRŽBU 

POTŘEBA VODA [l]POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VODY  

UMYTÍ PRACOVNÍCH POMŮCEK 200 

[l]:MEZISOUČET C  200 

 

Výpočet sekundové spotřeby vody: 

Qn = ( Pn x Kn ) / ( t x 3600 )  

Qn - množství vody c l/s 
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Pn - potřeba vody v l/den 

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 

t - délka směny v hodinách 

[ ]Qn = ( 4646 + 480 + 200 ) x 1,5  / ( 8 x 3600 )  

Qn = 0,277 l/s 

AVII.5 Řešení dopravních tras 

Příjezd na staveniště je řešen z komunikace Vančurova. Na příjezdových komunikacích, 

které vedou podél východní hranice staveniště, bude omezena rychlost na 30 km/h 

a budou zde umístěny značky upozorňující na možný výjezd vozidel ze stavby. 

Znečištění komunikací bude kontrolováno a v případě zanesení nečistotami bude 

pomocným pracovníkem proveden její úklid. Vyznačení dopravních tras s posouzením 

krizových míst je provedeno na výkrese širší vztahy dopravních tras.  

AVII.6 Likvidace za řízení staveniště 

Všechna provozní zařízení staveniště a to zejména staveništní buňky, dočesné přípojky 

sítí, oplocení atd. budou odstraněna realizační firmou v plném rozsahu a v dohodnutém 

čase před kolaudací po skončení všech stavebních a montážních prací. Poté se provedou 

terénní úpravy zahrnující rozprostření ornice a výsadby nových stromů a keřů. Použijí 

se již vzrostlejší dřeviny s kořenovým balem (výška stromu cca 2,0 m). Okolí 

vysázených stromů se upraví mulčovací kůrou cca 0,5 m od kmene stromu v tl. 7 cm. 

Stromy a keře se vysadí do předem vyhloubených rýh, ve kterých se provede 50ti % 

výměna půdy zahradnickým substrátem. Rýhy budou 40 cm široké a 40 cm hluboké. 

Po urovnání a odpovídajícím zpracování půdy (nakopání, uhrabání, odstranění plevelů, 

kamenů atd.) bude založen trávník výsevem. Dále bude ve východní části staveniště 

vybudováno 16 parkovacích míst, z toho jedno pro invalidy.   
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AVII.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Veškeré práce při realizaci stavby budou prováděny v souladu s platnými zákony 

a nařízení vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení s vyučení dělníci, 

jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 

zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce.  

Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,  

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších,  

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, ve znění 

pozdějších předpisů, 

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

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších 

předpisů, 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Podrobný předpis BOZP je podrobně řešen v kapitole Bezpečnost práce a ochrana 

zdraví při práci, který je součástí této bakalářské práce. 
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AVII.8 Životní prost ředí a požární bezpečnost 

Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními předpisy. Ve skladu budou 

umístěny dva 20 l pytle Vapexu pro případ úniku provozních kapalin ze stavebních 

strojů. V každé staveništní buňce bude umístěn jeden ruční hasicí přístroj. Veškerá 

vozidla odjíždějící ze stavby budou před vjezdem na veřejnou komunikaci zbavena 

nečistot, tak aby se pokud možno co nejvíce zamezilo jejímu znečišťování. Takto 

znečištěná voda bude odtékat stávajícím lapačem olejů do kanalizace. 

Legislativu v této oblasti řeší zákony a nařízení: 

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

pozdějších předpisů,  

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

předpisů, 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog 

odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 

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

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

AVII.9 D ůležitá telefonní čísla 

Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena ve staveništní buňce stavbyvedoucího a šatně 

pro zaměstnance. Dále tyto čísla budou v každém staveništním stroji pohybujícím se 

na staveništi. 

Jedná se o tato čísla: 

Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112  

Policie ČR:                                                      158 

Obecní (městská) policie:                               156 
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Hasičský záchranný sbor ČR:                       150 

Zdravotnická záchranná služba:                  155 

Následující čísla budou umístěna pouze v kanceláři stavbyvedoucího. 

Investor: 

Projektant: 

Statik: 

Stavební dozor: 

Stavbyvedoucí: 

Vedoucí čet: 

Armovna: 

Betonárna: 

Pohotovost - elektro: 

Pohotovost - plynaři: 

Pohotovost - vodovody a kanalizace: 
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AVIII.1 Časový plán 

Časový plán byl zpracován v programu CONTEC a je řešen v textové části přílohy 

bakalářské práce pod bodem BI.3. 
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AIX.1 Velké stroje 

AIX.1.1 Dozer CATERPILLAR D3K 

Dozer je na stavbu navržen na skrývku ornice v tl. 200 mm a její přemisťování 

na mezideponii. 

 

Obr. 6 Dozer CATERPILLAR D3K 

Technické parametry: 

Celkový výkon motoru: 60,5(82) kW(hp) 

Maximální rychlost stroje: vpřed 9 km/h, vzad 10 km/h 

Provozní hmotnost: 7 795 kg 

Motor: Cat C4.4 ACERTTM 

 

Obr. 7 Dozer CATERPILLAR D3K - rozměry 

 



 

122 

 

Rozměry dozeru: 

1. Rozchod: 1 495 mm 

2. Šířka stroje: 1 902 mm 

3. Celková délka s radlicí: 4 266 mm 

4. Celková délka bez radlice: 3 275 mm 

5. Výška stroje: 2 763 mm 

6. Světlá výška: 332 mm 

7. Šířka radlice: 2 646 mm 

8. Výška radlice: 910 mm 

9. Výška zdvihu čepele nad zem: 730 mm 

10. Hloubkový dosah: 573 mm 

11. Úhel čepele: 52 - 58˚ 

AIX.1.2 Vrtná souprava BAUER BG 15 H 

Vrtná souprava je na stavbu navržena na vrtání pilot včetně osazení armokošů. Celkem 

bude provedeno 24 pilot o délkách 5,8-7,0 m. Navržené vrty mají průměr 750 mm. 

 

Obr. 8 Vrtná souprava BAUER BG 15 H 
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Technické parametry: 

Provozní hmotnost: 49 500 kg 

Maximální hloubka vrtu: 18 500 mm 

Vrtný nástroj: vrtná nádoba (šapa) s průměrem pažnice 750 mm 

Výška soupravy: 18 000 mm 

Délka soupravy: 16 820 mm 

Šířka soupravy: 3 000 mm 

AIX.1.3 Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

Rypadlo nakladač je na stavbu navržen pro jeho multifunkční využití. Bude sloužit 

k těžení zeminy a její nakládání na nákladní automobily. Dále bude přepravovat 

výztužné armokoše pilot a nakládat odvrtanou zeminu z vrtu. 

 

Obr. 9 Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 

Technické parametry: 

Celkový výkon motoru: 74,5(100) kW(hp) 

Maximální rychlost stroje: 41,0 km/h 

Provozní hmotnost: 8 150 kg 

Motor: Perkins 1104D-44TA 

Poloměr otáčení: 7,0 m přes pneumatiky  

Parametry rypadla: 

Vytrhávací síla ramene lžíce: 41,1 kN 

Vytrhávací síla lžíce: 60,3 kN 

Nosnost při vyložení 6,1 m: 717 kg 
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Parametry nakladače: 

Vylamovací síla lžíce 53,7 kN 

Vylamovací síla ramen: 47,8 kN 

Parametry lžíce rypadla: 

Šířka: 600 mm 

Kapacita: 177 l 

Parametry lžíce nakladače: 

Šířka: 2 386 mm 

Kapacita: 1,2 m3 

 

Obr. 10 Rypadlo-nakladač TEREX TLB890 - rozměry 

Rozměry rypadla - standartní ramenu lžíce: 

A. Hloubka kopání Max. SAE: 4 498 mm 

B. Dosah - na zem od otočného bodu: 5 877 mm 

C. Dosah nakládání: 2 274 mm 

D. Provozní výška: 5 509 mm 

E. Výška nakládání SAE: 3 855 mm  

F. Úhel natáčení lžíce: 197˚ 
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Rozměry nakladače: 

N. Světlá výška vyklápění: 2 850 mm 

O. Výška překládání: 3 369 mm 

P. Výška závěsného čepu: 3 615 mm 

Q. Dopředný dosah u čepu: 315 mm 

R. Dosah u země: 1 451 mm 

S. Max. dosah při plné výšce: 1 186 mm 

T. Dosah při plné výšce: 731 mm 

U. Hloubka kopání: 156 mm 

     Úhel zaklopení lžíce: 50˚ 

     Max. úhel vyklápění při plném zvednutí: 47˚ 

V. Celková pracovní výška: 4 682 mm 

AIX.1.4 Pásové rypadlo CATERPILLAR 311D LRR 

Pásové rypadlo je na stavbu navrženo pro výkop stavební jámy. Toto rypadlo 

je zvoleno, protože jeho pásový podvozek se lépe vyrovná se sklonem pozemku. 

Na rypadle bude osazena lopata šířky 900 mm. 

 

Obr. 11 Pásové rypadlo CATERPILLAR 311D LRR 
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Technické parametry: 

Celkový výkon motoru: 60(82) kW(hp) 

Maximální rychlost stroje: 5,1 km/h 

Provozní hmotnost: 13 860 kg 

Motor: Cat C4.2 ACERTTM 

Parametry lžíce rypadla: 

Šířka: 900 mm 

Kapacita: 0,49 m3 

Rypná síla od válce násady: 60 kN 

Rypná síla od válce lopaty: 90 kN 

 

Obr. 12 Pásové rypadlo CATERPILLAR 311D LRR - rozměry 

Rozměry rypadla s výložníkem R: 

1. Přepravní výška: 2 250 mm 

2. Přepravní délka: 2 860 mm 

3. Obrysový poloměr otočné nástavby: 1 750 mm 

4. Vzdálenost os vodících kol a hnacích kol: 2 780 mm 

5. Délka pásů: 3 490 mm 

6. Světlá výška: 455 mm 

7. Rozchod pásů: 1 990 mm 

8. Přepravní šířka: 2 760 mm 

9. Výška k vršku kabiny: 2 755 mm 

10. Světlá výška protizávaží: 910 mm 
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Obr. 13 Pásové rypadlo CATERPILLAR 311D LRR - pracovní dosah 

Pracovní dosah rypadla: 

1. Max. hloubkový dosah: 5 040 mm 

2. Max dosah na opěrné rovině: 7 700 mm 

3. Max. výškový dosah: 7 800 mm 

4. Max. výsypná výška: 5 450 mm 

5. Min. výsypná výška: 1 880 mm 

6. Max. hloubkový dosah: 4 300 mm    

7. Max. hloubkový dosah: 4 460 mm 
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AIX.1.5 Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 

Nákladní automobil je na stavbu navržen k odvozu části ornice a zeminy vytěžené 

při výkopu stavební jámy, patek a pasů na příslušnou skládku. Také poslouží jako tažné 

vozidlo pro podvalník. 

 

Obr. 14 Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 

Technické parametry: 

Motor: TATRA T3D-928-30, EURO 5, 325 Kw, 2 100 Nm/1 100 ot/min 

Převodovka: TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 

Kabina: 2dvéřová, sedadla 2 

Rozvor: 3 440 + 1 320 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost: 28 500 kg 

Stoupavost při 28 500 kg: 30,0 % 

Užitné zatížení: 16 300 kg 

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

Nástavba: třístranně sklopná korba, objem 9 m3 

Rozměry vozidla: 

 

Obr. 15 Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 - rozměry 
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AIX.1.6 Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 

Autojeřáb je na stavbu navržen ke složení armokošů a ostatního materiálu z nákladních 

automobilů na skládku a k uložení staveništních buněk a panelů. Ve výkresech zařízení 

staveniště je znázorněn požadovaný dosah s max. nosností, která je pro manipulaci 

s materiálem plně dostačující. 

 

Obr. 16 Autojeřáb AD 30T na podvozku MAN 

Technické parametry: 

Rozměry: délka - 10 700 mm 

                šířka - 2 500 mm 

                výška - 3 980 mm 

                šířka s vysunutými opěrami - 5 160 mm 

Celková hmotnost: 29 400 kg 

Zatížení náprav: přední - 8 800 kg 

                               zadní - 2 x 10n300 kg 

Nosnost: 30 000 kg 

Pojezd s břemenem: nelze 

Délka základního výložníku: zasunutý - 9 500 mm 

                                                  vysunutý - 26 000 mm 

Délka výložníku s nástavcem: 38 900 mm 

Typ podvozku: MAN 33.363 FDC 6x4 / rozvor 4 500 mm 

Výkon motoru:  265 kW při 1 900 ot/min 

Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 

Ověření únosnosti autojeřábu: 

Kritické břemeno: m = 0,24 t, l = 23 m. 
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Obr. 17 Autojeřáb AD 30T n podvozku MAN - ověření únosnosti 

AIX.1.7 Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 

37.360 

Autodomíchávač je na stavbu navržen pro dovoz čerstvého betonu pro betonáž pilot, 

základových patek a pasů. Beton bude dovážen z betonárny Českomoravský beton, a. s., 

betonárna Jihlava v autodomíchávačích o užitném objemu bubnu 9 m3. 

 

Obr. 18 Autodomíchávač SCHWING Stetter na podvozku MAN TGS 37.360 
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Technické parametry: 

Podvozek MAN TGS 37.360  

Konfigurace náprav: 8x4 

Výkon motoru: 360 hp 

Užitné zatížení: 44 000 kg 

Délka: 8 600 mm 

Výška: 3 200 mm 

Šířka: 2 490 mm 

Autodomíchávač Stetter: 

Nominální objem: 9 m3 

Pohon bubnu: přídavný motor 

Výkon: 78 kW 

Stupeň plnění: 56% 

Geometrický objem: 15,96 m3 

Vodorys: 10,22 m3 

Světlá výška bez rámu: 2 531 mm 

Plnící výška bez rámu: 2 485 mm 

AIX.1.8 Autočerpadlo SCHWING S31XT na podvozku TATRA 

Autočerpadlo je na stavbu navrženo pro betonáž základových patek a pasů. 

 

Obr. 19 Autočerpadlo SCHWING S31XT na podvozku TATRA 

Technické parametry: 

Podvozek TATRA  

Délka: 10 165 mm 

Výška: 3 880 mm 

Šířka: 2 500 mm 
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Hmotnost: 23 400 kg 

Autočerpadlo SCHWING S31XT 

Vertikální dosah: 30 500 mm 

Horizontální dosah: 26 500 mm 

Počet ramen: 4 

Dopravní potrubí: DN 125 

Délka koncové hadice: 4 000 mm 

Pracovní rádius otoče: 550˚ 

Zapatkování podpěr - předních: 6 210 mm 

Zapatkování podpěr - zadních: 5 700 mm 

Dopravované množství: 90 m3/hod 

 

Obr. 20 Autočerpadlo SCHWING S31XT - pracovní dosah 
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AIX.1.9 Sedlový tahač MAN 41.530 BLS 

Tahač je na stavbu navržen pro dovoz a odvoz vrtné soupravy. 

 

Obr. 21 Sedlový tahač MAN 41.530 BLS 

Technické parametry: 

Povolená maximální hmotnost: 41 000 kg 

Výkon motoru: 390 kW 

AIX.1.10 Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 

Návěsový podvalník GOLDHOFER je na stavbu navržen pro dovoz a odvoz vrtné 

soupravy BAUER BG 15H. Hmotnost vrtné soupravy je 49 500 kg a nosnost 

podvalníku 69 500 kg. 

 

Obr. 22 Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 

Technické parametry: 

Ložná plocha v hlubině: 7 300 x 2 750 mm 

Nosnost: 69 500 kg 

Pohotovostní hmotnost: 25 500 kg 
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Obr. 23 Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A - rozměry 

AIX.1.11 Podvalník GOLDHOFER CHTP24V 

Návěsový podvalník GOLDHOFER je na stavbu navržen pro dovoz a odvoz rypadlo-

nakladače, pásového rypadla a dozeru. Z této trojice je nejtěžší ze svojí provozní 

hmotností 13 860 kg pásové rypadlo a únosnost podvalníku je 18 500 kg. Svými 

rozměry, nosností a možností vlečení za nákladním vozidlem TATRA T815 je pro 

požití na stavbě zcela vyhovující. 

 

Obr. 24 Podvalník GOLDHOFER CHTP24V 

Technické parametry: 

Ložná plocha: 7 600 x 2 550 mm 

Nosnost: 18 500 kg 

Pohotovostní hmotnost: 5 500 kg 
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AIX.1.12 Nákladní automobil MAN TGA 24.460 

Nákladní automobil je navržen pro dopravu armokošů (maximální délka armokoše je 

7 650 mm), suché betonové směsi a drenážních trubek na stavbu. Také bude sloužit 

k odvozu demontovaného zařízení dětského hřiště.  

 

Obr. 25 Nákladní automobil MAN TGA 24.460 

Technické parametry: 

Délka ložné plochy: 8 000 mm 

Šířka ložné plochy: 2 450 mm 

Nosnost: 10 000 kg 

AIX.1.13 Nosič kontejnerů JNT 12t na podvozku MAN LE 12.220 

Nosič kontejnerů je na stavbu navržen pro odvoz a dovoz stavebních kontejnerů 

určených na přepravu staveništního odpadu. 

 

Obr. 26 Nákladní automobil MAN LE 12.220 
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Technické parametry: 

Nosnost: 14 tun 

Délka: 4 800 mm 

Šířka: 1 140 mm 

Výška: 1 900 mm 

Výška háku: 1 570 mm 

Hmotnost: 1 900 kg 

Čas naložení: 120 sec 

Čas vyložení: 150 sec 

AIX.1.14 Kontejner na staveništní odpad  

Stavební kontejner o objemu 11 m3 bude používán k odvozu staveništního odpadu. 

 

Obr. 27 Kontejner na staveništní odpad 11 m3 

Technické parametry: 

Nosnost: 14 tun 

Délka: 3 600 mm 

Šířka: 2 000 mm 

Výška: 1 680 mm 
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AIX.2 Malé stroje 

AIX.2.1 Vibra ční válec NTC VVV 600/12 

Vibrační válec je na stavbu navržen k hutnění staveništních komunikací. 

 

Obr. 28 Vibrační válec NTC VVV 600/12 

Technické parametry: 

Výkon: 4,8 kW 

Frekvence: 60 Hz 

Hmotnost: 560 kg 

Odstředivá síla: 12 kN 

Šířka běhounu: 600 mm 

AIX.2.2 K řovinořez STIHL FS 490 C-EM 

Křovinořez je navržen pro odstranění nízkých křovin a trávy. 

 

Obr. 29 Křovinořez STIHL FS 490 C-EM 

Technické parametry: 

Výkon: 2,4(3,3) / kW/(hp) 

Hmotnost: 9,1 kg 
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AIX.2.3 Pneumatické bourací kladivo Atlas Copco TEX 140 PS 

Pneumatické bourací kladivo je na stavbu určeno pro rozbourání základů dětského hřiště 

a základů oplocení. 

 

Obr. 30 Bourací kladivo Atlas Copco TEX 140PS 

Technické parametry: 

Hmotnost: 15,5 kg 

Frekvence úderů: 1530 min-1 

Spotřeba vzduchu: 1,5(25) m3/min(l/s) 

Délka: 590 mm 

AIX.2.4 Svářečka Einhell BT-GW 190 D 

Svářečka je na stavbu určena k přivaření výztužné karisítě k trnům při provádění 

železobetonového líce pilotové pažící stěny. 

 

Obr. 31 Svářečka Einhell BT-GV 190 D 
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Technické parametry: 

Rozměry: 720 x 325 x 470 mm 

Napětí: 230 V / 400 V   

Regulace svařovacího proudu: 6 kroků 230 V, 6 kroků 400 V 

Max. svářecí proud: 160 A 

Váha: 41 kg 

AIX.2.5 Kompresor KASER M 20 

Kompresor je na stavbu navržen pro pohon pneumatického čerpadla. Svým výkonem 

vyhovuje pneumatickému bouracímu kladivu. 

 

Obr. 32 Kompresor KASER M 20 

Technické parametry: 

Výkon: 2,0 m3/min 

Provozní tlak: 7 bar 

Hmotnost: 457 kg 

AIX.2.6 Ponorné čerpadlo KÄRCHER SCP 16000 LS 

Pneumatické vřetenové čerpadlo je na stavbu navrženo pro čerpání vody z vrtů pilot. 

 

Obr. 33 Ponorné čerpadlo K RCHER SCP 16000 LSÄ  
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Technické parametry: 

Příkon: 900 W 

Výkon čerpadla: 16 000 l/hod 

Max. dopravní výška: 9 m 

Tlak: 0,9 m/bar 

Hmotnost: 7,6 kg 

Rozměry d x š v: 215 x 215 x 385 mm 

AIX.2.7 Bourací kladivo Bosch GSH 5 CE 

Bourací kladivo je určené pro úpravu hlavy piloty. 

 

Obr. 34 Bourací kladivo Bosch GSH  5 CE 

Technické parametry: 

Jmenovitý příkon: 1 150 W 

Rázová energie: 8,3 J 

Napětí: 230 V 

Počet příklepů: 1 300 - 2 900 min-1 

Hmotnost: 6,2 kg 

Rozměry d x š v: 480 x 105 x 235 mm 

AIX.2.8 Tokretovací stroj FILAMOS SSB 14 STANDART 

Stroj na stříkání betonu je na stavbu navrhnut na úpravu líce pilot nanesením čerstvé 

betonové směsi. Stroj je navržen pro svoje snadné použití a svými parametry je pro 

účely stavby vyhovující. 
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Obr. 35 Tokretovací stroj FILAMOS SSB 14 STANDART 

Technické parametry: 

Výkon elektromotoru: 1,87 kW 

Obsah bubnu: 3 dm3 

Otáčky bubnu: 11 min-1 

Teoretický výkon: 2 m3/hod 

Světlost dopravních hadic: DN 25 

Světlost hadice záměšové vody: DN 20 

Max. horizontální dopravní vzdálenost: 300 m 

Max. vertikální dopravní vzdálenost: 100 m 

AIX.2.9 Vysokofrekvenční vibrátor TRONIC 52  

 Vibrátor bude použit k hutnění betonu při betonáži pilot a základových patek.

 

Obr. 36 Vysokofrekvenční vibrátor TRONIC 52 

Technické parametry: 

Průměr hlavice: 52 mm 

Napětí 230V/50 Hz 

El. příkon: 600 W 

Délka hadice: 7 m 

Hmotnost: 17,5 kg 
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AIX.2.10 Vibra ční deska Lumag RP700PRO 

Vibrační deska bude sloužit k hutnění základové spáry. 

 

Obr. 37 Vibrační deska Lumag RP700PRO 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 4,8 kW 

Délka desky: 500 mm 

Šířka desky: 350 mm 

Frekvence: 93 Hz 

Odstředivá síla: 10,5 kN 

Plošný výkon: 450 m2/hod 

Provozní hmotnost: 70 kg 

Rozměry d x š v: 800 x 450 x 700 mm 

AIX.2.11 Studenovodní vysokotlaká myčka KÄRCHER K 2.300 

Vysokotlaká myčka bude na stavbě sloužit k očištění strojů před vjezdem 

na komunikaci. 

 

Obr. 38 Studenovodní vysokotlaká myčka K RCHER K 2.300Ä  



 

143 

 

Technické parametry: 

Příkon: 1 400 W 

Průtok: 360 l/hod 

Max. tlak: 110 bar 

Rozměry d x š x v: 280 x 242 x 783 mm 

Hmotnost: 4,8 kg  

AIX.2.12 Motorová pila HUSQVARNA 236 

Motorová pila bude na stavbě sloužit k pokácení stromů a zkrácení jejich kmenů 

pro snadnější přepravu. 

 

Obr. 39 Motorová pila HUSQVARNA 236 

Technické parametry: 

Zdvihový objem válce: 38,2 cm3 

Výkon: 1,4 kW 

Max. otáčky motoru při zatížení: 9 000 ot/min 

Hmotnost: 4,7 kg 

AIX.2.13 Nivelační přístroj SOUTH NL 20 

Nivelační přístroj je na stavbu navržen pro kontrolu polohy a rozměrů výkopů 

a základů. 

 

Obr. 40 Nivelační přístroj SOUTH NL 20 
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Technické parametry: 

Chyba na 1 km: 2,5 mm 

Obraz: přímý 

Zvětšení: 20x 

Velikost objektivu: 34 mm 

Min. zaostření: 0,5 m 

Násobící konstanta: 100 

Rozsah kompenzace: +/- 15´  

Přesnost kompenzace: +/- 0,6´ 

Citlivost libely: 8´/2 mm 

AIX.2.14 Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

Totální stanice je na stavbu navržen pro zaměření a vytyčení stavební jámy, 

základových patek a základových pasů. 

 

Obr. 41 Totální stanice TOPCON 2LS KS-102 

Technické parametry: 

Min. čtení 1“/5“ 

Přesnost: 2“ 

Typ kompenzace: dvě osy - rozsah kompenzace ± 6´ 

Přesnost měření bezhranolového: ± 2 mm + 2 ppm 

Přesnost měření hranolového: ± 3 mm + 2 ppm 

Zvětšení: 30x 

Rozlišovací schopnost: 3.0“ 

Min. délka zaostření: 1,3 m 

Rozměry: 336 x 184 x 172 mm 

Hmotnost: 4,96 kg 
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AIX.2.15 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 

Uhlová bruska je na stavbu navržená pro případné nutné zkracování výztuže. 

 

Obr. 42 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 

Technické parametry: 

Příkon: 2200 W 

Volnoběžné otáčky: 6 500 min-1 

Průměr brusného kotouče: 230 mm 

Hmotnost: 5,4 kg 

AIX.2.16 Pneumatická vrtačka Einhell BT-RH 1500 

Pneumatická vrtačka je navržena pro vyvrtání otvorů o ø 35 mm a délky 200 mm 

do líce pilotové stěny, které budou sloužit k uložení trnů, ke kterým bude přivázána 

výztužná karisíť. Taktéž bude sloužit k vyvrtání odvodňovacích vrtů do líce pilotové 

 stěny o ø 35 mm a délky 300 mm.

 

Obr. 43 Pneumatická vrtačka Einhell BT-RH 1500 

Technické parametry: 

Příkon: 1 500 W 

Hmotnost: 7,5 kg 

Otáčky: 800 ot/min 

Vrtný výkon beton: 35 mm 

Rozměry v x š x h: 420 x 12 200 x 370  
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AX.1 Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán je řešen v textové části přílohy bakalářské práce pod bodem 

BI.2. 
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AXI.1 Obecné informace o BOZP 

Veškeré práce při realizaci stavby budou prováděny v souladu s platnými zákony 

a nařízení vlády. Všechny práce smějí vykonávat pouze proškolení s vyučení dělníci, 

jejichž odbornost odpovídá prováděným pracím. Na pomocné práce musí být pracovník 

zacvičen v rozsahu nutném pro odborné a bezpečné vykonávání práce. Všichni 

pracovníci, kteří budou pracovat na staveništi, musí být proškoleni ohledně BOZP. Toto 

ztvrdí podpisem do protokolu o školení. Školení bud provádět stavbyvedoucí a je 

povinen bezpečně uložit všechny protokoly o školení k pozdější kontrole.  

AXI.2 Závazné právní předpisy z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

AXI.2.1 Pro provádění zemních prací 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

dalších předpisů. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 

                         - Obecné požadavky 

                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 

                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 

                            III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 

   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        

                      a používání strojů a nářadí na staveništi 

                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 
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                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1) - (7), (10) -(13) 

                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení    

                                a ukončení práce - odst. (1) - (5)  

                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 

- Příloha 3 - Požadavky na organizaci práci a pracovní postupy        

                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 

                           II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. (1) - (6) 

                         III. Zajištění výkopových prací - odst. (1) - (6) 

                         IV. Provádění výkopových prací - odst. (1) - (13) 

                          V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. (1) - (7) 

                         VI. Svahování výkopů - odst. (1) - (6) 

                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 

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, 

ve znění pozdějších předpisů. 

   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou 

                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5)                              

                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 

                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2)                         

                          IX. Školení zaměstnanců 

 

 



 

151 

 

AXI.2.2 Pro provádění pilotové pažící stěny 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

dalších předpisů.  

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 

                         - Obecné požadavky 

                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 

                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 

                             III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 

   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        

                      a používání strojů a nářadí na staveništi 

                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 

                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1), (3) - (7), (10) -(13) 

                             V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí -   

                                odst. (1), (2)  

                          VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky - odst. (1) - (7)  

                          IX. Vibrátory - odst. (1), (2)  

                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení    

                                a  ukončení práce - odst. (1) - (5)  

                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 

- Příloha 3 - Požadavky na organizaci práci a pracovní postupy        

                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 

                           II. Příprava před zahájením zemních prací - odst. (1) - (6) 

                         III. Zajištění výkopových prací - odst. (1) - (6) 
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                         IV. Provádění výkopových prací - odst. (1) - (13) 

                          V. Zajištění stability stěn výkopů - odst. (1) - (7) 

                         VI. Svahování výkopů - odst. (1) - (6) 

                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 

                          IX. Betonářské práce a práce související 

                                       IX.1 Bednění - odst. (1) - (4) 

                                       IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi - odst. (1) - (4) 

                                       IX.3 Odbedňování - odst. (1) - (4) 

                                       IX.5 Práce železářské - odst. (1) - (3) 

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, 

ve znění pozdějších předpisů. 

   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou 

                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5)                             

                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 

                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2) 

                          IX. Školení zaměstnanců 
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AXI.2.3 Pro provádění základových prací 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

dalších předpisů. 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

   - Příloha 1 - Další požadavky na staveniště 

                         - Obecné požadavky 

                             I. Požadavky na zajištění staveniště  - odst. (1) - (8) 

                            II. Zařízení pro rozvod energie  - odst. (1), (2) 

                          III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  - odst. (1) - (8) 

   - Příloha 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu        

                      a používání strojů a nářadí na staveništi 

                             I. Obecné požadavky na obsluhu strojů - odst. (1) - (3), (6) 

                            II. Stroje pro zemní práce - odst. (1) - (7), (10) -(13) 

                             V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí -   

                                odst. (1), (2)  

                          VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky - odst. (1) - (7)  

                          IX. Vibrátory - odst. (1), (2)  

                       XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení    

                                a ukončení práce - odst. (1) - (5)  

                        XV. Přeprava strojů - odst. (1), (2), (5) - (10) 

   - Příloha 3 - Požadavky na organizaci práci a pracovní postupy        

                             I. Skladování a manipulace s materiálem - odst. (1) - (5), (15) 

                        VIII. Ruční přeprava zemin - odst. (1) - (3) 

                          IX. Betonářské práce a práce související 
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                                       IX.1 Bednění - odst. (1) - (4) 

                                       IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi - odst. (1) - (4) 

                                       IX.3 Odbedňování - odst. (1) - (4) 

                                       IX.5 Práce železářské - odst. (1) - (3) 

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, 

ve znění pozdějších předpisů. 

   - Příloha  - Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou 

                             I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí - odst. (1) - (5)          

                          III. Používání žebříků - odst. (2) - (4), (6) - (9), (11) 

                         IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu - odst. (1), (2)                        

                          IX. Školení zaměstnanců 
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AXI.2.4 Jmenovité právní předpisy z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

AXI.2.4.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví př i  práci 
na staveništích, ve znění pozdě jších předpisů  

Příl.1 

Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

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

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí 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, 

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

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. 

k tomuto nařízení nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, 

a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 

a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 

přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 

postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

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

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, 

a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 

stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací 

je dodržuje. 

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

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis. 

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

je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 

práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

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

na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

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

a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 

a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 

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

zkontrolovány a viditelně označeny. 

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

být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 

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. 

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

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

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

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

samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 

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

a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

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

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

a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 

k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo 

životního prostředí. 

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

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

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 

vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí 

a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

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

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

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

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 

bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby 

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

technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

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

do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 

účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
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Příl.2  

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

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

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 

přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení 

a překážek. 

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

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

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

nebo uvolnění.  

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

je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 

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

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

stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 

uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 

všemi fyzickými osobami. 

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

a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 

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

II. Stroje pro zemní práce 

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

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

není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 

osoba před zahájením prací.  

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

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
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3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 

jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

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

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

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

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

nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

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

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

a omezení výhledu obsluhy. 

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

na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze 

a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

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

nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

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

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

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) urovnávat terén otáčením lopaty, 

c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

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

sesuv zeminy. 

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. 

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

a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

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

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

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

stavby. 

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

návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

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

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi bylo minimalizováno. 

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

Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 

fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

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

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

a opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

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

konstruovány, 

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

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

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

překážky ztěžující tuto manipulaci. 

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

nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 

podpěr lešení a jiných překážek. 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 

smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 

opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

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

IX. Vibrátory 

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

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

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 

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

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

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

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

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

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

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 

seznámena i střídající obsluha. 

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

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

zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 

Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 

zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

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

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

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

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

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

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

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

stroje. 

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

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

prováděnou v jeho okolí. 
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XV. Přeprava strojů 

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

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

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

stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

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

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

dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 

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

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 

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

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

popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu 

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

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

uložena a upevněna samostatně. 

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

podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

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

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

ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

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

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

stroje. 

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

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

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

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. 

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

která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
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stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 

vozidlo zabržděno. 

Příl.3  

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

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

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

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

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

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

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

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

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

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

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

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

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

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

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

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 

dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

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

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

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

dosahu použitého nakládacího stroje. 

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

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

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

nepřesáhla 1,5 m. 
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8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 

se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 

provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

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. 

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. 

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

předpisem. 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

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

technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 

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

překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 

zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 

překážek jiným vhodným způsobem. 

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

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

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

prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob 

a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové 

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

za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo 

odčerpáním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod 

hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

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

výškově trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 

vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
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5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení 

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

v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů 

a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

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

osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické 

infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

III. Zajištění výkopových prací 

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

výkopem. 

2. 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. 

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 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. 

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 
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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. 

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. 

IV. Provádění výkopových prací 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 

částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 

okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 

neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability.  

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

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

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

měření jejich koncentrace. 

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

lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 

nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu 

s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 

osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

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

vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 

s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů 

a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 

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

technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

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

zajištěna, 

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

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

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

začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li 

v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

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

na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 

nepokračuje v práci se strojem. 

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

tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

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

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

uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky 

musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

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

ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 

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

přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 

zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 

sousedních staveb. 

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

od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

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. 
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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. 

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. 

VI. Svahování výkopů 

1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 

podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho 

blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, 

které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být 

dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky.  

2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 

dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 

sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 

4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 

nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 

5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 

provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 

6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 

realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky 

pro zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
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1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 

v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana 

dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

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

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

VIII. Ruční přeprava zemin 

1. Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být 

upevněna tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny 

výkopu. Na části pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení 

k tomuto účelu přizpůsobeno. 

2. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 

komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký 

a podle okolností musí být zpevněn. 

3. Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 

okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li 

manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního 

právního předpisu. 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

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

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

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce 

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

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

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

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

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 

s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

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

podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 

konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení 

betonářských prací písemný záznam. 
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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. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 

betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

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

a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

IX.3 Odbedňování 

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

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

na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

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

fyzických osob. 

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

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

IX.5 Práce železářské 

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

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

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

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

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

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

XII. Bourací práce 

6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 

stavby, jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně 

veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 
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7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 

1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 

musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením 

provozu.  

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem 

vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, 

materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 

11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 

případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích 

prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické 

osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 

19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 

zatíženy. [1]  

AXI.2.4.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví př i  práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdě jších 
předpisů  

Příl. 

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

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

a na bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 

pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou  

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

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

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 

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

četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 

umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách 

a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  

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

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

osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 

k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
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dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 

pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

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

na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentaci. 

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

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

prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 

osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 

na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 

nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

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

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

dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 

ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 

osadí. 

III. Používání žebříků 

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

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

oporu. 

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

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

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

jedna osoba. 

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

k takovému použití výrobcem určen. 

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

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

nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 

může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 

volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 

volný prostor alespoň 0,6 m. 
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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. 

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

na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 

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

díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 

prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 

než 12 m nelze používat. 

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

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

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

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem 

na používání. 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti 

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

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

a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, 

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

prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. 

bodu 7 věty druhé. [2] 
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AXI.2.4.3 Zákon č.  309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví př i  práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví př i  č innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví př i  práci), ve znění 
pozdě jších předpisů  

§ 3 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

(1) Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 

nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, 

zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. 

Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě 

zajištěno a vybaveno. 

(2) Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání 

s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 

zdraví, 

g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků 

a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
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n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce 

a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života 

nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví 

prováděcí právní předpis. 

§ 4 

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky 

a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při 

které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí 

být 

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 

zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 5 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby 

byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 

a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je 

vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami2); v případech stanovených 

zvláštními právními předpisy3) musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní 

doby časově omezena, 
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b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

c) byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

d) nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 

zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

f) nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. 

(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 6 

Bezpečnostní značky, značení a signály 

(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození 

zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, 

které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou 

být zejména obrazové, zvukové nebo světelné. 

(2) Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

stanoví prováděcí právní předpis. 

§ 7 

Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 

(1) Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je 

zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde 

ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, 

aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při 

zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je 

povinen postupovat podle prováděcího právního předpisu. Rizikovými faktory jsou 

zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), 

biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická 

a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo 

a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných 

hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení 

technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava 

pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání 
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vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných 

nápojů. 

(7) Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob 

jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 

zaměstnance stanoví prováděcí právní předpis. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

178 

 

AXI.3 Plán rizik 

AXI.3.1 Staveniště 

Identifikace nebezpečí: 

• pohyb osob 

Zdroj rizik :  

• pád, naražení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště  

• podvrknutí nohy při chůzi po staveništních komunikacích  

• uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých, zasněžených a namrzlých 

komunikacích 

• propíchnutí chodidla hřebíky a prořezání obuvi jinými ostrohrannými částmi 

• pád do hloubky (do výkopů, prohlubní, uklouznutí při chůzi po svazích) 

• pád pracovníka při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 

Bezpečnostní opatření: 

• Udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek 

a bez zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením. 

• Vedení pohyblivých přívodů a elektrických kabelů mimo komunikace. 

• Používání OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky). 

• Vhodná volba tras, určení zřízení vstupů na stavbu, staveništních komunikací 

a přístupových cest, chodníků, jejich čištění a udržování, protiskluzový posyp. 

• Včasný úklid a odstranění bednění a vybouraného materiálu s hřebíky. 

• K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup (žebříky, schodiště). 

AXI.3.2 Klimatické podmínky 

Identifikace nebezpečí: 

• působení přírodních vlivů 

Zdroj rizik :  

• prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných 

prostranstvích 

• přehřátí, úpal v letním období 

• oslnění, zánět spojivek 
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Bezpečnostní opatření: 

• Poskytnutí OOPP proti chladu a dešti, podávání teplých nápojů, přestávky 

v práci v teplé místnosti. 

• Poskytování chladných nápojů, přestávky v práci. 

• Použití slunečních brýlí. 

AXI.3.3 Přípravné práce 

AXI.3.3.1 Identif ikace nebezpečí : Používání křovinořezu 

Zdroj rizik :  

• pád obsluhy křovinořezu při chůzi a pohybu na nerovném a sklonitém terénu 

• pořezání nechráněnou pracovní částí tj. rotujícím pracovním nástrojem 

• zasažení obsluhy nebo jiné osoby tzv. bočním vrhem 

Bezpečnostní opatření: 

• Obsluha křovinořezu před započetím prací provede prohlídku ošetřované plochy 

a provede odstranění nebezpečných překážek případně jejich odstranění. Dále se 

obsluze zakazuje pracovat za deště a na kluzkém terénu. 

• Seřizování, čištění stroje lze provádět jen za vypnutého stavu. Křovinořez bude 

přepravován s namontovaným transportním krytem nástroje nebo bude řezný 

nástroj demontován. 

• Z ohroženého prostoru (kruhová plocha 15 m) budou vyloučeny cizí osoby. 

Před zahájením práce odstranit nežádoucí předměty (skleněné láhve, kameny, 

kovové a jiné předměty) které by mohly být zdrojem poškození křovinořezu 

a zdrojem úrazu. 

AXI.3.3.2 Identif ikace nebezpečí : Používání motorové pily 

Zdroj rizik :  

• pořezání, řezné rány při styku se zuby pilového řetězu 

• zpětný vrh 

• zasažení obsluhy káceným stromem 
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Bezpečnostní opatření: 

• Obsluha provede kontrolu technického stavu motorové pily a to zejména 

kontrolu krytu, funkčnosti řetězové brzdy, automatického vypínání chodu řetězu 

při volnoběhu motoru, pojistky plynu a neporušenost ovládacích prvků. 

• Pracovníci budou poučeni o používání motorové pily. Zvláštní opatrnost budou 

věnovat při styku konce řezací lišty pily se dřevem při mimovolném dotyku 

špičky lišty s překážkou. 

• Z ohroženého prostoru (poloměr dvojnásobné výšky podřezávaného stromu) 

budou vyloučeny cizí osoby.  

AXI.3.4 Bourací práce 

AXI.3.4.1 Identif ikace nebezpečí : Bourací kladivo 

Zdroj rizik :  

• zranění odletujícími částmi  

• zhmoždění ruky, vykloubení a zlomení prstů 

• vyklouznutí kladiva 

• poškození zařízení, prasknutí hadice 

Bezpečnostní opatření: 

• Obsluha bude používat OOPP a to ochranné brýle nebo obličejové štíty. 

• Pravidelně se bude provádět kontrola technického stavu bouracího kladiva. 

Rukojeti budou udržovány v suchém a čistém stavu. 

• U bouracího kladiva bude kontrolováno dodržování rozmezí tlaku vzduchu 

udaného výrobcem. Hadice bude před připojením k pneumatickému nářadí 

profouknuta stlačeným vzduchem. Nářadí je dovoleno přenášet odkládat nebo 

opouštět, jen když je v klidu. 

AXI.3.4.2 Identif ikace nebezpečí : Kompresor 

Zdroj rizik :  

• zranění rukou pracovníka pohybující se řemenicí, pádem krytu 

• přitlačení osoby soupravou 

• destrukce tlakového celku 
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Bezpečnostní opatření: 

• Obsluha bude kontrolovat, že stroj je uváděn do provozu pouze se sklopenými 

ochrannými kryty. Údržba čištění bude prováděno po uvedení soupravy 

do klidu. 

• Při provozu bude souprava ustavena na pevný podklad, zajištěna ve vodorovné 

poloze a zajištěna proti pohybu. Před odpojením kompresoru bude spuštěna 

opěrné noha, souprava bude zabrzděna a brzda bude zajištěna zašroubováním 

pojistného šroubu. Proti samovolnému pohybu bude též zajištěna zakládacími 

klíny. 

• Pravidelně bude kontrolována správná funkce tlakoměru, pojistného ventilu 

a jejich správné nastavení. Dále bude kontrolován technický stav stroje. 

AXI.3.5 Zemní práce 

AXI.3.5.1 Identif ikace nebezpečí : Pohyb po staveništi   

Zdroj rizik :  

• pád osoby (občana) pohybující se po staveništi 

• uklouznutí při chůzi po terénu 

• propíchnutí chodidla hřebíky a jinými ostrohrannými částmi 

Bezpečnostní opatření: 

• Prostor staveniště bude zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob oplocením 

a vybaven bezpečnostním značením označující zákaz vstupu nepovolaných osob 

na všech vstupech na staveniště. Toto oplocení bude kontrolováno určeným 

pracovníkem 1x týdně. 

• Staveništní komunikace budou udržovány za deštivého počasí v kritických 

místech navážkou 0,3 m štěrku, popřípadě bude provedeno odvodnění. 

• Všechny komunikace budou udržovány bez překážek a bude dbáno, aby byly 

vždy uklizeny hřebíky použité při sestavování bednění. 

• Všichni pracovníci budou vybaveni vhodnou pracovní obuví s pevnou 

podrážkou. 
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AXI.3.5.2 Identif ikace nebezpečí : Manipula ční práce  

Zdroj rizik :  

• pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene 

Bezpečnostní opatření: 

• Během přesunu břemen budou z ohroženého prostoru vyloučeny všechny osoby 

nepodílející se na přesunu břemene. Pracovník (vazač) provádějící přesun se 

nesmí při vykládce a nakládce zdržovat v bezprostřední blízkosti zdviženého 

břemene, přecházet pod zdviženým břemenem, přidržovat břemeno v průběhu 

činnosti manipulačního zařízení, nejsou-li těžké předměty zajištěny proti 

nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce. Při nakládání 

demontovaného zařízení dětského hřiště se tyto předměty nesmí (pokud jsou 

těžké) opírat o bočnice ani zadní čelo nákladního automobilu a vysoké předměty 

zajistit proti ztrátě stability. Pro přesun se musí používat vhodné vázací 

prostředky pro zavěšení a uchopení břemen. Je zakázán pojezd autojeřábu se 

zavěšeným břemenem. Obsluha jeřábu a vazač budou seznámeni 

s dorozumívacími znameními. 

AXI.3.5.3 Identif ikace nebezpečí:  Ohrožení pracovníků  stavebními 
stroji  

Zdroj rizik :  

• přiražení nebo přitlačení osoby vozidlem 

• přejetí vozidlem 

• zasažení pracovníků pracovním nástrojem stroje 

• nežádoucí rozjetí stroje a následné přejetí strojníka, popř. jiné osoby 

• hlučnost 

Bezpečnostní opatření: 

• Všichni zaměstnanci budou seznámeni s místními podmínkami dopravy 

a provozem mobilních stavebních strojů na staveništi. Na staveništi bude 

omezena rychlost na 5 km/h. Pracovníci se nebudou zdržovat v nebezpečném 

prostoru strojů, který je vymezen maximálním dosahem stroje zvětšeným o 2 m. 

Před uvedením stroje do pohybu dá jeho obsluha zvukové znamení pro 

upozornění osob, aby se vzdálili z nebezpečného prostoru stroje. 
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• Všechny stroje budou v případě odstávky zajištěny proti rozjezdu klíny.  

• Všichni pracovníci pohybující se v bezprostřední blízkosti strojů budou používat 

OOPP k ochraně sluchu a stroj bude udržován v dobrém technickém stavu, aby 

se zamezilo nadměrnému zvyšování hlučnosti. 

AXI.3.5.4 Identif ikace nebezpečí : Nehody stavebních strojů   

Zdroj rizik :  

• sesunutí a pád stroje do výkopu nebo ze svahu  

• převrácení, ztráta stability strojů 

• náraz nakládaného materiálu, zeminy, na kabinu nakládaného vozidla 

Bezpečnostní opatření: 

• Stavební stroje nesmí při svém pohybu zatěžovat okraje výkopu s ohledem 

na smykový klín (min. 2,0 m). Tuto vzdálenost stanoví zhotovitelem pověřená 

fyzická osoba před zahájením prací. Při provádění výkopu hlavní stavební jámy 

nesmí pásové rypadlo provádět podkopávání. Stroje uvedené do klidu budou stát 

na rovném terénu. 

• Při práci se stroji bude dodržen maximální dovolený sklon (uvedený 

v technických průkazech strojů) pro pojezdové a pracovní roviny v podélném 

i příčném směru. Hrany výkopů budou vyznačeny zatlučením 0,3 m dlouhými 

kolíky a zvýrazněny barevným sprejem.  

• Strojníci jednotlivých stavebních strojů budou dodržovat techniku jízdy 

a správné způsoby jejich řízení, budou přizpůsobovat rychlost okolnostem 

a aktuálním podmínkám na staveništi. 

• Při nakládání zeminy na dopravní prostředky je dovoleno manipulovat 

s pracovním zařízením rypadla pouze nad ložnou plochou tak, aby se 

do dopravního prostředku nenaráželo. V případě, že bude nutné při nakládání 

manipulovat s pracovním zařízením stroje nad kabinou řidiče dopravního 

prostředku, tak se v ní nesmí zdržovat řidič ani jiné osoby. 
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AXI.3.5.5 Identif ikace nebezpečí : Zhut ňování ručně  vedenými 
vibra čními válci (deskami) 

Zdroj rizik :  

• přitlačení obsluhy válce k pevné překážce 

• pád obsluhy 

• sjetí válce ze svahu 

• pád válce nebo desky při nakládání a vykládání pomocí autojeřábu 

• popálení, vznícení hořlavých par 

• hlučnost, vibrace 

Bezpečnostní opatření: 

• Obsluha stroje se při startování přesvědčí o tom, zda se nemůže dát válec 

samovolně do pohybu. Při práci ve svahu ovládat válec tak, aby obsluha byla 

vždy nad válcem. Při zpětné jízdě válce vést válec ze strany. 

• Přísný zákaz sedat za jízdy válce na řídící rameno. Při přejíždění nerovností 

snížit rychlost. 

• Nepřibližovat se k okraji svahu blíže jak 2 m.  

• Obsluha válce bude kontrolovat správné zavěšení válce nebo desky (závěsné 

háky vázacích prostředků se zavěsí na příslušných upevňovacích místech otvory 

na bočnicích válce a oka na řídícím rameni. Dodržování zákazu vstupovat pod 

zavěšený vibrační válec. 

• Palivo bude doplňováno při vypnutém motoru. Obsluha bude dbát, aby během 

doplňování paliva nedošlo k jeho rozlití a po natankování byla palivová nádrž 

spolehlivě a těsně uzavřena víkem. 

• Vibrační válec a vibrační deska budou udržovány v dobrém technickém stavu. 

• Obsluha stroje bude používat OOPP k ochraně sluchu a bude dodržovat 

bezpečnostní přestávky dle návodu k obsluze. 

AXI.3.5.6 Identif ikace nebezpečí : Používání ručního nářadí  

Zdroj rizik :  

• úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny a podlitiny 

• zranění úderem nářadí působícího kinetickou energií 

• vykloubení a zlomení prstů 

• namotání oděvů resp. jeho volných částí na rotující vrták u vrtacích kladiv 
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Bezpečnostní opatření: 

• Pracovníci budou používat vhodný typ, velikost nářadí na danou činnost a budou 

proškoleni o jeho správném používání. Dále budou používat chrániče ruky 

či rukavice. Nebude používáno poškozené nářadí a mezi pracovníky bude 

dodržován dostatečný pracovní prostor. 

• Bude kontrolován vypínač nářadí, který musí být v naprostém pořádku tak, aby 

vypnul v okamžiku po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. Elektrické nářadí 

bude opravováno jen po odpojení od sítě. 

• Pracovníci budou vhodně ustrojeni bez volně vlajících částí oděvu. 

AXI.3.5.7 Identif ikace nebezpečí : Výkop stavebních jam a rýh   

Zdroj rizik :  

• působení vody na bezpečnost výkopu 

• sesuv svahových výkopů a zavalení pracovníků 

• narušení a poškození podzemního vedení a zasažení elektrickým proudem 

Bezpečnostní opatření: 

• Nepředpokládá se ohrožení výkopu podzemní vodou. V případě dlouho 

trvajících dešťů budou zřízeny odvodňovací rýhy a stružky, aby bylo vyloučeno 

shromažďování dešťové vody ve výkopu a nebyla ohrožena stabilita stěn 

výkopů. Odvod srážkových, podzemních, odpadních a technologických vod ze 

staveniště bude zajištěn tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště, 

a aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních 

komunikací. 

• Při provádění svahových výkopů provede odpovědná osoba za řízení provádění 

výkopových prací porovnání skutečných geologických a hydrogeologických 

podmínek s těmi uvedenými v projektové dokumentaci a v případě odlišnosti 

upřesní sklon stěn svahových výkopů. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě 

svahu, odpovědná osoba určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu 

svahu a zajištění bezpečnosti osob. 

• Před zahájením výkopových prací se na základě údajů uvedených v projektové 

dokumentaci vytyčí trasy vedení a sítí včetně ochranných pásem. Obsluha strojů 

a ostatní osoby, které budou zemní práce provádět, budou seznámeny 

s umístěním podzemního vedení. Použití strojů nebo pneumatického nářadí 
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v blízkosti elektrických kabelů bude projednáno s provozovatelem, popřípadě 

vlastníkem vedení. Obnažování kabelů je dovoleno provádět pouze ručně se 

zvýšenou opatrností. 

AXI.3.6 Provádění pilot 

AXI.3.6.1 Identif ikace nebezpečí : Vrtací souprava 

Zdroj rizik :  

• převrácení, ztráta stability 

• přimáčknutí osoby soupravou, přejetí 

• zasažení pracovníka pracovním zařízením soupravy nebo jejími částmi 

• pád, uklouznutí a podvrknutí nohou při nastupování a vystupování do kabiny 

• pád pracovního zařízení na pracovníka při výměně pracovního zařízení 

• říznutí a pořezání o ostré hrany při ručním čištění a odstraňování materiálu 

Bezpečnostní opatření: 

• Vrtací souprava bude postavena při vrtání na rovném terénu a budou dodržovány 

maximální dovolené sklony pojezdové roviny v podélném i příčném směru při 

pohybu stroje dle jeho technického průkazu. Pracovník bude poučen o správném 

způsobu řízení - přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na staveništi. 

• V nebezpečném prostoru stroje se smí zdržovat pouze pracovníci poučení 

o bezpečném provádění vrtání, ostatní osoby budou po dobu vrtání z tohoto 

prostoru vyloučeni. 

• Strojník vrtné soupravy bude udržovat dobrý výhled z kabiny. V případě, že 

obsluha stroje nevidí na pracovní činnost, tak je nutné zajistit zprostředkování 

informace - signalizace smluvenými znameními poučenou osobou. 

• Obsluha stroje bude používat na vstup a výstup z kabiny pouze plochy a zařízení 

k tomu určené. Tyto plochy a zařízení budou udržovány čisté. 

• Pracovní zařízení bude při výměně, opravách a údržbě zajištěno v bezpečné 

poloze dle návodu stroje. 

• Pracovníci při práci na stroji budou používat OOPP - ochranné rukavice. Dále 

budou používat vhodné a nepoškozené nářadí. 
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AXI.3.7 Železářské práce 

AXI.3.7.1 Identif ikace nebezpečí : Železářské pracoviště  všeobecně   

Zdroj rizik :  

• píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo jiné části těla pracovníka koncem prutu, 

ostrou hranou, vyčnívající částí armatury 

• pořezání prstů, dlaně ruky o ostré části 

• zakopnutí o materiál 

Bezpečnostní opatření: 

• Pracovníci budou při ukládání materiálu na skládky armokošů dodržovat 

dostatečně široké a volné manipulační prostory. Také budou požívat OOPP 

(rukavice). 

• Na pracovišti bude udržován pořádek. Pracovníci budou proškoleni o správném 

postupu při manipulaci s materiálem. 

AXI.3.7.2 Identif ikace nebezpečí : Svařování  

Zdroj rizik :  

• ohrožení dýchacích cest a plicní choroby svářečů 

• popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker 

• zasažení svářeče elektrickým proudem při svařování 

Bezpečnostní opatření: 

• Pracovníci budou používat dýchací masky - respirátory. 

• Při svařování výztuže budou mít pracovníci manipulující se svářečkou ochranné 

pomůcky chránící jejich oči, dále rukavice, pevnou obuv a nehořlavý oděv. 

• Z nebezpečného prostoru při svařování budou vyloučeny osoby neprovádějící 

svařování. 

• Svářecí agregáty budou pravidelně udržovány (včetně všech kabelů) 

a kontrolovány před započetím prací. 
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AXI.3.7.3 Identif ikace nebezpečí : Manipulace s armokošem  

Zdroj rizik :  

• pád armokoše, náraz, zachycení a zasažení pracovníka 

• rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana ze závěsu 

Bezpečnostní opatření: 

• Zavěšování břemen a jiné vazačské práce budou provádět pouze kvalifikovaní 

pracovníci s vazačskými zkouškami. Bude kontrolováno správné zavěšení 

armokoše a použití vhodných vazáků k jeho uchopení. 

• S armokošem je dovoleno pojíždět pomalu a rovnoměrně, aby nedošlo 

k rozhoupání armokoše 

AXI.3.8 Betonářské práce 

AXI.3.8.1 Identif ikace nebezpečí : Přeprava čerstvé betonové směsi 
autodomíchávačem 

Zdroj rizik :  

• sesunutí a pád autodomíchavače do výkopu 

• převrácení, ztráta stability 

• přejetí (přitlačení) osoby autodomíchavačem 

• zasažení osob nacházejících se v blízkosti autodomíchavače vyprazdňovanou 

betonovou směsí 

• zranění ruky při manipulaci s výsypnými žlaby 

• zachycení žlabem o osobu 

Bezpečnostní opatření: 

• Řidiči autodomíchávačů budou poučeni o provozu po staveništních 

komunikacích a k okrajům výkopu se nebudou přibližovat blíže jak 2 m. 

• Stroj bude postaven na rovném terénu a budou dodržovány maximální dovolené 

sklony pojezdové roviny v podélném i příčném směru při pohybu 

a vyprazdňování betonové směsi dle technického průkazu stroje. 

• Řidič se při pojíždění po staveništi přesvědčí, že se v dráze jeho pojezdu 

nenacházejí žádné osoby.  



 

189 

 

• Při vyprazdňování stroje musí být obslužné místo přehledné, bez překážek 

ztěžující manipulaci a umožňující potřebnou vizuální kontrolu. 

• Pracovníci budou při manipulaci s výsypnými žlaby a při práci s betonovou 

směsí používat ochranné rukavice. Dále budou udržovat úchopové části žlabu 

v řádném stavu. 

• Bude dbáno na správné zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze (nástavný 

žlab se sklopí a zajistí kapotovými uzávěry, výsypné žlaby se natočí k pravému 

blatníku a zajistí kolíkem) zdvižené tak, aby nezakrývaly obrysová a brzdová 

světla. 

AXI.3.8.2 Identif ikace nebezpečí : Tokretovací stroj 

Zdroj rizik :  

• zranění očí výronem a vystříknutím betonové směsi 

• ohrožení osob prudkým únikem tlakového vzduchu z betonových směsí 

Bezpečnostní opatření: 

• Obsluha stroje včas přeruší práce, bude provádět čištění, odstraňovat závady 

a příčiny ucpání. Je zakázáno rozpojovat hadice pod tlakem. Obsluha bude 

kontrolovat správné provedení spojů a nepoškozenost spojek. Dále bude 

používat OOPP k ochraně zraku - ochranné brýle. 

• Tokretovací stroj bude udržován v řádném stavu včetně výstroje a budou 

pravidelně 1x za směnu prováděny jeho zkoušky. 

AXI.3.8.3 Identif ikace nebezpečí : Betonářské práce 

Zdroj rizik :  

• nezajištění, resp. ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění 

a podpěrných konstrukcí 

• pád osob na rovině a šikmých komunikacích 

• deformace betonové konstrukce 

Bezpečnostní opatření: 

• Před prováděním betonářských prací bude řádně prohlédnuto bednění jako celek 

a jeho části a zjištěné nedostatky odstraněny. Dále bude kontrolována jeho 
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prostorová tuhost. Budou kontrolovány správné dimenze podle technologického 

předpisu. Řízením sestavování bednění bude pověřen odpovědný vedoucí čety.  

• Veškeré staveništní komunikace budou udržovány čisté, uklizené, volně 

průchodné, bez překážek a zastavování provozním materiálem. Pracovníci 

budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 

• V průběhu betonáže bude kontrolována svislost, rovinatost bednění a dodržování 

krytí armatur. Dále bude kontrolováno správné uložení armatur dle projektu. Při 

manipulaci s výztuží s ní musí být zacházeno tak, a použito takových 

technických prostředků a zařízení, aby nedošlo k trvalému zdeformování 

výztužných prvků. Výztuž musí být uložena v poloze předepsané v projektové 

dokumentaci a zajištěna tak, aby během betonování byla zabezpečena její poloha 

a také tloušťka krycí vrstvy. 

• Odbedňovací práce budou probíhat až na pokyn odpovědného pracovníka.  

AXI.3.8.4 Identif ikace nebezpečí : Ponorný vibrátor 

Zdroj rizik:  

• vibrace 

• úraz elektrickým proudem  

Bezpečnostní opatření: 

• Pracovníci budou používat chráněné rukojeti na ohebné hřídeli. 

• Pracovníci budou kontrolovat připojování elektrických vibrátorů pouze na zdroj 

o napětí a frekvenci podle údajů na výrobním štítku nebo v návodu k obsluze. 

Motor vibrátoru musí být opatřen třídrátovou uzemněnou zástrčkou. Lze 

používat pouze elektrický přívod určený pro vnější prostředí a o dostatečném 

průřezu vodičů. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval technologií provedení hrubé spodní stavby 

sportovní haly v Třešti. 

Tato stavba byla zajímavá vybudováním pilotové pažící stěny nutné k zajištění 

stávajícího objektu, který se staveništěm sousedí v jihozápadní části.  

Pro tuto technologickou etapu jsem vypracoval technologické předpisy na zemní práce, 

pilotovou pažící stěnu a základové práce, dále kontrolní a zkušební plán pro pilotovou 

pažící stěnu, položkový rozpočet včetně výkazu výměr, časový plán, navrhl jsem 

zařízení staveniště a strojní sestavu. Dále jsem řešil bezpečnost práce při provádění 

jednotlivých prací. Také jsem se zabýval řešením dopravního značení v okolí staveniště 

a širšími dopravními vztahy z hlediska vzdálenosti, kritických bodů na trase a časem 

přepravy. 

Během zpracování této práce jsem si uvědomil, jak důležitá je příprava před započetím 

výstavby, která má nezanedbatelný vliv na finanční a časovou náročnost stavby a také 

se od ní odvíjí kvalita provedených prací. V neposlední řadě jsem zjistil, jak je důležité 

zpracování plánu rizik bezpečnosti a ochrany osob při práci. 

Při zpracování bakalářské práce jsem získal nové zkušenosti a poznatky z oboru 

přípravy a realizace staveb, které se mi budou hodit v mém dalším studiu a taktéž při 

 praxi.
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