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Abstrakt  

Předmětem diplomové práce je stavebně technologická příprava stavby polyfunkčního domu 
v Šumperku. Práce obsahuje studii realizace všech hlavních technologických etap výstavby, 
zařízení staveniště, časový a finanční plán, návrh hlavních stavebních mechanismů, časový 
plán hlavního objektu, technologické předpisy, kontrolní a zkušební plán kvality, plán BOZP 
s plánem rizik a vybrané konstrukční detaily.  
  
Klí čová slova 
Polyfunkční dům, rekonstrukce, valbová střecha, zařízení staveniště, časový a finanční plán, 
harmonogram, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, půdní nástavba, plán rizik.  

  
  
  
Abstract 
The subject of the thesis is the construction and technological preparation of construction 
multifunctional building in Šumperk. The work includes a study of the implementation of all 
major phases of construction technology, building equipment, time and financial plan, design 
of the main building mechanisms, the timetable for the main building, technical regulations, 
inspection and test quality plan, schedule of occupational health and safety risks with the plan 
and selected structural details.  
  
Keywords 

Multifunctional building, reconstruction, hip roof, site, time and financial plan, schedule, 
technological regulation, inspection and test plan, attic, risk Plan.  
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ÚVOD 

Ve své diplomové práci jsem řešil technologický projekt přípravy polyfunkčního 

domu v Šumperku. Polyfunkční dům obsahoval dvě stejné bytové části, které byly 

zastřešeny pomocí valbové střechy a dvou stejných částí v podzemním podlaží, které 

obsahovali komerční prostory a sklepy pro bytové jednotky. Obsah práce je rozdělen 

na jednotlivé části technologického projektu přípravy hlavního stavebního objektu. 

Práce obsahuje dva technologické předpisy, jeden na valbovou střechu a druhý na 

půdní nástavbu. Práce zahrnuje zpracování technické zprávy, technické zprávy 

zařízení staveniště včetně výkresu zařízení staveniště, návrhu strojní sestavy, 

položkového rozpočtu, harmonogramu hlavního objektu, časového a finančního 

plánu stavby, kontrolního a zkušebního plánu na jednotlivé technologické předpisy, 

BOZP zprávy s plánem rizik, studie realizace hlavních technologických etap a 

vybraných detailů hlavního stavebního objektu.  

Z důvodu neúplné poskytnuté dokumentace jsem si musel navrhnout některé prvky 

projektu v dokumentaci, zejména skladby podlah a skladbu střechy.  
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1 Identifikace stavby 
 

Základní údaje: 

Název stavby:   POLYFUNKČNÍ DŮM V ŠUMPERKU 
Místo stavby:   Šumperk 
Kraj:     Olomoucký 
Obec:     Šumperk 
Katastrální území:   Šumperk 
Pozemek parc. č.:   st.1782/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

st. 3196 druh pozemku: ostatní plocha 
st.1782/4 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st.765/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Stavebník: 
Název:    FORTEX-AGS,a.s. 
Sídlo:     Jílová 1550/1 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
DIČ:     CZ699000025 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
Obchodní jméno:   FORTEX - AGS, a.s. - AGS, a.s. 
Místo registrace – sídlo:  Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
E-mail:    ryznar@fortex-ags.cz 

2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 
 

Zastavěná plocha:  769,50 m2 

Obestavěný prostor:  11600 m3 

Předpokládaný začátek: II.čtvrtletí 2015 

Předpokládaný konec: IV.čtvrtletí 2016 

Předpokládaný rozpočet: 50 mil. Kč 

3 Dělení stavby na stavební objekty 
 

Hlavní objekty:  SO 01 Polyfunkční dům 

Ostatní objekty: SO 02 Parkovací plochy a komunikace 

   SO 03 Úpravy území 

   SO 04 Přípojka NN 
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   SO 05 Vodovodní přípojka 

   SO 06 Kanalizační splašková přípojka A 

   SO 07 Kanalizační splašková a dešťová přípojka B 

   SO 08 Plynovodní přípojka 

4 Popis stavebních objektů 
 

4.1 Hlavní objekty 

4.1.1 SO 01 Polyfunkční dům 

 Hlavní objekt je polyfunkční dům, který je kombinací původní stavby bývalých 

kasáren a nově budovaného domu.  Jako pozůstatek dřívějšího domu, budou svislé 

obvodové nosné zdivo a vnitřní nosný žb skelet. Ponechány budou i veškeré 

konstrukce žb stropů. V posledním podlaží bude odstraněna skladba střechy a 

zachována nosná konstrukce z předpjatých žb nosníků, na které bude vybudováno 

nově budované patro domu a konstrukce zastřešení. Veškeré vnitřní nenosné zdi 

budou vybourány stejně jako otvory v nosném zdivu. Nově budou vybudovány 

vnitřní akustické mezibytové zdi a příčky a konstrukce schodiště. Budova je 

rozdělena na dvě části A a B, které jsou osově stejné, ale s vlastním vstupem a 

schodištěm. Budova bude mít tři nadzemní podlaží pro bydlení a jedno podzemní 

podlaží. V podzemním podlaží budovy bude zřízeno pět komerčních prodejních 

prostor s vlastním vstupem z objektu a sklepní koje a zázemí bytů.  

Každý z vchodů obsahuje 11 bytových jednotek včetně zázemí jako je kolárna, 

sušárna atd. Objekt bude mít valbovou střechu s plechovou falcovanou krytinou. 

Vzhled obou částí bude sjednocen a bude kombinací barevné fasády a plechového 

fasádního systému. Objekt bude zapadat do okolní zástavby bytových domů.  

Nově navrhlé svislé konstrukce: 

Obvodové nosné zdivo objektu bude z keramických tvárnic Porotherm 44 a 36,5 

P+D na tepelně izolační maltu Porotherm TM. Vnitřní nosné zdivo (dělící 

mezibytové stěny) bude provedeno z akustických keramických tvárnic Porotherm 30 

AKU P+D na izolační maltu Porotherm, dále tvárnice Porotherm 24 P+D a 17,5 P+D 

na maltu M 5,0. Konstrukce příček budou provedeny z keramických tvárnic 

POROTHERM 11,5P+D a 8P+D na maltu M 5,0. V suterénu bude příčka sušárny 

provedena z dvojnásobně opláštěného sádrokartonu s vloženou vnitřní tepelnou 

izolací z minerální vlny tl.60mm. Nosná konstrukce krytého vstupu je vytvořena 
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vyzděním boční stěny z Porothermu 44 P+D. Do těchto stěn budou zapuštěny hlavní 

venkovní elektroměrové rozvaděče (skříně RIS rozměrů: šířka 1035 mm, výška 

1760 mm, hloubka 250 mm) Z druhé strany stěny budou osazeny a obezděny 

domovní poštovní schránky (o rozměru otvoru: šířka 1200mm, výška 1000mm, 

hloubka 150mm). 

Nově navržené vodorovné konstrukce: 

Stávající konstrukce stropů tvoří mimo suterénu prefabrikované žb panely typu PZD 

s hydroizolací a nadbetonovanou deskou z prostého betonu. Tato deska bude pro 

odlehčení konstrukce odstraněna až na panel a vytvořena bude nová skladba stropů. 

Pouze podlaha suterénu zůstane zachována v původním stavu a nová skladba se 

navýší na stávající. Všechny stropní konstrukce, zejména mezi 2.a 3.np, které budou 

celé provedeny nově, budou z tenkostěnných betonových vložek a předpjatých 

nosníků RECTOR, které tvoří ztracené bednění pro dodatečnou nadbetonovanou 

horní desku tl. 40 mm. Strop nad 3.np bude lehký z  SDK podhledu vytvořen 

zavěšením přímo na příhradový vazník krovu. Pro vytvoření balkonů a teras bude 

užito řešení vložením ocelových nosníků do podlahové konstrukce 3.np a 

vzájemném zavěšením balkonů v 2.np. Bude zřízen nový pozední žb věnec.  

Zastřešení vstupů bude provedeno jako lehká konstrukce z dřevěných krokví a 

falcované plechové krytiny na bednění. Spád min.2% směrem ke žlabu. Krokve 

vynáší ocelová vaznice podporovaná oc. sloupem a zděnou stěnou. Podhled, čelo a 

bok stříšky budou provedeny ze systému zavěšených fasád Cetris v barevném 

provedení. 

Schodiště: 

Schodiště jsou navržena jako trojramenná betonová monolitická s ocelovou 

schodnicí. Šířka ramen je 1500 mm. Rameno je na jedné straně vetknuto do příčné 

nosné stěny, v opačném konci je podporováno ocelovou schodnicí mezi sloupky v 

nároží schodišťového zrcadla. Výška stupňů 165mm a šířky 300 mm. Zábradlí bude 

ocelové s dřevěným madlem kotveno z boku přivařením ke schodnici a shora   

přivařením k ocelovým sloupkům. Venkovní vyrovnávací schody betonové 

monolitické na vlastním základu, zábradlí kotveno přes kotevní desky shora. Povrch 

schodišť bude keramická nenamrzavá a protiskluzná dlažba. 

Krov: 

Konstrukce krovu je provedena jako valbová s nízkým sklonem 10°. Vlastní 

konstrukce dřevěného krovu je tvořena dřevěným sbíjeným příhradovým vazníkem. 

Jeho návrh a montáž bude provádět odborně způsobilá firma. 
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Zastřešení: 

Krytina plechová falcovaná Ruukki se stojatou drážkou, z ocelového, žárem 

pozinkovaného plechu. Ten je ošetřen pasivačními vrstvami, základovou barvou a 

epoxidovým lakem na spodní straně. Vrchní barevná vrstva je černošedá. Zvolená 

střešní krytina kombinuje nesporné přednosti ocelových krytin, kterými jsou nízká 

hmotnost (10-ti násobně nižší než u taškových krytin), dlouhá životnost, rychlá 

montáž a vzhled klasických pálených nebo betonových tašek. Zejména užití pro daný 

sklon střechy. Budou užity provětrávací prvky krytiny. Pod krytinu navíc se užije 

drenážní folie. Okapy, svody, oplechování aj. je provedeno ze systémových 

klempířských prvků dodavatele krytiny v barvě černošedé. Střechou prochází hlavní 

komín a 14 instalačních šachet, které jsou ukončeny cca 650mm nad úrovní krytiny. 

Taktéž dva výlezové otvory z prostorů chodeb pro přístup ke komínu a instalačním 

šachtám. Každá ze šachet je zděná ukončená oc.odvětrávaným nástavcem s 

oplechovanou stříškou. 

4.2 Ostatní objekty 

4.2.1 SO 02 Parkovací plochy a komunikace 

V uličním průčelí objektu se nachází zpevněná asfaltová plocha, která je využita jako 

stávající chodník. V rámci stavebních úprav bude narušená plocha odstraněna a nově 

bude proveden v její části chodník pro přístup k jednotlivým vstupům do objektu. 

Chodník je navržen ze zámkové dlažby, spádován směrem od objektu! Ve své 

skladbě je chodník navržen jako pojízdný pro příležitostné zajetí vozidel zásobování 

nebytových prostor, případně pro potřeby majitelů jednotlivých bytů, např. při 

stěhování. Není zcela jistě uvažován jako účelová průjezdná komunikace kolem 

objektu. Zbývající část stávající komunikace bude zatravněna, u paty objektu pak 

vznikne okapových chodníček z kačírku a zahradního obrubníčku. Dojde tu navíc k 

výkopovým pracím, uložení inženýrských sítí a odizolování paty zdiva objektu. 

Výkop bude zpětně zasypán a zhutněn. Ze zbývajících třech stran objektu budou 

zřízena parkovací stání majitelů bytů. Povrch bude tvořit zatravňovací dlažba. U 

paty objektu proběhne 500mm okapový chodníček vysypaný kačírkem ukončený 

obrubníkem, dále zatravněný pás š.850mm ze SZ strany u běžné stěny, 3,5m před 

balkony. Parkovací plochy jsou velikosti 24x 5,0x2,5m a 2x 5,0x3,5m pro imobilní. 

Celkem 26 parkovacích stání pro majitele objektu. Stání pro návštěvníky a majitele 

komerčních prostor jsou řešeny stávajícím stání v ul.Gen.Krátkého. Zpevněná plocha 

a zděný přístřešek z facebloků či ztrac. bednění vznikne v prostoru pro umístění 

kontejnerů na tříděný domovní odpad, povrch bude tvořen betonovou zámkovou 

dlažbou. 
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4.2.2 SO 03 Úpravy území 

Před objektem bude zachována zeleň s pěti vzrostlými jírovci. Zbytek území okolo 

objektu, chodníků a komunikací bude zatravněn. Pro optické oddělení od přilehlé 

komunikace Gen. Krátkého bude provedena výsadba keřů menší výšky do jednoho 

metru výšky.  

4.2.3 SO 04 Přípojka NN 

Stávající přípojka NN je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, proto 

bude stará přípojka nahrazena novějším, které budou napojeny na zapuštěné plastové 

smyčkové skříně SS101/PVF1W-C v bočních stěnách u obou vchodů A a B do 

objektu. Přivedení bude zajišťovat firma ČEZ Distribude podle vlastního projektu. 

Pro nově budovanou přípojku NN bude použit kabel s Al jádrem 10-AXEKVCEY 

1x150/25 mm2, který se musí během stavby bezpečně uzemnit.  

4.2.4 SO 05 Vodovodní přípojka 

Stávající vodovodní přípojka je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 

proto bude stará přípojka nahrazena novější. Napojení vodovodní přípojky se 

provede navrtávacím pasem HAKU se zemním šoupátkem kombinovaným a zemní 

soupravou teleskopickou. Vodovodní přípojka bude přivedena do 1 PP místnosti 050 

chodba, kde bude umístěn hlavní uzávěr vody. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 

vodoměrné šachtě 900x1200x1800 před objektem. Délka vodovodní přípojky je 

16,40 m. Vodovodní přípojka DN 63x5,8 je navržen z potrubí PE 80SDR 11. Potrubí 

uloženo do země bude podsypáno pískem v tloušťce 10 cm. Zához potrubí se 

provede 30 cm pískem. Na provedený zához se provede uložení výstražné folie bílé 

barvy. Vodovodní přípojka se bude křížit s navrženou dešťovou kanalizací, 

kabelovým vedením NN. Po uložení vodovodní přípojky do země si investor zajistí 

zaměření skutečného provedení trasy v souřadnicové soustavě JTSK. 

4.2.5 SO 06 Kanalizační splašková přípojka A 

Stávající přípojka kanalizace je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 

proto bude stará přípojka nahrazena novější oddílnou kanalizací, z části objektu 

vchodu A je navržena z plastového potrubí PVC–DN 150, délky 2,40 m a bude 

zaústěna do nově vybudované šachty ŠS na kanalizační stoce DN 500. Přípojka se 

kříží s plynovodní středotlakou přípojkou. Na plynovodní přípojce je nutno osadit 

chráničku. Dešťová kanalizace větev A, která odvádí dešťové vody ze svodu DS1-

DS4, je navržena z plastového potrubí PVC DN150, délky 46,60 m je zaústěna do 

šachty Š2 přípojky jednotné kanalizace. Min. spád potrubí jednotné kanalizace DN 
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200 je 1%, DN 150 2%. Spojování kanalizačního potrubí se provádí pomocí 

gumových kroužků vsazených do trubkového hrdla. 

4.2.6 SO 07 Kanalizační splašková a dešťová přípojka B 

Stávající přípojka kanalizace je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 

proto bude stará přípojka nahrazena novější oddílnou kanalizací. Jednotná přípojka 

kanalizace, která odvádí splaškové vody z části objektu vchodu B a dešťové vody z 

kanalizačních větví A a B je navržena z plastového potrubí PVC-DN 200, délky 

17,30 m a bude zaústěna do stávající šachty č. 2599. Tato stávající šachta bude dle 

požadavku ŠPVS vyměněna za novou kanalizační šachtu typu BETA DN 1000. 

Dešťová kanalizace větev B, která odvádí vody ze svodu DS5-DS8 je rovněž 

navržena z potrubí PVC DN 150, délky 50,70 m a je zaústěna do šachty Š1 přípojky 

jednotné kanalizace. Min. spád potrubí jednotné kanalizace DN 200 je 1%, DN 150 

2%. Spojování kanalizačního potrubí se provádí pomocí gumových kroužků 

vsazených do trubkového hrdla. 

4.2.7 SO 08 Plynovodní přípojka 

Stávající přípojka plynovodu je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 

proto bude stará přípojka nahrazena novější NTL DN 80 (d90), která bude přivedena 

do stávající skříně pro HUP. Je ukončena stávajícím hlavním uzávěrem plynu HUP 

DN 80. Stávající skříň pro HUP bude demontována a nahrazena větší skříní, kde 

bude osazeno navíc odběrní plynové měřící zařízení. Skříňka musí být uzavíratelná 

dvířky s větracími otvory. HUP a přístup k němu musí být označen tabulkou podle 

ČSN ISO 3864-1 Hlavní uzávěr plynu včetně jeho umístění musí splňovat požadavky 

ČSN EN 1775 a TPG 704 01 ( snadná ovladatelnost, přístupnost pro obsluhu, 

kontrolu, údržbu a opravy). 

5 Popis staveniště 
 

Staveniště se nachází na rovinatém terénu, v blízkosti se nenachází žádné vodoteče.  

Přístup a příjezd k prostoru dotčenému stavebními úpravami je zajištěn stávajícím 

sjezdem z přilehlé komunikace. Uprostřed stavební parcely se nachází původní 

objekt, který bude přestavován v navrhovaný polyfunkční dům za využití stávajícího 

konstrukčního systému budovy. Navrhovaný bytový dům bude tak začleněn mezi 

stávající okolní bytovou zástavbu. Příjezd k objektu bude umožněn po stávající 

komunikaci, ulici Generála Krátkého. Navržený objekt je svou polohou velmi 

vhodný pro navrženou stavbu. V dosahu stavby jsou veškeré inženýrské sítě. Objekt 
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je plně napojen na inženýrské sítě, avšak nevyhovují nově zamýšlené stavbě, proto 

budou plně vyměněny. Objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 

zóně.  

Pozemkem stavby jsou parcely číslo st.1782/2, 3196, st.1782/4, st.765/2, vše v 

kat.úz.Šumperk, které sousedí s okolními pozemky. Vlastníkem stavební parcely je 

stavebník. Stavební pozemek a stavba je přístupná přes stávající obecní komunikaci 

č.p.2149/2 a st.1782/4, vše k.ú.Šumperk. Jedná se o zastavěnou část intravilánu 

města Šumperk. 

Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu mobilním plechovým plotem o 

výšce 2m kotveným do mobilních patek. Při příjezdu z komunikace bude zřízena 

uzamykatelná mobilní brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena vjezdem a 

výjezdem na staveniště. Bude vystavena tabule se zákazem vstupu nepovolaným 

osobám na staveniště a dalšími nařízeními pro chování na staveništi a předepsanými 

ukazateli. Staveniště bude podrobně popsáno v samostatné části zařízení staveniště. 

6 Napojení staveniště na dopravní systém 
 

Napojení staveniště na dopravní systém bude na severovýchodní straně staveniště na 

přilehlou komunikaci Gen.Krátkého. Při příjezdu z komunikace bude zřízena 

uzamykatelná mobilní brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena vjezdem a 

výjezdem na staveniště. Staveniště v případě nutnosti muže být napojeno na 

vnitroblokovou přilehlou komunikaci, která je napojena na ulici Gen.Svobody na 

západní straně staveniště.  

7 Vliv na životní prostředí 
 

Hluk - Netýká se, není řešeno. 

Emise - Netýká se, není řešeno. 

Odpady. 

Odpadové hospodářství je zpracováno na základě vyhl.381/2001 Sb. -Ministerstva 

životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů : 
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Při výstavbě vzniknou následující odpady  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly       0 

15 01 02  Plastové obaly        0 

15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné        N 

17 01 01  Beton          0 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, násypů, šablon krytiny a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky   N 

17 02 03  Plasty          0 

17 02 04  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné        N 

17 04 05  Železo a ocel         0 

17 04 07  Směsné kovy         0 

 

Nebezpečné odpady (zařaz. 15 01 10, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01) budou 

shromažďovány v nádobách k tomu určených, budou likvidovány oprávněnou 

firmou. Kovy budou odprodány sběrně kovošrotu, ostatní odpady budou odvezeny 

na řízenou skládku. 

Odpady budou shromažďovány ve vhodných nádobách označených katalogovým 

číslem, názvem odpadu a jménem osoby odpovědné za obsluhu a údržbu 

shromažďovaného prostředku, shromažďované odpady budou zabezpečeny proti 

povětrnostním vlivům, v místě shromažďování nebezpečných odpadů musí být 

přiložen identifikační list příslušného nebezpečného odpadu. 
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8 Poloha a dopravní situace 
 

Řešený objekt se nachází v severovýchodní části města Šumperk. 

8.1  místo staveniště 
Ulice Gen. Krátkého, Šumperk 

 

 

Obr. 1: mapa Šumperka [1] 

 

Obr. 2: detailní mapa polohy staveniště [1] 

Místo staveniště 

Místo staveniště 
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8.1.1 Doprava čerstvého betonu 

Betonárna ZAPA  

Jesenická 43 

Šumperk 787 01 

Délka: 1,7km 

 

Obr. 3: doprava čerstvého betonu [1] 

 

8.1.2 Doprava sbíjených příhradových vazníků 

Sbíjené příhradové vazníky Schauer – dřevostavby  

Jesenická 43 

Šumperk 787 01 

Délka: 1,7km 

 

Sídlo firmy je na stejném místě bývalé panelárny jako betonárna ZAPA na ulici 

Jesenická 34 v Šumperku, proto trasa dopravy sbíjených vazníků bude stejná jako 

doprava čerstvého betonu. Viz. Obr. 3: doprava čerstvého betonu [1] 

 

 

Místo staveniště 

Betonárna ZAPA 

Bod 2 

Bod 3 
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8.1.3 Doprava stavebního materiálu 

Stavebniny DEKTRADE 

Jílová 1a 

Šumperk 787 01 

Délka: 4,2km 

 

Obr. 4: doprava stavebního materiálu [1] 

 

8.1.4 Doprava na skládku suti 

Skládka Fortex 

Silnice I.třídy č.446 

Nový Malín 

Délka: 5,5km 

 

Skládka stavebníka je umístěna ve vzdálenosti 5,5km od místa staveniště ve vedlejší 

vesnici Nový Malín. Skládka suti a zeminy je hned za vesnicí na sjezdu 

z komunikace I. Třídy č. 446. Skládku má vybudovanou stavební firma, která bude 

provádět realizaci díla. 

Místo staveniště 

Stavebniny DEKTRADE 

Bod 1 

Bod 4 
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Obr. 5: doprava suti na skládku [1] 

Legenda čar: 

--- vedení trasy 
8.2 Kritické body 

8.2.1 Bod 1 

Dovoz stavebnin ulice Jesenická–Lidická..vyhovuje potřebnému poloměru 5m. 

 

Obr. 6: kritický bod 1 [2] 

Místo staveniště 

Místo skládky suti 
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8.2.2 Bod 2 

Dovoz betonu a vazníků ulice Jesenická-Lidická..vyhovuje potřebnému poloměru 

5m. 

 

Obr. 7: kritický bod 2 [2] 

 

8.2.3 Bod 3 

Dovoz stavebnin, vazníků a betonu ulice Lidická-Gen.Krátkého..vyhovuje 

potřebnému poloměru 5m. 

 

Obr. 8: kritický bod 3 [2] 

 

 

 



29 

 

8.2.4 Bod 4 

Dovoz stavebnin a strojů ulice Jílová-Zábřežská..vyhovuje potřebnému poloměru 

5m. 

 

Obr. 9: kritický bod 4 [2] 

 

 

9 Použité zdroje 
 

[1]<http://mapy.cz/zakladni?vlastni-

body&x=16.9742238&y=49.9710426&z=15&ut=Polyfunk%C4%8Dn%C3%AD%2

0d%C5%AFm&uc=9nOXIxX6rx&ud=%C5%A0umperk%2C%20okres%20%C5%

A0umperk> 

[2]<https://www.google.cz/maps/place/%C5%A0umperk/@49.9717525,16.978108 

4,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47121a59d8825cbb:0x47d4bff1e5f9e48f> 

 

10 Přílohy 
 

B1. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

B2. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 

 



30 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V 
BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV    TECHNOLOGIE,    MECHANIZACE    
A    ŘÍZEN STAVEB 

 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE   OF   TECHNOLOGY,   MECHANISATION   AND   
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 
 

 

 

 

A3. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP  

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 

MASTER'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE                  Bc.  Jakub Cahlík 
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE              Ing. Barbora Kovářová, Ph.D. 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2015 

 



31 

 

OBSAH 

11.Obecné informace       32 

12.Dělení stavby na stavební objekty     33 

13.Popis stavebních objektů      33 

14.Popis staveniště        36 

15.Hlavní stavební objekt na technologické etapy   36 

16.Přípravné a demontážní práce      37 

17.Bourací práce        41 

18.Zemní práce        49 

19.Základy         54 

20.Hrubá vrchní stavba       58 

21.Zastřešení         64 

22.Dokončovací práce       68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

11 Obecné informace o stavbě 
 

11.1 Obecné informace o stavbě 

11.1.1 Identifikace stavby 

 

Základní údaje: 

Název stavby:   POLYFUNKČNÍ DŮM V ŠUMPERKU 
Místo stavby:   Šumperk 
Kraj:     Olomoucký 
Obec:     Šumperk 
Katastrální území:   Šumperk 
Pozemek parc. č.:   st.1782/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

st. 3196 druh pozemku: ostatní plocha 
st.1782/4 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st.765/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 

Stavebník: 
Název:    FORTEX-AGS,a.s. 
Sídlo:     Jílová 1550/1 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
DIČ:     CZ699000025 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
Obchodní jméno:   FORTEX - AGS, a.s. - AGS, a.s. 
Místo registrace – sídlo:  Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
E-mail:    ryznar@fortex-ags.cz 

 

11.1.2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 

 

Zastavěná plocha:  769,50 m2 

Obestavěný prostor:  11600 m3 

Předpokládaný začátek: II.čtvrtletí 2015 

Předpokládaný konec: IV.čtvrtletí 2016 

Předpokládaný rozpočet: 50 mil. Kč 
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12 Dělení stavby na stavební objekty 
 

Hlavní objekty:  SO 01 Polyfunkční dům 

Ostatní objekty: SO 02 Parkovací plochy a komunikace 

   SO 03 Úpravy území 

   SO 04 Přípojka NN 

   SO 05 Vodovodní přípojka 

   SO 06 Kanalizační splašková přípojka A 

   SO 07 Kanalizační splašková a dešťová přípojka B 

   SO 08 Plynovodní přípojka 

13 Popis stavebních objektů 
 

13.1 Hlavní objekty 

13.1.1 SO 01 Polyfunkční dům 

 Hlavní objekt je polyfunkční dům, který je kombinací původní stavby bývalých 

kasáren a nově budovaného domu.  Jako pozůstatek dřívějšího domu, budou svislé 

obvodové nosné zdivo a vnitřní nosný žb skelet. Ponechány budou i veškeré 

konstrukce žb stropů. V posledním podlaží bude odstraněna skladba střechy a 

zachována nosná konstrukce z předpjatých žb nosníků, na které bude vybudováno 

nově budované patro domu a konstrukce zastřešení. Veškeré vnitřní nenosné zdi 

budou vybourány stejně jako otvory v nosném zdivu. Nově budou vybudovány 

vnitřní akustické mezibytové zdi a příčky a konstrukce schodiště. Budova je 

rozdělena na dvě části A a B, které jsou osově stejné, ale s vlastním vstupem a 

schodištěm. Budova bude mít tři nadzemní podlaží pro bydlení a jedno podzemní 

podlaží. V podzemním podlaží budovy bude zřízeno pět komerčních prodejních 

prostor s vlastním vstupem z objektu a sklepní koje a zázemí bytů.  

Každý z vchodů obsahuje 11 bytových jednotek včetně zázemí jako je kolárna, 

sušárna atd. Objekt bude mít valbovou střechu s plechovou falcovanou krytinou. 

Vzhled obou částí bude sjednocen a bude kombinací berevné fasády a plechového 

fasádního systému. Objekt bude zapadat do okolní zástavby bytových domů.  
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13.2 Ostatní objekty 

13.2.1 SO 02 Parkovací plochy a komunikace 

V uličním průčelí objektu se nachází zpevněná asfaltová plocha, která je využita jako 

stávající chodník. V rámci stavebních úprav bude narušená plocha odstraněna a nově 

bude proveden v její části chodník pro přístup k jednotlivým vstupům do objektu. 

Chodník je navržen ze zámkové dlažby, spádován směrem od objektu! Ve své 

skladbě je chodník navržen jako pojízdný pro příležitostné zajetí vozidel zásobování 

nebytových prostor, případně pro potřeby majitelů jednotlivých bytů, např. při 

stěhování. Není zcela jistě uvažován jako účelová průjezdná komunikace kolem 

objektu. Zbývající část stávající komunikace bude zatravněna, u paty objektu pak 

vznikne okapových chodníček z kačírku a zahradního obrubníku. Dojde tu navíc k 

výkopovým pracím, uložení inženýrských sítí a odizolování paty zdiva objektu. 

Výkop bude zpětně zasypán a zhutněn. Ze zbývajících třech stran objektu budou 

zřízena parkovací stání majitelů bytů. Povrch bude tvořit zatravňovací dlažba. U 

paty objektu proběhne 500mm okapový chodníček vysypaný kačírkem ukončený 

obrubníkem, dále zatravněný pás š.850mm ze SZ strany u běžné stěny, 3,5m před 

balkony. Parkovací plochy jsou velikosti 24x 5,0x2,5m a 2x 5,0x3,5m pro imobilní. 

Celkem 26 parkovacích stání pro majitele objektu. Stání pro návštěvníky a majitele 

komerčních prostor jsou řešeny stávajícím stání v ul.Gen.Krátkého. Zpevněná plocha 

a zděný přístřešek z facebloků či ztrac. bednění vznikne v prostoru pro umístění 

kontejnerů na tříděný domovní odpad, povrch bude tvořen betonovou zámkovou 

dlažbou. 

13.2.2 SO 03 Úpravy území 

Před objektem bude zachována zeleň s pěti vzrostlými jírovci. Zbytek území okolo 

objektu, chodníků a komunikací bude zatravněn. Pro optické oddělení od přilehlé 

komunikace Gen. Krátkého bude provedena výsadba keřů menší výšky do jednoho 

metru výšky.  

13.2.3 SO 04 Přípojka NN 

Stávající přípojka NN je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, proto 

bude stará přípojka nahrazena novějšími, které budou napojeny na zapuštěné 

plastové smyčkové skříně SS101/PVF1W-C v bočních stěnách u obou vchodů A a B 

do objektu. Přivedení bude zajišťovat firma ČEZ Distribude podle vlastního 

projektu. Pro nově budovanou přípojku NN bude použit kabel s Al jádrem 10-

AXEKVCEY 1x150/25 mm2, který se musí během stavby bezpečně uzemnit.  
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13.2.4 SO 05 Vodovodní přípojka 

Stávající vodovodní přípojka je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 

proto bude stará přípojka nahrazena novější. Napojení vodovodní přípojky se 

provede navrtávacím pasem HAKU se zemním šoupátkem kombinovaným a zemní 

soupravou teleskopickou. Vodovodní přípojka bude přivedena do 1 PP místnosti 050 

chodba, kde bude umístěn hlavní uzávěr vody. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 

vodoměrné šachtě 900x1200x 1800 před objektem. Délka vodovodní přípojky je 

16,40 m. Vodovodní přípojka DN 63x5,8 je navržen z potrubí PE 80SDR 11. Potrubí 

uloženo do země bude podsypáno pískem v tloušťce 10 cm. Zához potrubí se 

provede 30 cm pískem. Na provedený zához se provede uložení výstražné folie bílé 

barvy. Vodovodní přípojka se bude křížit s navrženou dešťovou kanalizací, 

kabelovým vedením NN. Po uložení vodovodní přípojky do země si investor zajistí 

zaměření skutečného provedení trasy v souřadnicové soustavě JTSK. 

13.2.5 SO 06 Kanalizační splašková přípojka A 

Stávající přípojka kanalizace je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 

proto bude stará přípojka nahrazena novější oddílnou kanalizací, z části objektu 

vchodu A je navržena z plastového potrubí PVC–DN 150, délky 2,40 m a bude 

zaústěna do nově vybudované šachty ŠS na kanalizační stoce DN 500. Přípojka se 

kříží s plynovodní středotlakou přípojkou. Na plynovodní přípojce je nutno osadit 

chráničku. Dešťová kanalizace větev A, která odvádí dešťové vody ze svodu DS1-

DS4 je navržena z plastového potrubí PVC DN150, délky 46,60 m je zaústěna do 

šachty Š2 přípojky jednotné kanalizace. Min. spád potrubí jednotné kanalizace DN 

200 je 1%, DN 150 2%. Spojování kanalizačního potrubí se provádí pomocí 

gumových kroužků vsazených do trubkového hrdla. 

13.2.6 SO 07 Kanalizační splašková a dešťová přípojka B 

Stávající přípojka kanalizace je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 

proto bude stará přípojka nahrazena novější oddílnou kanalizací. Jednotná přípojka 

kanalizace, která odvádí splaškové vody z části objektu vchodu B a dešťové vody z 

kanalizačních větví A a B je navržena z plastového potrubí PVC-DN 200, délky 

17,30 m a bude zaústěna do stávající šachty č. 2599. Tato stávající šachta bude dle 

požadavku ŠPVS vyměněna za novou kanalizační šachtu typu BETA DN 1000. 

Dešťová kanalizace větev B, která odvádí vody ze svodu DS5-DS8 je rovněž 

navržena z potrubí PVC DN 150, délky 50,70 m a je zaústěna do šachty Š1 přípojky 

jednotné kanalizace. Min. spád potrubí jednotné kanalizace DN 200 je 1%, DN 150 

2%. Spojování kanalizačního potrubí se provádí pomocí gumových kroužků 

vsazených do trubkového hrdla. 
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13.2.7 SO 08 Plynovodní přípojka 

Stávající přípojka plynovodu je zastaralá a nevyhovující pro nově budovaný objekt, 

proto bude stará přípojka nahrazena novější NTL DN 80 (d90), která bude přivedena 

do stávající skříně pro HUP. Je ukončena stávajícím hlavním uzávěrem plynu HUP 

DN 80. Stávající skříň pro HUP bude demontována a nahrazena větší skříní, kde 

bude osazeno navíc odběrní plynové měřící zařízení. Skříňka musí být uzaviratelná 

dvířky s větracími otvory. HUP a přístup k němu musí být označen tabulkou podle 

ČSN ISO 3864-1 Hlavní uzávěr plynu včetně jeho umístění musí splňovat požadavky 

ČSN EN 1775 a TPG 704 01 ( snadná ovladatelnost, přístupnost pro obsluhu, 

kontrolu, údržbu a opravy). 

14 Popis staveniště 
 

Staveniště se nachází na rovinatém terénu, v blízkosti se nenachází žádné vodoteče.  

Přístup a příjezd k prostoru dotčenému stavebními úpravami je zajištěn stávajícím 

sjezdem z přilehlé komunikace. Uprostřed stavební parcely se nachází původní 

objekt, který bude přestavován v navrhovaný polyfunkční dům za využití stávajícího 

konstrukčního systému budovy. Navrhovaný bytový dům bude tak začleněn mezi 

stávající okolní bytovou zástavbu. Příjezd k objektu bude umožněn po stávající 

komunikaci, ulici Generála Krátkého. Navržený objekt je svou polohou velmi 

vhodný pro navrženou stavbu. V dosahu stavby jsou veškeré inženýrské sítě. Objekt 

je plně napojen na inženýrské sítě, avšak nevyhovují nově zamýšlené stavbě, proto 

budou plně vyměněny. Objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 

zóně.  

Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu mobilním plechovým plotem o 

výšce 2m kotveným do mobilních patek. Při příjezdu z komunikace bude zřízena 

uzamykatelná mobilní brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena vjezdem a 

výjezdem na staveniště. Bude vystavena tabule se zákazem vstupu nepovolaným 

osobám na staveniště a dalšími nařízeními pro chování na staveništi a předepsanými 

ukazateli. Staveniště bude podrobně popsáno v samostatné části zařízení staveniště. 

15 Hlavní stavební objekt na technologické etapy 
 

- Přípravné a demontážní práce 

- Bourací práce 

- Zemní práce 
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- Základy 

- Hrubá vrchní stavba 

- Zastřešení 

- Dokončovací práce 

16 Přípravné a demontážní práce 

16.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Vzhledem k tomu, že se jedná o první etapu výstavby, nenavazuje na žádnou 

předcházející etapu. Před započetím etapy přípravné a demontážní práce je třeba 

provést předání staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby. O tomto předání musí být 

proveden zápis a zároveň musí být vše zapsáno do stavebního deníku. 

16.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Vyklizení vnitřních prostor objektu 

- Oplocení staveniště 

- Zřízení staveniště 

- Vytýčení inženýrských sítí 

16.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 

Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 

technologické etapy přípravné a demontážní práce, jehož součástí bude i složení 

pracovních čet a použité mechanizace. 

16.3.1 Vyklizení vnit řních prostor objektu 

Jedná se o vyklizení všech zařizovacích předmětů, které brání samotné vnitřní 

realizaci nově budovaných konstrukcí stavebního objektu. Jedná se především o 

odstranění všech zařizovacích předmětů jako jsou zbytky nábytků, všech 

nepotřebných konstrukcí podlah, jako jsou koberce, pvc podlahy. A také všechno 

technické vybavení starého objektu. Všechny nepotřebné zařizovací předměty budou 

odvezeny na skládku pomocí nákladního automobilu. 

Použité materiály: 

-  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Nákladní automobil 

- 3x kolečka 
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- 6x lopata 

- 1x krumpáč 

- 1x kladivo 

- 1x ruční pila 

- 7x ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1 vedoucí čety – dělník 

- 7 pomocných pracovníků 

- 1 řidič nákladního automobilu 

Doba trvání: 

- 6.4.2015 – 7.4.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Před začátkem prací musí být zkontrolovány a předány 

všechny doklady - stavební povolení, schválená projektová 

dokumentace. 

 

Mezioperační kontrola: - ukládání předmětů, nenarušení konstrukcí 

Výstupní konstrola:  - vyklizenost, uložení na skládku 

16.3.2 Oplocení staveniště 

Oplocení bude provedeno pomocí mobilního oplocení. Vjezd na staveniště bude přes 

uzamykatelnou bránu a bude označen zákazem vstupu nepovolaným osobám.  

Osazení oplocení bude probíhat hned po osazení dvoukřídlé brány pro vjezd vozidel 

a osob, poté se začnou montovat okolo staveniště patky, do kterých se zasadí 

jednotlivé díly mobilního oplocení.  

Použité materiály: 

- Mobilní oplocení (214,5 metrů) 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Meřící prostředky 

- 2x Lopaty 

- 1x Krumpáče 

- 1x Kolečka 

- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 
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Pracovní četa: 

- 1 vedoucí čety - dělník 
- 7 pomocných pracovníků 

Doba trvání: 

- 8.4.2015 – 8.4.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola mobilního oplocení, kalibrace meřících 
prostředků, hranice staveniště 

Mezioperační kotrola: - Kontrola položení patek, rovinost 

Výstupní kontrola: - Kontrola uložení oplocení do patek, rovinost 
mobilního oplocení, hranice oplocení staveniště, 
celistvost 

Schéma: 

 

Obr.10: Schéma směru oplocení staveniště 

16.3.3 Zřízení staveniště 

Vybudování zařízení staveniště je důležité pro to, aby bylo zřízeno místo pro 

materiál a pro pracovníky.  Je nutné vybudovat část přípojek, které vedou pod 

budoucí komunikací na staveništi a jsou nutné pro provoz staveniště. Část přípojek 

bude stavajících. 

Použité materiály: 

-  
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Nákladní automobil 

- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1 vedoucí čety - dělník 
- 7 pomocných pracovníků 

Doba trvání: 

- 10.4.2015-14.4.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola staveniště, dimenze zařízení staveniště, 
výkres a technická zpráva zařízení staveniště  

Mezioperační kotrola: - Kontrola správnosti uložení a napojení buněk na 
staveništní přípojky, rovinost vnitrostaveništní 
komunikace, skládky materiálu 

Výstupní kontrola: - Kontrola rozmístění a správnosti dle výkresu a 
technické zprávy zařízení staveniště 

Schéma: 

 

Obr.11: Schéma postupu zřízení staveniště 
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16.3.4 Vytýčení inženýrských sítí 

Vytýčení bude provedeno geodetem, z důvodu případného poškození stávajících sítí 

na pozemku.  

Použité materiály: 

-  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 2x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

- 1x Geodetický přístroj 

Pracovní četa: 

- 1x geodet 
- 1x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 9.4.2015-9.4.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, výkres koordinační situace stavby 

Mezioperační kotrola: - Kontrola výškových a směrových bodů sítí 

Výstupní kontrola:  - Kontrola zaměření sítí 

17 Bourací práce 

17.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Technologická etapa bouracích prací navazuje přímo na technologickou etapu 

přípravné a demontážní práce. Musí byt kompletně vyklizeny prostory stavebního 

objektu, aby se mohlo začít s bouracími pracemi. V této etapě se musí obzvláště dbát 

na bezpečnost práce a dbát na současný stav objektu. Rozsah bouracích prací bude 

kompletně znám na místě stavby podle současného stavu. Všechny bourací práce 

musí být zaznamenány do stavebního deníku. Všechny prostory dotčené bouracími 

pracemi musí být označeny a vyznačen jejich ohrožený prostor a zabránit vstupu 

nepovolaným osobám.  

17.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Odstranění konstrukce střechy a schodišť 

- Odstranění vnitřních příček, výplní otvorů, skladeb podlah 

- Odstranění plochy stropu v místech budoucího schodiště 
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- Odstranění betonových podlah v pásech pro nové základy 

- Odstranění části nosného obvodového zdiva pro otvory oken a dveří 

17.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 

Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 

technologické etapy bourací práce, jehož součástí bude i složení pracovních čet a 

použité mechanizace. 

17.3.1 Odstranění konstrukce střechy a schodišť 

První z bouracích prací se bude odstraňovat konstrukce střechy a poté schodiště. 

V jihozápadní části budovy se nechá zřízeno jedno schodiště jako součást zařízení 

staveniště a to bude odstraněno v pozdější době realizace výstavby.  Střecha bude 

demontována od hřebene střechy po jednotlivých vrstvách skladby stávající střechy. 

Vrstvy budou odstraňovány postupně a odváženy v kolečkách nebo zhazovány 

pomocí uzavřeného skluzu do kontejneru bouraného materiálu a následně odváženy 

na  skládku. Betonové vazníky, které sloužily jako nosná číst střechy budou 

ponechány a použity jako nosná část nově budovaného 3.NP.  

Schodiště se budou bourat ve směru od shora dolů. Jednotlivé části konstukce 

schodiště budou podepírány pomocí stojných vzpěr, aby nedošlo 

k nekontrolovanému zřícení schodiště a po částech demontováno a odváženo na 

místo určení pro bourané části.  

Postup prací není dán a bude se postupovat podle uvážení vedoucího čety a 

odpovědného stavbyvedoucího, vždy před započetím prací na pracovišti. Musí se 

dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří objektu a nejasných stávajících stavů 

konstrukcí. V případě nutnosti bude zajištěna stabilita nosných konstrukcí pomocí 

podpěrných prostředků nebo vložených vzpěr. Všichni pracovníci musí být 

proškoleni a seznámeni s riziky při bouracích pracech. Na všechny bourací práce 

bude dohlížet dozor zhotovitele 

Použité materiály: 

-  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Nákladní automobil 

- 2x Kolečka 

- 1x Uzavřený skluz na materiál 

- 1x Stavební výtah 
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- 1x Sbíječka 

- 2x Kladivo 

- 2x Lopata 

- 2x Krumpáč 

- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – dozor zhotovitele 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 4x Pomocných pracovníků 

- 3x Proškolený pracovník na bourací práce 

Doba trvání: 

- 15.4.2015 – 5.5.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, kontrola stávajícího stavu konstrukcí 

Mezioperační kotrola: - Kontrola podpěrného zařízení schodiště, kontrola 
nebezpečného prostoru, stabilita konstrukcí 

Výstupní kontrola: - Kontrola odstranění všech odstraňovaných kcí a 
uložení suti na místo odvozu 

Schéma: 

 

Obr.12: Schéma postupu odstranění konstrukce střechy a schodiště 
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17.3.2 Odstranění vnitřních příček, výplní otvorů, skladeb podlah 

Po odstranění konstrukce střechy a schodišť se budou odstraňovat vnitřní příčky, 

výplně otvorů vnitřní i venkovní a  skladby podlah na nosnou část stropu 

v posledním podlaží a bude se postupovat až do podzemního podlaží. Postup prací 

není dán a bude se postupovat podle uvážení vedoucího čety a odpovědného 

stavbyvedoucího, vždy před započetím prací na pracovišti. Všechen bouraný materiál 

bude odvážen průběžně z pracoviště, aby nedocházelo k velkému přitížení okolních 

nosných konstrukcí. Bude odvážen v kolečkách nebo shazován pomocí uzavřených 

skluzů k tomu určených. Musí se dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří 

objektu a nejasných stávajících stavů konstrukcí. V případě nutnosti bude zajištěna 

stabilita nosných konstrukcí pomocí podpěrných prostředků nebo vložených vzpěr. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s riziky při bouracích pracech. 

Na všechny bourací práce bude dohlížet dozor zhotovitele 

Použité materiály: 

-  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Nákladní automobil 

- 2x Kolečka 

- 1x Uzavřený skluz na materiál 

- 1x Stavební výtah 

- 1x Sbíječka 

- 2x Kladivo 

- 2x Lopata 

- 2x Krumpáč 

- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – dozor zhotovitele 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 4x Pomocných pracovníků 

- 3x Proškolený pracovník na bourací práce 

Doba trvání: 

- 5.5.2015 – 22.5.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 



45 

 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, vymezení odstraňovaných zdí, otvorů a 
skladeb podlah, kontrola stávajícího stavu konstrukcí 

Mezioperační kotrola: - Kontrola odstraňovaných příček, otvorů a podlah, 
kontrola technologie bourání  

Výstupní kontrola:  - Kontrola odstranění, uložení suti na místo odvozu 

Schéma: 

 

Obr.13: Schéma postupu odstranění příček, otvorů a podlah 

17.3.3 Odstranění plochy stropu v místech budoucího schodiště 

Plochy stropu budou odstraněny v místech budoucích schodišť po celé své tloušťce 

ve všech nadzemních podlažích. Bude se postupovat od horního patra až k prvnímu 

nadzemnímu podlaží. Musíme postupovat postupně po částech, aby nedošlo 

k neřízenému spadnutí stropů. Všechen bouraný materiál bude odvážen průběžně 

z pracoviště, aby nedocházelo k velkému přitížení okolních nosných konstrukcí. 

Bude odváženo v kolečkách nebo shazováno pomocí uzavřených skluzů k tomu 

určených. Musí se dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří objektu a nejasných 

stávajících stavů konstrukcí. V případě nutnosti bude zajištěna stabilita nosných 

konstrukcí pomocí podpěrných prostředků nebo vložených vzpěr. Všichni pracovníci 

musí být proškoleni a seznámeni s riziky při bouracích pracech. Na všechny bourací 

práce bude dohlížet dozor zhotovitele, který se nehne z místa s vyhledem na bourací 

práce stropu po celuo dobu bourání.  

Použité materiály: 

-  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Nákladní automobil 
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- 2x Kolečka 

- 1x Uzavřený skluz na materiál 

- 1x Stavební výtah 

- 1x Sbíječka 

- 2x Kladivo 

- 2x Lopata 

- 2x Krumpáč 

- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – dozor zhotovitele 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 4x Pomocných pracovníků 

- 3x Proškolený pracovník na bourací práce 

Doba trvání: 

- 4.6.2015 – 18.6.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, vymezení odstraňovaných stropů, 
kontrola stávajícího stavu konstrukcí 

Mezioperační kotrola: - Kontrola odstraňovaných stropů, kontrola technologie 
bourání, kontrola podpěr stropů 

Výstupní kontrola:  - Kontrola odstranění a uložení suti na místo odvozu 

Schéma: 

 

Obr.14: Schéma postupu odstranění stropu v místech budoucího schodiště 
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17.3.4 Odstranění betonových podlah v pásech pro nové základy 

Pásy betonové podlahy v místech pro budoucí vnitřní základy budou odstraněny 

v celé své tloušťce vždy o 300 mm zvětšené na každé straně po cele své délce, pro 

lepší manipulaci při výkopu a následné betonáži. Odstraněný materiál se bude 

postupně odvážet pomocí koleček ven z objektu na místo určení skládky suti. Musí 

se dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří objektu a nejasných stávajících stavů 

konstrukcí. Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s riziky při 

bouracích pracech. Na všechny bourací práce bude dohlížet dozor zhotovitele. 

Použité materiály: 

-  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Nákladní automobil 

- 2x Kolečka 

- 1x Sbíječka 

- 2x Kladivo 

- 2x Lopata 

- 2x Krumpáč 

- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – dozor zhotovitele 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 4x Pomocných pracovníků 

- 3x Proškolený pracovník na bourací práce 

Doba trvání: 

- 18.6.2015 – 22.6.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, kontrola podkladu 

Mezioperační kotrola: - Kontrola rozměrů odstraněných pásů podlahy, 
kontrola místa odstranění dle PD 

Výstupní kontrola: - Kontrola rozměrů pásů, kontrola uložení suti na místo 
odvozu 
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Schéma: 

 

Obr.15: Schéma postupu odstranění konstrukce pro základové pásy 

17.3.5 Odstranění části nosného obvodového zdiva pro otvory oken a 
dveří 

Všechny nově zamýšlené otvory v obvodovém plášti budou vybourány jako poslední 

úsek bouracích prací. Postupovat se bude od horních podlaží směrem ke spodním 

podlaží. V místech velkých otvorů budou zajištěny podpěry, pro případ neúnosnosti 

nosných konstrukcí vlivem velkých zatížení. Bude se jednat zejména o otvory pro 

vstupní dveře v 1.NP. Všechny otvory se budou bourat směrem od shora dolů. 

Všechny bourané sutě budou odváženy postupně na místo určení pro stavební suť. 

Musí se dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří objektu a nejasných stávajících 

stavů konstrukcí. Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s riziky při 

bouracích pracech. Na všechny bourací práce bude dohlížet dozor zhotovitele. 

Použité materiály: 

-  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Nákladní automobil 

- 2x Kolečka 

- 1x Uzavřený skluz na materiál 

- 1x Stavební výtah 

- 1x Sbíječka 

- 2x Kladivo 

- 2x Lopata 

- 2x Krumpáč 

- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 
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- 1x Vedoucí čety – dozor zhotovitele 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 4x Pomocných pracovníků 

- 3x Proškolený pracovník na bourací práce 

Doba trvání: 

- 22.6.2015 – 24.6.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, stabilita obvodových konstrukcí 

Mezioperační kotrola: - Kontrola rozměrů a místa otvorů v obvodovém zdivu, 
stabilita obvodových kosntrukcí 

Výstupní kontrola: - Kontrola rozměrů otvorů, kontrola uložení suti na 
místo odvozu 

Schéma: 

 

Obr.16: Schéma postupu odstranění zdiva pro nová okna a dveře 

18 Zemní práce 

18.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Technologická etapa zemní práce navazuje bezprostředně na technologickou etapu 

bouracích prací ve stavebním objektu. Zemní práce budou rozděleny do části uvnitř 

stavebního objektu jako výkopy pro nové základy a vně stavební objekt. Neboť se 

nachází na většinové části staveniště zpevněné asfaltové plochy, kde bude umístěno 

parkoviště, tak se budou zemní práce se skrývkou ornice týkat jen zbylé části 

staveniště.  O správnosti zemních prací bude veden protokol prací (stavební deník), 

kde bude vše řádně zaznamenáno. Musí se dbát na bezpečnost práce. 
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18.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Skrývka ornice 

- Výkopové práce pro nově budované základy 

- Odkopávky po obvodu budovy 

18.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 

Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 

technologické etapy zemní práce, jehož součástí bude i složení pracovních čet a 

použité mechanizace. 

18.3.1 Skrývka ornice 

Z větší části stavebního pozemku se nebude skrývat ornice, neboť se tam nachází 

zpevněná asfaltová plocha, kromě severozápadní části, kde bude provedena skrývka 

ornice v tl. cca 200mm. Ornice bude mezideponována v rámci staveniště na určeném 

místě, uložen do výšky max. 1,5m, aby nebyl znehodnocen a proveden postřik proti 

kontaminaci náletového plevele a znovu použita. Ke zpětnému ohumusování plochy 

bude použito jen cca 40% odkryté ornice. Zbytek ornice bude později odvezena na 

určenou skládku. Neboť je pozemek už využit z minulé doby a je tedy téměř rovný, 

nebudou potřeba speciální techniky pro sejmutí ornice.  

Použité materiály: 

-  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Nákladní automobil 

- 1x Dozer 

- 1x Nakladač 

- 1x Kalibrované měřící přístroje 

- 4x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – pomocný pracovník 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 1x Řidič dozeru 

- 1x Řidič nakladače 

Doba trvání: 

- 24.6.2015 – 24.6.2015 
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Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, kontrola skládky pro ornici 

Mezioperační kotrola: - Kontrola výšky skrývky ornice 

Výstupní kontrola: - Kontrola plochy a výšky skrývky ornice a uložení na 
skládce ornice 

Schéma: 

 

Obr.17: Schéma postupu skrývky ornice 

18.3.2 Výkopové práce pro nově budované základy 

Výkopové práce pro nově budované základy budou probíhat uvnitř objektu, proto 

budou prováděny ručně, bez pomocí strojové techniky. Výkopy budou probíhat dle 

schématu pro výkopy základů. Základy budou vykopány o 100mm hlouběji, pro 

následný podkladní beton základů. Na každé straně musí být částečny manipulační 

protostor pro bednění základů. Kopat se bude ručně pomocí příručních pomůcek pro 

to určených. Vytěžená půda bude odvezena kolečkami na zřízenou plochu pro 

uskladnění a následnému zasypání hran základů. Musí se dbát na zvýšené riziko 

BOZP z důvodu stáří objektu a nejasných stávajících stavů konstrukcí. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s riziky práce. 

Použité materiály: 

-  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 2x Kolečka 

- 3x Krumpáče 

- 3x Lopata 

- 1x Kalibrované měřící přístroje 
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- 10x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – pomocný pracovník 

- 8x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 25.6.2015 – 2.7.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola odstranění pasů podlahové 
konstrukce, připravenost pracoviště 

Mezioperační kotrola: - Kontrola hloubky výkopu, kontrola rovinosti výkopu 

Výstupní kontrola: - Kontrola hloubky a zhodnocení připravenosti pro 
betonáž základových pasů 

Schéma: 

 

Obr.18: Schéma postupu výkopů základových pasů 

18.3.3 Odkopávky po obvodu budovy 

Odkopávky po obvodu budovy budou sloužit pro následné odizolování a odvětrání 

stávajícího zdiva budovy pod okolním terénem. Musí se postupovat opatrně, aby 

nedošlo k poškození zdiva nebo poddolování budovy. Práce budou prováděny 

zároveň s prací na skrývce ornice. Bude se postupovat od jedoho rohu budovy až se 

odkope dokola celá budova. Všechna odkopaná zemina, bude deponována na 

staveništi vedle skrývky ornice a následně navrácena na místo po odizolování. Bude 

uložena do výšky max. 1,5m, aby nedošlo k znehodnocení a bude proveden postřik, 

proti nalétavému plevelu. Musí se dbát na zvýšené riziko BOZP z důvodu stáří 
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objektu a nejasných stávajících stavů konstrukcí. Všichni pracovníci musí být 

proškoleni a seznámeni s riziky práce. 

Použité materiály: 

-  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Nákladní automobil 

- 1x Rypadlo 

- 1x Kalibrované měřící přístroje 

- 4x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – pomocný pracovník 

- 1x Řidič rypadla 

- 1x Řidič nákladního automobilu 

- 1x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 24.6.2015 – 25.6.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola:  - Kontrola PD 

Mezioperační kotrola: - Kontrola hloubky a šířky odkopů podél budovy, 
svahování 

Výstupní kontrola: - Kontrola hloubky a připravenost pro aplikaci tepelné 
izolace spodní stavby 

Schéma: 

 

Obr.19: Schéma postupu odkopávek podél budovy 
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19 Základy 

19.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Technologická etapa základů navazuje na předešlou etapu v době, kdy je dokončena 

většina výše popsaných činností. Nemusí být úplně dokončeny výkopové práce 

základových pásů, ale pouze jejich část. Tento postup a návaznost jednotlivých 

činností je znázorněna na schématu postupu provádění základů. 

19.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- ŽB základy 

- Základová deska 

- Hydroizolace spodní stavby 

19.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 

Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 

technologické etapy základy, jehož součástí bude i složení pracovních čet a použité 

mechanizace. 

19.3.1 ŽB základy 

ŽB základy budou vybetonovány do předem připravených rýh v základové desce 

v 1.PP. Beton bude C20/25 a jako výztuž budou použity armokoše z ocely 10505R 

s krytím 25mm. Všechny armokoše budou osazovány ručně, protože technika se 

nedostane dovnitř budovy. Betonáž základů bude probíhat pomocí autočerpadla. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a 

bezpečnostními riziky. Nesmíme zapomenout na prostupy pro všechny procházející 

sítě dle PD. Pod základové pásy musíme zřídit 100mm vysokou vrstvu podkladního 

betonu C8/10 na které se poté budou armovat základové pásy a pak bednit.  Bednění 

bude systémové. Po odbednění bude zbývající místo ve výkopu zasypáno zeminou a 

zhutněno. Musíme dodržovat pravidelné technologické pauzy pro vyzrání betonu, 

alespoň 4 dny a ošetřování betonu.  

Použité materiály: 

- Beton XC1 (C20/25) 

- Beton C8/10 

- Systémové bednění 

- Výztuž ocel 10505R 

- Prostupy otvorů sítí (0,45x0,45) 
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- Autočerpadlo Schwing S 34 X 

- Autodomíchávač Stetter AM 9C 

- Ponorný vibrátor Perles CMP 

- 2x Kolečka 

- 3x Lopata 

- 1x Kalibrované měřící přístroje 

- 11x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – betonář 

- 1x Řidič autočerpadla 

- 1x Řidič autodomíchávače 

- 2x Vazač 

- 2x Betonář 

- 1x Elektrikář 

- 3x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 10.7.2015 – 10.7.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, hloubky a 
rovinnost výkopu 

Mezioperační kotrola: - Kontrola bednění, kontrola betonu, kontrola armokoše 
a správného krytí vyztuže 

Výstupní kontrola: - Kontrola základu, celková přesnost a použitelnost pro 
další etapu 

Schéma: 

 

Obr.20: Schéma postupu betonáže žb základu 



56 

 

19.3.2 Základová deska 

Po dokončení a řádném vyzrání základového pásu, se bude provádět doplnění 

základové desky. Základová deska se nebude provádět po celém povrchu, ale jen 

v místech chybějících po předchozím odstranění v místech budoucích vnitřních 

základů. Pod jednotlivou vrstvou základové desky bude proveden štěrkopískový 

podsyp tl. 200mm. Na podsyp bude provedena deska z betonu C20/25 tl. 150mm 

s celoplošnou výztuží z kari sítě, které budou následně provázany do stávající okolní 

výztuže. Musíme dodržovat pravidelné technologické pauzy pro vyzrání betonu, 

alespoň 4 dny a ošetřování betonu. Všichni pracovníci musí být proškoleni a 

seznámeni s danou technologií a bezpečnostními riziky. 

Použité materiály: 

- Beton XC1 (C20/25) 

- Výztuž ocel 10505R ( ø8x150x150) 

- Štěrkopísek  

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- Autočerpadlo Schwing S 34 X 

- Autodomíchávač Stetter AM 9C 

- Ponorný vibrátor Perles CMP 

- 2x Kolečka 

- 2x Lopata 

- 1x Kalibrované měřící přístroje 

- 7x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – betonář 

- 1x Řidič autočerpadla 

- 1x Řidič autodomíchávače 

- 1x Vazač 

- 2x Betonář 

- 1x Elektrikář 

- 2x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 15.7.2015 – 15.7.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 
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Vstupní kontrola:  - Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola 
pevnosti základových pasů  

Mezioperační kotrola: - kontrola betonu, kontrola kari sítě a správného 
krytí vyztuže a následné betonáže  

Výstupní kontrola:  - Kontrola rovinosti desky a přechod na původní 
desku, celková přesnost a použitelnost pro další 
etapu 

Schéma: 

 

Obr.21: Schéma postupu betonáže žb základové desky 

19.3.3 Hydroizolace spodní stavby 

Po dokončení kompletní základové desky se bude provádět nově po celé ploše 

instalace nové hydroizolační vrstvy proti zemní vlhkosti a radonu DUROFLEX 

s cementovým potěrem. Musí se dbát na nebezpečné výpary z aplikace hydroizolace. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a 

bezpečnostními riziky. 

Použité materiály: 

- Hyydroizolace DUROFLEX 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Kolečka 

- 2x Stěrka 

- 1x Hladí lišta 

- 5x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – izolatér 

- 2x Izolatér 
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- 2x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 20.7.2015 – 27.7.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola 
pevnosti a připravenosti základové desky, kontrola 
materiálu, čistota podkladu, rovinost podkladu 

Mezioperační kotrola: - Kontrola natavenosti, kontrola spojů 

Výstupní kontrola: - Kontrola nepropustnosti, celková přesnost a 
použitelnost pro další etapu 

Schéma: 

 

Obr.22: Schéma postupu aplikace hydroizolace spodní stavby 

 

20 Hrubá vrchní stavba 

20.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Technologická etapa hrubé vrchní stavby má návaznost po kompletním dokončení 

předchozí technologické etapy nově budovaných základů. Dále musí být provedeny 

práce ohledně izolace proti zemní vlhkosti pod projektovanými svislými 

konstrukcemi, na kterých bude probíhat následná výstavba. V okamžiku započatí 

prací na monolitických konstrukcí, bude přítomen autodomíchávač  SCHWING AM 

9 FHC BL pro dovoz betonu na monolitické konstrukce a autočerpadlo SCHWING 

KVM 34X. 
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20.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Výstavba zděného svislého zdiva 

- Výstavba vodorovných konstrukcí 

- Výstavba schodiště 

20.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 

Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 

technologické etapy hrubé vrchní stavby, jehož součástí bude i složení pracovních 

čet a použité mechanizace. 

20.3.1 Výstavba zděného svislého zdiva 

Po dokončení a řádnému vytuhnutí základů a základové desky, se přistoupí ke zdění 

vnitřního zdiva. Postupovat se bude od spodního podlaží směrem k horním podlažím. 

Jako nosné vnitřní zdivo keramické tvárnice PTH 30 P+D, 25 P+D a vnější nosné 

zdivo zejména jako výplně po oknech v původním obvodovém plášti bude použit 

keramické tvárnice PTH 44 P+D, 36,5 P+D. Jako mezibytové příčky bylo navrhnuto 

PTH 30 AKU P+D a příčky PTH 11,5 P+D, 8 P+D. Všechno zdivo bude zděno na 

tepelně izolační maltu PTH TM. Po dokončení jednotlivých podlaží se bude 

pokračovat dodělávkami na vodorovných konstrukcí a poté, dalším zděním v dalších 

patrech. Poslední přistavované podlaží 3.NP bude kompletně vyzděno i 

s obvodovými nosnými stěnami. Při zdění budou osazeny všechny překlady do 

stavebních otvorů vnitřních zdí. Pokud se ukáže, že nejsou vyhovující překlady ve 

stávajícím obvodovém plášti, tak budou dodělány překlady i tam, které se pomocí 

podpěr zabudují do konstrukce. Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni 

s danou technologií a bezpečnostními riziky. 

Použité materiály: 

- Nosné zdivo PTH 44 P+D, 36,5 P+D 

- Nosné zdivo PTH 30 P+D, 25 P+D 

- Mezibytové zdivo PTH 30 AKU P+D 

- Příčky PTH 11,5 P+D, 8 P+D 

- Překlady PTH 

- Tepelně izolační malta PTH TM 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Stavební výtah 

- 1x Míchačka 
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- 2x Kolečka 

- 2x Příruční nástroje (zednická kladívka, lžíce, vodováhy, tužky, šnůry, latě, 

gumové paličky, měřidla, olovnice) 

- 1x Kalibrované měřící přístroje, vodováha 

- 10x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – zedník 

- 4x Zedník 

- 1x Obsluha míchačky 

- 4x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 13.8.2015 - 18.8.2015 

-  4.12.2015 - 21.12.2015  

- 11.5.2016 - 6.6.2016 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: -Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola zdícího 
materiálu, kontrola podkladní konstrukce 

Mezioperační kotrola: - Kontrola zatvrdnutí malty, kontrola svislých a 
vodorovných spár, kontrola provázanosti zdiva, 
kontrola svislosti a vodorovnosti kladení, kontrola 
technologického postupu dle výrobce, uložení překladů 

Výstupní kontrola: - Kontrola vizuální zdění, kontrola spár a použitelnosti 
konstrukce a stability 

Schéma: 

 

Obr.23: Schéma postupu výstavby svislých zděných konstrukcí 
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20.3.2 Výstavba vodorovných konstrukcí 

Jako nosný systém stropů budou zachovány prefabrikoané žb panely typu PZD  

s hydroizolací s nadbetonovanou deskou z prostého betonu, která ale bude 

odstraněna v etapě bourací práce, pro odlehčení konstrukcí stropu a zřízená nová 

podle nové skladby stropů. Nově budované 3.NP bude mít vytvořenou novou 

konstrukci stropu navýšené na stávajících žb panelech, které budou zachovány po 

odstraněném zastřešení. Panely budou vyztuženy ocelovými I profily podle 

výkresové dokumentace od statika. Na panely bude nanesen keramzit, pro vyrovnání 

vrstvy a zbudována nově navržená část nosné konstrukce ze stropních nosníků 

RECTOR RS 13mm a stropních vložek výšky 120mm. Následná nadbetonávka bude 

40mm. Pro vytvoření balkonů a teras bude použit systém ocelových nosníků, které 

budou vetknuty do nově budované konstrukce v 3.NP. Všechny nadbetonávky budou 

pomocí autodomíchávače a autočerpadla na místo určení betonáže. Nově vzniknou i 

žb věnce, pokud nejsou stávající v pořádku, což bude zkontrolováno na místě 

odpovědným pracovníkem a zaznamenáno do stavebního deníku.  Po vybudování 

stropních konstrukcí se muže dále zdít svislé zdivo. Všichni pracovníci musí být 

proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními riziky. 

Použité materiály: 

- Stropní nosník RECTOR RS 13mm 

- Stropní vložka v= 120mm 

- Beton XC1 (C20/25) 

- Výztuž věnců 10505R 

- Bednění 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Autodomíchávač  SCHWING AM 9 FHC BL 

- 1x Autočerpadlo SCHWING KVM 34X 

- 1x Příruční nástroje (tesařská kladívka, hřebíky, kleště, svářečku, elektrody) 

- 9x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – betonář 

- 2x Tesař 

- 1x Železář 

- 2x Betonář 

- 1x Obsluha autodomíchavače 

- 1x Obsluha autočerpadla 
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- 4x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 4.8.2015 - 25.12.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, rovinost 
podkladu a konstrukcí pro aplikaci nových stropů 

Mezioperační kotrola: - Kontrola rovinosti konstrukce, nosníků a následné 
pokládce vložek stropu v 3.NP 

Výstupní kontrola: - Kontrola celistvosti a rovinosti, použitelnosti 
konstrukce pro další etapy 

Schéma: 

 

Obr.24: Schéma postupu výstavby vodorovných konstrukcí 

20.3.3 Výstavba schodiště 

Schodiště bude tří ramenné monolitické z betonu XC1 (20/25), které bude vetknuté 

do příčné stěny. Rozměry jsou 1500x165x300mm. Pro betonáž budou použity stroje 

jako pro betonáš vodorovných konstrukcí. Bude použita výztuž z oceli 10505R. 

Bednění bude stavěno od 1.PP a následně betonováno, po zatvrdnutí betonu se bude 

poračovat směrem nahoru až do posledního podlaží. Musí se dbát na to, aby beton 

byl v pořádku a byl únosný pro další část betonáže. Zábradlí se bude montovat jako 

ocelové s dřevěným madlem v pozdější fázi. Venkovní rampa a schodiště se bude 

provádět po dokončení prací na vnitřním schodišti obdobným způsobem. Nášlapné 

vrstvy budou nezámrzné keramické s protiskluzovou úpravou. Všichni pracovníci 

musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními riziky. 
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Použité materiály: 

- Beton XC1 (C20/25) 

- Výztuž ocel 10505R 

- Bednění 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Autodomíchávač  SCHWING AM 9 FHC BL 

- 1x Autočerpadlo SCHWING KVM 34X 

- 1x Příruční nástroje (tesařská kladívka, hřebíky, kleště, svářečku, elektrody) 

- 9x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – betonář 

- 2x Tesař 

- 1x Železář 

- 2x Betonář 

- 1x Obsluha autodomíchavače 

- 1x Obsluha autočerpadla 

- 4x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 14.8.2015 - 26.8.2015 

- 14.9.2015 - 6.10.2015  

- 28.10.2015 - 27.11.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola 
betonové směsi a výztuže 

Mezioperační kotrola: - Kontrola bednění, osazení výztuže a krytí, betonáže, 
kontrola rovinosti povrchu 

Výstupní kontrola: - Kontrola celistvosti betonového schodiště, 
použitelnost, vizuální kontrola 
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Schéma: 

 

Obr.25: Schéma postupu výstavby schodiště 

21 Zastřešení 

21.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Technologická etapa zastřešení přímo navazuje na technologickou etapu hrubé 

vrchní stavby, zvláště po dokončení posledního nadstavovaného podlaží na nosný 

systém původního objektu a vyzdění posledního podlaží. Konstrukce krovu je 

provedena jako valbová s nízkým sklonem 10°. Krytina bude použita plechová 

falcovaná. V okamžiku začátku této etapy, bude na staveništi zřízen věžový jeřáb, 

jeho funkce bude částečně sekundární doprava materiálu. 

21.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Výstavba krovu 

- Zastřešení 

21.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 

Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 

technologické etapy zastřešení, jehož součástí bude i složení pracovních čet a použité 

mechanizace. 

21.3.1 Výstavba krovu 

Nosný systém střechy bude z dřevěných sbíjených příhradových vazníků, které 

budou dovezeny na stavbu nákladním automobilem. Na střechu budou dodány 

pomocí věžového jeřábu, kde budou následně ukotveny na žb věnce zdiva. Před 

dodávkou nosníku, se musí zkontrolovat správnost všech předchozích etap zdění 
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posledního podlaží, zejména pak nosný systém, aby nedošlo ke zborcení. Všechny 

nosníky různých délek musí být osazeny podle výkresové a dodací dokumentace 

podle štítku na nosnících. Konstrukce zastřešení teras bude pomocí dřevěných 

sloupků a dřevěných vaznic s naslednou pokládkou polykarbonátu. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními 

riziky. Pro osazení prvků musí být pracovník proškolen na práci ve výškách a musí 

být jištěn proti spadnutí z výšky. 

Použité materiály: 

- Sbíjený příhradový vazník d=15,86m 

- Sbíjený příhradový vazník d=13,53m 

- Sbíjený příhradový vazník d=9,23m 

- Dřevěné sloupky a vaznice pro zastřešení teras 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Nákladní automobil 

- 1x Věžový jeřáb 

- 1x Příruční nástroje (tesařská kladívka, hřebíky, kleště, svářečku, elektrody) 

- 6x Popruhy a jištění pro práci ve výškách 

- 6x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – tesař 

- 2x Tesař 

- 1x Obsluha nákladního automobilu 

- 1x Obsluha jeřábu 

- 3x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 4.3.2016 - 16.3.2016 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola 
materiálu příhradových vazníků 

Mezioperační kotrola: - Kontrola osazení vazníků, kontrola kotvení vazníků, 
správné osazení podle výrobní dokumentace 
jednotlivých pravků 

Výstupní kontrola: - Kontrola celistvosti a tuhosti krovu, použitelnost pro 
zastřešení 
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Schéma: 

 

Obr.26: Schéma postupu výstavby krovu 

 

21.3.2 Zastřešení 

Zastřešení bude použito jako plechové z falcované krytiny Ruukki se stojatou 

drážkou, žárem pozinkovaného plechu. S pracemi na zastřešení bude započato, hned 

jak se dokončí práce na krovu. Krytina bude kladena na skladbu latí, kontralatí, 

drenážní folie, difuzní folie Jutafol D a parozábrany po celém povrchu střechy. Na 

určených místech střechy budou vedeny prostupy pro 14 instalačních šachet a 

jednoho centrálního komínu. Oplechování, svody, okapy, aj bude se systémových 

klempířských prvků stejného dodavatele a bude aplikováno po dokončení pokládky 

plechové krytiny. Na celé střeše budou zřízeny sněhové zachytávače a kotevní 

systémy proti pádu z výšky, při obsluze a údržbě střechy, dle výkresové 

dokumentace. Zastřešení teras bude z průhledného polykarbonátu. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními 

riziky. Pro osazení prvků musí být pracovník proškolen na práci ve výškách a musí 

být jištěn proti spadnutí z výšky. 

Použité materiály: 

- Plechová krytina Ruukki 

- Difuzní folie Jutafol D 

- Parozábrana VARIO-KM 

- Latě, kontralatě 

- Průhledný polykarbonát 

- Systémové oplechování 

- Sněhové zachytávače 

- Kotevní systém střechy  
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Stavební výtah 

- 4x Příruční nástroje (kladiva, hřebíky,..) 

- 7x Popruhy a jištění pro práci ve výškách 

- 7x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – pokrývač 

- 3x Pokrývač 

- 3x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 16.3.2016 – 16.5.2016 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, připravenost pracoviště, kontrola krovu, 
kontrola materiálu, kontrola pracovních podmínek 

Mezioperační kotrola: - Kontrola latí  a kontralatí, kontrola pokládky 
hydroizolace, kontrola těsnosti krytiny, osazení 
odvodněné střechy 

Výstupní kontrola: - Kontrola vodotěsnosti plechové krytiny a 
hydroizolace, celistvost zastřešení 

Schéma: 

 

Obr.27: Schéma postupu zastřešení 
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22 Dokončovací práce 

22.1 Návaznost na předchozí technologické etapy 
Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední etapu výstavby, navazuje na celou výstavbu 

hrubé vrchní stavby a zastřešení. Před započetím jednotlivých místností musí být 

provedeno předání pracoviště zhotoviteli a musí být vyhotoven protokol a zápis do 

stavebního deníku. 

22.2 Jednotlivé části technologické etapy 
- Sanace zdiva 

- Omítky a fasády 

- Výplně otvorů 

- Podlahy 

- Podhledy 

- Zateplení objektu 

22.3 Studie způsobu provedení jednotlivých činností technologické 
etapy 

Následující body se zabývají  způsobem provedení jednotlivých činností 

technologické etapy dokončovací práce, jehož součástí bude i složení pracovních čet 

a použité mechanizace. 

22.3.1 Sanace zdiva 

Neboť se jedná o starší objekt, bude potřeba provést sanaci obvodového zdiva v 1.PP 

po celé délce. Bude nutné provést oklepání omítek a obkladů a pod stropní 

konstrukci. Dále se musí vyškrabat veškeré spáry alespoň do hloubky 20mm. Dále se 

musí zkontrolovat vešekeré instalace a šachty. Veškeré betonové sloupy se musí 

prověřit, jestli nejsou špatné a když tak provést náprava, oklepání nesoudržného 

betonu, očištění výztuže od rzi a následná oprava. Z vnější strany s odkopáním a 

vložením nopové folie. Podle navrženého systému se použije sanační systém HASIT 

pro sanační omítky. Pro správnost sanace zdiva se musí dodržet odborný postup 

danný výrobcem. Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou 

technologií a bezpečnostními riziky. 

Použité materiály: 

- Sanační systém HASIT 
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Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 4x Příruční nástroje  

- 7x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – omítkář 

- 2x Zedník 

- 2x Omítkáři 

- 2x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 5.8.2015 - 13.8.2015 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola a správnost použití sanačního 
materiálu, vyschnutí konstrukcí 

Mezioperační kotrola: - Kontrola provedení sanačního systému, kontrola 
všech konstrukcí v 1.PP, rovinost konstrukcí 

Výstupní kontrola: - Kontrola vlhkosti zdiva, rovinost sanační omítky, 
vizuální kontrola 

Schéma: 

 

Obr.28: Schéma postupu sanace zdiva 

 

22.3.2 Omítky a fásady 

Po dokončení všech prací na hrubé vrchní stavbě se můžou provádět omítky, jakmile 

je zdivo po dostatečně dlouhé technologické pauze. Vnitřní omítky se budou 
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nahazovat všude, kde nebudou obklady, pod které přijde jádrová omítka a lepící 

vrstva. Omítky se budou skládat z podkladní vrstvy, jádrové vrstvy a krycí vrstvy. 

Pod zděnné konstrukce se použije vápenocementová hladká nebo vápenná hladká 

omítka a na ní pak otěruvzdorná malba. Vnější omítky budou z probarvené fasádní 

omítky vápenocementové zrnitosti 2-3mm. Na částech fasády bude použita plechová 

fasáda DEKCASSETTE LE. Místnosti musí být dostatečně proteplovány, aby 

omítky dobře vysychaly. Před započetím prací se musí všichni pracovníci seznámit 

s technologickými postupy a musí být proškoleni na bezpečnost práce. 

Použité materiály: 

- Vápenná omítka hladká vnitřní 

- Vápennocementová omítka hladká vnitřní 

- Fasádní omítka vápenocementová zrnitosti 2-3mm 

- Plechová fasáda DEKCASSETTE LE 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 6x Příruční nástroje  

- 2x Kolečka 

- 2x Pomocné lešení 

- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – omítkář 

- 5x Omítkáři 

- 2x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 7.6.2016 – 28.7.2016 

- 29.4.2016 – 1.6.2016 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola podkladu, čistota a rovinost  
podkladu 

Mezioperační kotrola: - Kontrola přilnavosti na podklad, kontrola vrstev, 
konstrola konzistence, kontrola rovinosti povrchu 

Výstupní kontrola:  - Kontrola vizuální, kontrola celistvosti, kontrola trhlin 
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Schéma: 

 

Obr.29: Schéma postupu provádění fasád a omítek 

22.3.3 Výplně otvorů 

Po dokončení všech prací hrubé vrchní stavby se může pokračovat s vyplňováním 

otvorů. V celém objektu budou použita plastová okna a balkonové dveře Vekra 

s kováním. Pro vstup do objektu bude použit plastové dveře s bezpečnostním 

kováním. Dveře do bytů budou laminátové osazené do bezpečnostních ocelových 

zárubní. Dveře v požárních úsecích musí mít doporučenou požární odolnost včetně 

zárubní. Doprava materiálu bude probíhat pomocí výtahu a po schodišti. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními 

riziky. 

Použité materiály: 

- Plastová okna Vekra 

- Plastová dveře vnější Vekra 

- Plastové soustavy vnější Vekra 

- Dřevěná dveře vnitřní 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 6x Příruční nástroje  

- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – montážní pracovník 

- 2x Sklenáři 

- 5x Montážní pracovník 

- 2x Pomocný pracovník 
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Doba trvání: 

- 4.1.2016  - 19.2.2016 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola stavebních otvorů, věnců a 
překladů, kontrola dodaného materiálu, připravenost 
pracoviště 

Mezioperační kotrola: - Kontrola osazení, kontrola zatmelení, kontrola 
zárubní, kontrola zasklení, kontrola kování, kontrola 
nátěrů a ošetření 

Výstupní kontrola: - Kontrola vizuální, kontrola správného rozmístění 
výrobků na své místo 

Schéma: 

 

Obr.30: Schéma postupu osazování výplní otvorů 

22.3.4 Podlahy 

Po dokončení všech prací na hrubé vrchní stavbě se můžou provádět podlahy. Každý 

povrch musí být očištěn před pokládkou podlah. Pod jednotlivé podlahy bude 

vložena kročejová tepelná izolace Isover tl. 60mm. Dle projektové dokumentace 

bude v bytech navžena buď DTD laminované desky, které jsou třívrstvé tl. 8mm. 

Podklad musí být rovný a bez zbytkové vlhkosti podkladu. Dále je navržena 

keramická dlažba RAKO z protiskluzných dlaždic. V místech koupelen a WC je pod 

obklad a dlažbu navržena vodotěsná stěrka dvojitá. Ve vstupních prostorech a na 

schodišti bude navržena keramická dlažba s koeficientem tření 0,6. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními 

riziky. 
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Použité materiály: 

- DTD laminované desky 

- Keramická dlažba RAKO 

- Protiskluzová keramická dlažba RAKO 

- Kročejová tepelná izolace Isover tl. 60mm 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 6x Příruční nástroje  

- 1x Kolečka 

- 10x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – podlahář 

- 2x Izolater 

- 5x Podlahář 

- 2x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 5.7.2016 – 5.10.2016 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola materiálu, připravenost 
pracoviště, kontrola rovinosti podkladní konstrukce 

Mezioperační kotrola: - Kontrola podkladních vrstev, kontrola izolace a její 
plošné natavení, kontrola rovinosti podlah, kontrola 
přilnavosti, kontrola kladení desek na sráz, kontrola 
lepení keram. Dlaždic, kotrola spár, kontrola 
technologického postupu dle výrobce 

Výstupní kontrola:  - Kontrola vizuální, kontrola spár, kontrola rovinosti 

Schéma: 

 

Obr.31: Schéma postupu pokládky podlah 
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22.3.5 Podhledy 

Jako strop nad 3.NP bude použit zavěšený systém SDK podhledu Rigips tl.12,5mm, 

kde bude vložena tepelná izolace mezi sbíjené vazníky a SDK podhled. Ve 

zbývajících nadzemních podlažích se použije stejný systém podhledů. V 1.PP bude 

použit podhled po celé ploše ze zavěšeného systému Knauf Symetra. Na chodby a 

schodiště v celém objektu se použije protipožární zavěšený systém podhledu 

PROMAT promatec tl. 20mm. Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni 

s danou technologií a bezpečnostními riziky. 

Použité materiály: 

- SDK podhled Rigips tl. 12,5mm 

- SDK podhled Knauf AMF Symetra tl. 12,5mm 

- SDK podhled PROMAT promatec tl. 20mm 

- Tepelná izolace ISOVER rollisol-SB tl. 240mm 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 4x Příruční nástroje  

- 1x Stavební výtah 

- 8x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – montér 

- 2x Izolatér 

- 3x Montér 

- 2x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 13.7.2016 – 29.8.2016 

Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola připravenosti pracoviště, 
kontrola materiálu, kontrola vodorovných konstrukcí 

Mezioperační kotrola: - Kontrola zavěšení profilů, kontrola správnosti 
použitých desek na předepsaná místa, kontrola rubové a 
lícové strany, kontrola zhoblování řezané hrany, 
kontrola uložení tepelné izolace u střešní konstrukce 

Výstupní kontrola: - Kontrola správnosti provedené konstrukce, vizuální 
kontrola 
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Schéma: 

 

Obr.32: Schéma postupu instalace podhledů 

22.3.6 Zateplení objektu 

Zateplení objektu bude provedeno z kontaktního systému ETICS pomocí 

extrudovaného polystyrenu EPS 70F tl. 120mm. Izolace bude po celém obvodovém 

plášti. V části obvodového zdiva pod terénem bude zatepleno jen tl. 80mm, zejména 

aby chránilo hydroizolaci pod zateplením deskami STYRODUR CS 3035. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s danou technologií a bezpečnostními 

riziky.  

Použité materiály: 

- STYRODUR CS 3035 tl. 80mm 

- EPS 70F tl. 120mm 

Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky: 

- 1x Lešení 

- 6x Příruční nástroje  

- 1x Stavební výtah 

- 10x Ochranné pomůcky (helmy, vesty, prac. obuv, rukavice) 

Pracovní četa: 

- 1x Vedoucí čety – izolatér 

- 5x Izolatér 

- 2x Montér 

- 2x Pomocný pracovník 

Doba trvání: 

- 18.3.2016 – 20.4.2016 
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Kontrola kvality a jakosti: 

Vstupní kontrola: - Kontrola PD, kontrola podkladních povrchů, 
připravenost pracoviště, kontrola materiálu 

Mezioperační kotrola: - Kontrola lepení izolace, kontrola rovinosti, kontrola 
kotvení hmoždinek, kontrola srazu desek, kontrola 
těsnosti, kontrola zateplení u oken,  

Výstupní kontrola: - Kontrola vizuální, kontrola správnosti a dodržení 
technologických postupů dle výrobce 

Schéma: 

 

Obr.33: Schéma postupu pokládky zateplení obvodového pláště 
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23 Charakteristika staveniště 
 

Staveniště se nachází na rovinatém terénu, v blízkosti se nenachází žádné vodoteče.  

Přístup a příjezd k prostoru dotčenému stavebními úpravami je zajištěn stávajícím 

sjezdem z přilehlé komunikace. Uprostřed stavební parcely se nachází původní 

objekt, který bude přestavován v navrhovaný polyfunkční dům za využití stávajícího 

konstrukčního systému budovy. Navrhovaný bytový dům bude tak začleněn mezi 

stávající okolní bytovou zástavbu. Příjezd k objektu bude umožněn po stávající 

komunikaci, ulici Generála Krátkého. Navržený objekt je svou polohou velmi 

vhodný pro navrženou stavbu. V dosahu stavby jsou veškeré inženýrské sítě. Objekt 

je plně napojen na inženýrské sítě, avšak nevyhovují nově zamýšlené stavbě, proto 

budou plně vyměněny. Objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové 

zóně.  

Pozemkem stavby jsou parcely číslo st.1782/2, 3196, st.1782/4, st.765/2, vše v 

kat.úz.Šumperk, které sousedí s okolními pozemky. Vlastníkem stavební parcely je 

stavebník. Stavební pozemek a stavba je přístupna přes stávající obecní komunikaci 

č.p.2149/2 a st.1782/4, vše k.ú. Šumperk. Jedná se o zastavěnou část intravilánu 

města Šumperk. 

Staveniště bude oploceno mobilním plechovým plotem o výšce 2m kotveným do 

mobilních patek podél přilehlé komunikace, zbytek bude oplocen pomocí drátěného 

plotu výšky 2m.. Při příjezdu z komunikace bude zřízena uzamykatelná mobilní 

brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena vjezdem a výjezdem na 

staveniště. Bude vystavena tabule se zákazem vstupu nepovolaným osobám na 

staveniště a dalšími nařízeními pro chování na staveništi a předepsanými ukazateli.  

24 Objekty zařízení staveniště 

24.1 Provozní 

24.1.1 Skladovací plocha materiálu 

Na staveništi bude zřízena skladovací plocha, která bude odvodněna do kanalizace. 

Bude zpevněna štěrkem. Na skládce budou uskladněny prvky podle postupu 

výstavby technologických etap. Za nepříznivého počasí bude materiál překryt 

plachtami. Celková plocha bude 97,5m2. Rozměry plochy jsou 13000/7500mm. 

Plocha bude umístěna vedle objektu na severo západní straně. 
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24.1.2 Oplocení 

Celé staveniště bude po obvodě oploceno mobilní plotem výšky 2m. Oplocení bude 

plechové z místa komunikace a na ostatních stranách bude drátěné oplocení. 

Oplocení bude zřízeno po celou dobu stavby. Vjezd a výjezd bude pomocí 

uzamykatelné brány s označující tabulkou zákazu vstupu na staveniště. Brány budou 

opatřeny jezdícími kolečky pro snadnější manipulaci. Kompletní servis mobilního 

oplocení bude zajištovat odborná firma. Spoj bude pomocí betonových patek. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34: Mobilní oplocení [5]     Obr. 35: Plechové oplocení [5] 

24.1.3 Kontejnery na odpad 

Na staveništi budou zřízeny kontejnery na odpad o objemu 5m3. Budou zřízeny na 

odpad dřeva, plastů, kovů, komunálního odpadu a ostatních materiálů. Kontejnery 

budou odváženy k recyklaci do sběrny odpadů. Kontejnery budou na zpevněné 

štěrkové ploše. [7] 

24.1.4 Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace bude využita stávající zpevněná komunikace, která bude 

provizorně vyspravena zasypáním a zhutněním štěrku ve vzniklých dírách v povrchu 

komunikace. Další částí komunikace kolem objektu budou ze zhutnělého šterku 

v místech skrývky ornice zelených částí kolem objektu při zemních pracích. Po 

dokončení staveniště bude komunikace zpravena městem Šumperkem. Části, které 

nebudou využívány budou odstraněny a zatravněny nebo na jejich místech bude 

zřízeno parkoviště.  

24.1.5 Parkoviště 

Parkovací plocha bude na zřízeném místě na zabrané vnitroblokové komunikaci. 

Další parkovaní je možno na kraji přilehlé komunikace, ale vozidla nesmí bránit 

v provozu na komunikaci. Další místa budou využívána okolo místní budovy kasáren 

na přilehlých parkovacích místech. 
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24.2 Výrobní 

24.2.1 Věžový jeřáb 

Vertikální doprava bude zajištěna pomocí vežového jeřábu Liebherr 34K. Věžový 

jeřáb bude zřízen při začátku technologické etapy půdní nástavby. Bude na místě po 

celou dobu výstavby půdní nástavby a zastřešení. Jeřáb bude zřízen na západní straně 

staveniště v místě u kraje budovy, kde bude terasa, aby nezavazely přesahy střech. 

Bude zřízen na původní zpevněné ploše, na kterém budou zřízeny betonové panely 

pro jeho stabilitu. Betonové panely budou mít rozměry 1000/5000/300 mm 5ks.  

-Vzdálenost od stavěného objektu bude 1500mm. Jeřáb bude napojen na elektrický 

rozvaděč elektrické sítě pomocí prodlužovacího kabele napětí 400V.  

24.2.2 Stavební výtah 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP bude sloužit na dovoz osob, lehčího materiálu a 

pracovních pomůcek na střechu. Výtah bude zřízen na západní straně objektu. Bude 

připevněn do stavebních otvorů oken po určité délce. Podloží bude na zpevněné 

stvávající ploše.  Součástí výtahu bude vyklápěcí rampa.  

-Napojen bude na elektrický rozvaděč elektrické sítě pomocí prodlužovacího kabele 

napětí 400V.  

 

 

Nosnost materiálu  850 kg 

Nosnost osob   500 kg 

Rychlost zdvihu:  24/12 m/min 

Napájení   400 V/2,8/5,5 kW  

Rozměr klece (d/š/v)  1600/1400/1100 mm 

Zpevněná plocha  2/2,5 m 

 
                  Obr. 36: Stavební výtah [6] 

24.2.3 Úprava výztuže a bednění 

Všechny výztuže do betonu budou dováženy v montážních úpravách a budou 

uskladněny na skládce materiálu. V případě jakékoliv úpravy výztuže bude zřízena 

montážní plocha vedle skladovací plochy. Na této ploše bude prováděna manipulace 

s bednícími prvky pro systémové bednění schodů. Na plochu bude přivedena 
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elektrické energie a přípojka vody pro následné čištění. Celá plocha bude odvodněna 

stejně jako vedlejší skládka materiálu.  

24.2.4 Zásobníky sypkých hmot 

Ve fázi provádění hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací bude na stavenište 

umístěno silo Cemix o objemu 12,5 m3, pro uskladnění sypkých hmot. Silo bude 

umístěno na ploše zabrané komunikace. Bude umístěno tak, aby bylo možná pozdější 

manipulace při odvozu. Doplňování bude prováděno dofukováním materiálu do sila z 

cisteren. 

24.3 Sociálně správní 

24.3.1 Stavební buňky 

Na staveništi budou zřízeny tři stavební buňky pro pracovníky jako šatna a jedna 

menší stavební buňka pro stavbyvedoucího a vedení stavby. Budou napojeny na sítě 

vody, kanalizace a elektřiny na vybudované sítě zařízení staveniště podle výkresu 

zařízení staveniště. Budou umístěny na zpevněné ploše v západní části staveniště 

v místě záboru pruhu původní vnitroblokové komunikace. 

  

 

 

Stavební buňka (šatna pracovníků) – BK1 

 

Rozměry:  Š/D/V 2438/6058/2800 mm 

El. přípojka:  380V/ 32A 

Vybavení:  1x elektrické topidlo 

   3x el. zásuvka 

   1x okno s plastovou žaluzií 

   2x stůl 

   Židle 

   Věšáky         Obr. 37: Půdorys stavební buňky [8] 
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Stavební buňka (kancelář vedení stavby) – BK2 

 

Rozměry:  Š/D/V 2438/3000/2800 mm 

El. přípojka:  380V/ 32A 

Vybavení:  1x elektrické topidlo 

   3x el. zásuvka 

   1x okno s plastovou žaluzií 

   1x stůl 

   Židle 

   Věšáky   

       

        Obr. 38: Stavební buňka BK2 [9] 

 

 

24.3.2 Mobilní toaleta 

Na staveništi budou zřízeny tři mobilní toalety s vlastní nádrží na vodu na 250 litrů. 

Dvě budou zřízeny v místě západní části u kancelářské a šatnové stavební buňky. 

Jedna bude zřízena v jižní části staveniště v místě u skladovacích kontejnerů 

z důvodu rychlosti a dostupnosti z místa pracoviště. Toalety budou na původní 

zpevněné ploše. 

 

Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 

Rozměry:  Š/D/V 1200/1200/2300 mm 

Hmotnost:  82kg 

Vybavení:  Fekální nádrž 250l 

   Dvojité odvětrání 

   Pisoár 

   Uzamykací mechanizmus 

   Zámek dveří 

        Obr. 39: Mobilní toaleta [4] 
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24.3.3 Uzamykatelná skladová buňka 

Na staveništi budou zřízeny dvě uzamykatelné buňky na materiál a pracovní 

pomůcky a nářadí. Budou zřízeny na jižní straně staveniště. Budou připojeny na 

stávající přípojku elektrické energie. Sklady budou na původní zpevněné ploše. 

 

Skladový kontejner (montovaný) 5m, celopozinkovaný  

Rozměry:  Š/D/V 2200/5000/2200 mm 

El. přípojka:  380V/ 32A 

Hmotnost:  670kg 

Vybavení:  1x el. zásuvka 

   1x světlo 

 

 

Skladový kontejner 2,25m 

Rozměry: Š/D/V 

2200/5000/2200 mm 

El. přípojka:  380V/ 32A 

Hmotnost:  240kg 

Vybavení:  1x el. zásuvka 

   1x světlo 

          Obr.40: Skladový kontejner 5m [3] 

25 Zdroje pro stavbu 

25.1 Elektrická energie 
Staveniště bude napojeno na hlavní elektrickou síť a bude vedeno do trafostanice na 

hranici pozemku. Skladovací buňky, stavební buňky pro pracovníky a vedeni stavby 

bude napojeno na trafostanici pomocí prodlužovacích kabelů opatřeno HDPE 

chráničkou s napětím 400V. Do objektu bude elektřina přivedena z trafostanice do 

mobilního rozvaděče (1x400V a 4x230V). Podle potřeby budou zřízeny další 

rozvaděče. 

Výpočet požadovaného příkonu na staveništi: 

 

-Výpočet uvažuje maximální spotřebu strojů na staveništi využívaných v jednu 

chvíli. Stroje důležité pro výstavbu technologické etapy zastřešení a půdní nástavby. 
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Tab.P1-Instalovaný příkon elektromotorů na staveništi 

Přístroj Napájení [V] Příkon 

[kW] 

Počet [ks] Celkem 

[kW] 

Věžový jeřáb 400 32 1 32 

Stavební výtah  400 5,5 1 5,5 

Dopravník 400 6,1 1 6,1 

Ponorný vibrátor 230 2 1 2 

   celkem 45,6 

 

Tab.P2-Instalovaný příkon osvětlení vnitřních prostorů na staveništi 

Přístroj Napájení 

[V] 

Příkon 

[kW] 

Počet [ks] Celkem 

[kW] 

Stavební buňka-šatna 380 0,195 3 0,585 

Stavební buňka-kancelář 380 0,097 1 0,097 

Skladovací buňka-11m2 380 0,033 1 0,033 

Skladovací buňka-4,95m2 380 0,015 1 0,015 

   Celkem 0,73 

 

 

 

 

S=1,1[(0,5*45,6+0,8*0,73)2+(0,7*45,6)2]1/2   [kW]  

S=43,53 kW 

 

1,1 koeficient ztáty ve vedení 

0,5 koeficient současnosti elektrických motorů 

0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

0,7 fázový posun 

 

Příkon vyšel 43,53kW pro řešené technologické etapy. Napojení stačí na přípojku a 

není potřeba se připojit na stavájící veřejnou síť. 
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25.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 
staveniště bude napojeno na vodovodní síť přes vodoměrnou šachtu na stavebním 

pozemku. Napojení vody do buněk se sociálním zařízením z vodoměrné šachty bude 

pomocí PE potrubím DN15 opatřeno HDPE chráničkou. Na další pracoviště bude 

voda přivedena hadicemi z PVC. 

 

Výpočet spotřeby vody na staveništi a světlosti vodovodní přípojky na staveništi 

-Výpočet uvažuje s maximální spotřebou vody za jeden den. 

-Voda pro sociálně hygienické účely: 

 

 

 

Qb= (25*50*2,7) / (25*3600) 

Qb=0,0375 l/s 

 

 

 

-Návrh světlosti vodovodního potrubí: 

Výpočtový průtok Q[l/s] = Qb= 0,0375 l/s = DN 20mm 

 

25.3 Kanalizace 
Staveniště bude napojeno na kanalizační síť ulice. Přes kanalizační šachtu pomocí PE 

potrubí DN120 bude napojeno na stavební buňky. 
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25.4 Odvodnění 
Odvodnění vnitřní komunikace a zpevněných ploch bude povrchovým odvodněním a 

pomocí liniových odvodňovacích žlabi ACO do kanalizace. Budovaná střešní 

konstrukce bude napojena odvodňovacími žlaby do kanalizační sítě. 

 

26 Budování a likvidace zařízení staveniště 

26.1 Budování 
Pro potřeby staveniště není potřeba budovat zpevněné plochy, které jsou po celé 

ploše staveniště. Bude vybudováno podloží z panelů pro věžový jeřáb. 

Pro sociální, správní a skladovací účely budou na staveništi vybudovány tři šatny 

pracovníků, jedna mobilní kancelář vedení stavby, 3 mobilní toalety a dva skladovací 

kontejnery. 

Budou zřízeny přípojky elektrické energie, kanalizace a vody k buňkám na stavbě. 

Odvodnění ze skládky materiálu bude do přípojky kanalizace.  

Vedle stavebních buněk bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč a pojistná skříň 

s elektroměrem. Dočasný vodoměr bude zřízen v západní části staveniště u oplocení. 

Kolem staveniště bude vybudováno mobilní oplocení výšky 2m a bude zřízena 

uzamykatelná vstupní brána.  

26.2 Likvidace 
Veškeré obytné, sanitární a skladovací kontejnery budou odstraněny. Veškerá 

mechanizace bude odstraněna, zejména věžový jeřáb. Původní zpevněné plochy 

zůstanou, jen bude skladba odstraněna kolem objektu v místech budoucích 

parkovacích stání.  

Dočasné staveništní rozvody energií a kanalizace budou odstraněny. Nakonec se 

provede demontáž a odvoz dílců oplocení staveniště. 
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27 Časový plán budování a likvidace objektů zařízení 
staveniště a ekonomické vyhodnocení 

 

Druh objektu Budování Likvidace Počet M.J. Cena za M.J. Cena celkem 

Objekty provozní  

Skládka 10.4.2015 22.7.2016 97.5m2 Budování:145/m2 

Likvidace:26/m2 

14137 Kč 

2535 Kč 

Oplocení  8.4.2015 30.10.2016 214,5m Pronájem: 23/den 

Koupě:428/m 

12902 Kč 

91806Kč 

Odpad. 

Kontejnery 

10.4.2015 30.10.2016 5ks vlastní vlastní 

Skladová buňka 10.4.2015 30.10.2016 2ks vlastní vlastní 

Objekty výrobní  

Věžový jeřáb 3.12.2015 29.4.2016 1ks 3300/den 485100 Kč 

Stavební výtah 11.9.2015 6.6.2016 1ks 580/den 174000 Kč 

Silo 26.9.2015 5.7.2016 1ks 550/den 165000 Kč 

Sociálně správní 

objekty 

 

Kancelář 8.4.2015 30.10.2016 1ks Vlastní Vlastní 

Šatny 8.4.2015 30.10.2016 3ks Vlastní Vlastní 

Mob. toalety 8.4.2015 30.10.2016 3ks Vlastní vlastní 

Celkem za ZS         930 043 Kč 

 

Celková cena za pronájem a nákup je 930 043Kč Ve výpočtu uvažujeme 2,4% z ceny 

stavby tedy 1 250 000Kč. Rozdíl mezi těmito cenami je + 319 957 Kč. 
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28 BOZP 
 

Během provádění stavebních prací musí být dodržována tahle legislativa: 

- ustanovení vlády č.591/2006 Sb. O bližších požadavcích na ochranu zdraví 

při práci na staveništi 

- NV č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- vyhláška ČÚBP č.48/82 – část 1,2,12,13 

- zákon ČNR č.133/85 Sb. Ve znění zákona ČNR č.203/1994 Sb. a prováděcí 

vyhlášku ČNR č.21/96 Sb. o požární bezpečnosti 

- vyhlášku ČÚBP č. 213/1991 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení 

při provozu, údržbě a opravách vozidel, 

- vyhlášku MPSV č. 12/1995 Sb. o bezpečnosti a provozu skladovacích 

zařízení a sypkých hmot, 

-  ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy, 

-  ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 

-  ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem, 

-  vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb.ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb. a 

č.207/1991 Sb. 

 

Před započetím stavebních prací budou všichni pracovníci o bezpečnosti práce 

proškoleni. Dále budou povinni při práci používat předepsané osobní ochranné 

pomůcky podle vyhlášky MPSV č. 204/1994. 

29 Vliv na životní prostředí 
 

-bude zajištěn úklid komunikace po projetí techniky ze staveniště pomocí zametacích 

pomůcek (koště, lopata, kolečka). Při vyjíždění ze staveniště dbáno vyšší opatrnosti. 

Stroje nebudou blokovat přilehlou komunikaci. Pokud by blokoval nákladní 

automobil, bude součástí posádky závozník a bude v případě potřeby řídit dopravu, 

pokud by nastal problém. 
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Při výstavbě vzniknou následující odpady  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly       0 

15 01 02  Plastové obaly        0 

15 01 10  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 

látkami znečištěné        N 

17 01 01  Beton          0 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, násypů, šablon krytiny a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky   N 

17 02 03  Plasty          0 

17 02 04  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné        N 

17 04 05  Železo a ocel         0 

17 04 07  Směsné kovy         0 

 

Nebezpečné odpady (zařaz. 15 01 10, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01) budou 

shromažďovány v nádobách k tomu určených, budou likvidovány oprávněnou 

firmou. Kovy budou odprodány sběrně kovošrotu, ostatní odpady budou odvezeny 

na řízenou skládku. 

Odpady budou shromažďovány ve vhodných nádobách označených katalogovým 

číslem, názvem odpadu a jménem osoby odpovědné za obsluhu a údržbu 

shromažďovaného prostředku, shromažďované odpady budou zabezpečeny proti 

povětrnostním vlivům, v místě shromažďování nebezpečných odpadů musí být 

přiložen identifikační list příslušného nebezpečného odpadu. 

30 Použité zdroje 
 

Musil F., Henková S., Nováková D., Technologie pozemních staveb I – Návody do 

cvičení. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN80-214-0490 6, Brno 

2002 

Kočí B., Technologie pozemních staveb I-Technologie stavebních procesů. 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN 80-214-0354-3, ISBN 80-214-

0634-8, Brno 1997 
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[3]< http://kontejnery.nabizi.cz/stavebni-bunka-5m-1kridl-vrata-z-boku_p61059/> 

[4]<http://toitoi.cz/detail-produkty-k-pronajmu-mobilni-wc-mobilni-toaleta-toi-toi-

fresh.html?_ID=1092010204509&rozbaleno=> 

[5]<http://www.tempoline.cz/mobilni-oploceni-pronajem-plotu-oploceni-staveniste-

prednosti-tempoline.htm> 

[6]< http://www.ramirent.cz/produkt_248.html> 

[7]< http://www.krytiny-strechy.cz/katalog-firem/kontejnery-odvoz-odpadu-suti/> 

[8]< http://toitoi.cz/detail-kancelar-satna-bk1.html?_ID=1192010134313&rozbaleno 

=0> 

[9]< http://toitoi.cz/detail-kancelar-satna-bk2.html?_ID=1392010143032 &rozbaleno 

=0 > 

 

31 Přílohy 
 

B11. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
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32 Velké stroje 
 

32.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 34K 

Použití: 

Věžový jeřáb bude sloužit pro horizontální a vertikální dopravu na staveniště, 

převážně k dopravení materiálu ze skladovací plochy na místo určení montáže.  

BOZP: 

Pod ani v blízkosti zvedaného přepravovaného předmětu nesmí být žádný pracovník. 

Za navazování materiálu odpovídá proškolený vazač.  

Podmínky pro práci: 

Jeřábník s průkazem. 

Základní technické parametry: 

Maximální zatížení  4000kg 

Nosnost při max. délce 1100kg 

Maximální výška háku 27m 

Maximální pozice svislice 30° 

Rozměr založení  3800/3800mm 

Poloměr otáčení  2,5m 

Kladkostroj   11kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.41: Věžový jeřáb [10] 
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Obr.42: Schéma jeřábu [10] 
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DIAGRAM  NOSNOSTI: 

 

Obr.43: Diagram únosnosti [10] 

 

Modrá-řez valbovou střechou a objektem 

Vyložení nejtěžšího břemene: paleta se zdícím materiálem 1,3t < max. nosnost 5t 

v max. vzdálenosti 8m při výšce ramena 16,6m. 

Vyložení nejvýše položeného břemene: sbíjený příhradový vazník 0,52t < max. 

nosnost 1,3t v max. vzdálenosti 32m při výšce ramena 16,6m. 
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32.2 Pásové rypadlo Volvo EC 210 CL 

Použití: 

Pásové rypadlo Volvo EC 210 bude sloužit pro odkopávku zeminy kolem stávajícího 

objektu pro následné znovuodizolování zdiva pod okolním terénem. Bude použito 

pro celkovou kubaturu 106,5 m3 zeminy odkopávky. Odkopaná zeminy bude 

uložena na deponii nebo odvezena na skládku zeminy do vzdálenosti 5,5km. Dále 

bude použito pro odkopávku zeminy v oblasti přípojek a stávajích napojení. 

BOZP: 

V místě odkopávky se nesmí nacházet žádná osoba, aby nedošlo k sesuvu a 

následnému zasypání hlínou osoby ve výkopu. Pod ramenem rypadla se nesmí 

nacházet osoby, aby nedošlo k sesypání na ni.  

 

Podmínky pro práci: 

Bagrista s průkazem. 

 

Základní technické parametry: 

Provozní hmotnost  21,9 t 

Výr. motoru   Volvo 

Typ motoru   D6E 

Rozměry válce d/š/v  9,65/3/2,93 m 

Výkon motoru   110 kW 

Objem lopaty   1,2 m³ 

Rozchod   600mm 

Vodorovný dosah  9,9 m 

Hloubka bagrování  6,7 m 

Trhací síla násady  130,4 kN 
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Obr.44: Pásové rypadlo [11] 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.45: Pásové rypadlo křivka [11] 

 

Modře hranice výkopu okolo objektu. Maximální hloubka 2m a šířka 1,5m. 
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32.3 Nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou 
rukou a valníkem 

Použití:                           

Nákladní automobil slouží k dovozu materiálu na stavbu. Je opatřen hydraulickou 

rukou pro snadnou vykládku a nakládku materiálu. V případě špatného počasí, se 

bude materiál zakrývat plachtou, která není součásti dodávky nákladního automobilu. 

BOZP: 

Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 

č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Podmínky práce: 

Řidičské oprávnění typu C 

Základní technické parametry: 

Nosnost jeřábu: 3,3m/7,2t, 4,5m/5,3t, 6,3m/3,73t, 8,1m/2,8t, 10/2,2t, 

15,8m/0,82t 

Valník:  6,54x2,48x0,8m 

Pohon:   Diesel 

Výkon motoru: 414 hp 

Dovolená hmotnost: 26 000 kg 

Další:   Manuální převodovka, ABS 

 

Obr.46: nákladní automobil [12] 
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32.4 Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 

Použití:                           

Nákladní automobil slouží k odvozu vytěžené zeminy a zpětnému dovozu odkopané 

zeminy pro zhutnění kolem objektu a na místa pro dorovnání terénu. Zemina bude 

odvážena v nákladním automobilu do vzdálenosti 5,5km na skládku zeminy. 

BOZP: 

Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 

č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Podmínky práce: 

Řidičské oprávnění typu C 

Základní technické parametry: 

Pohotovostní hmotnost   11 300 kg 

Užitečná hmotnost      10 700 kg 

Celková hmotnost vozidla   22 000 kg 

Maximální hmotnost přívěsu   18 000 kg 

Typ motoru      T-3 -929 -11 

Počet válců     10 

Zdvihový objem motoru    15 825 cm3 

Maximální rychlost     80 km/hod 

Pohon       6 x 6 

 

Obr.47: Nakladní automobil[13] 
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32.5 Vibra ční válec tandemový VH 350 AMMANN 
 

Použití:                           

Vibrační válec bude použit pro zhutnění rozprostřené zeminy pro sadové úpravy a 

také pro zhutnění zpevněných ploch zařízení staveniště. Na staveniště bude dovezen 

pomocí nákladního automobilu. 

BOZP: 

Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Podmínky práce: 

Řidičské oprávnění typu C 

Základní technické parametry: 

Hmotnost válce   3,335 t 

Šířka běhounů    1,3 m 

Výkon motoru    27,5 kW  

Výška stroje    2,66 m 

 

 

Obr.48: Vibrační válec [14] 
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32.6 Autodomíchávač Stetter C3 AM 8 Basic line 

 

Použití:                           

Autodomíchávač bude sloužit pro dovoz betonové směsi ze ZAPA betonárny ul. 

Jesenická 43 Šumperk vzdálené 1,7km od místa staveniště. Betonová směs bude 

použitá na monolitické prvky, převážně na částečně nově budované základové pásy a 

základové desky a do stropní konstrukce nově budovaného podlaží. 

BOZP: 

Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 

č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Podmínky práce: 

Řidičské oprávnění typu C 

Základní technické parametry: 

Jmenovitý objem   8 m3 

Geometrický objem   14120 l 

Stupeň plnění    56,7 % 

Sklon bubnu    12,42 ° 

Separátní výkon   75 kW  

 

 

Obr.49: Autodomíchávač [15] 
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32.7 Autočerpadlo SCHWING 31 XT 
 

Použití:                           

Autočerpadlo bude využito pro dopravu betonové směsi na místo určení na stavbě. 

Využíváno bude pro všechny betonové směsy pro ulehčení betonáže. Využíváno 

bude v dvou etapách, v jedné pro betonáž nových základů a v další pro betonáž 

stropní nadbetonávky nástavbového patra.  

BOZP: 

Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 

č.227/2009 Sb.).  Zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Podmínky práce: 

Řidičské oprávnění typu C 

Základní technické parametry: 

Vertikální dosah   30,5 m 

Horizontální dosah   26,5 m 

Počet ramen    4x 

Délka koncové hadice  4 m 

Zapatkování podpěr   6,21 m a 5,7 m 

Pohon čerpání    320 l/min 

 

Obr.50: Autočerpadlo [16] 
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Dosah hadice čerpání 

 

 

Obr.51: Dosah hadice autočerpadla [16] 

 

Modrá-řez stavbou pro dosah čerpání betonu 
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32.8 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 

Použití:                           

Stavební výtah bude využit pro přepravu materiálu a osob. Slouží pro vertikální 

přepravu.  Kotvení bude provedeno v okenních otvoru ve 2.NP. 

BOZP: 

Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 

bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu. 

Podmínky práce: 

Teplota nad -5°C a vítr max. 3m/s 

Základní technické parametry: 

Nosnost materiálu   850 kg 

Nosnost osob    500 kg 

Rychlost zdvihu (náklad/osoby) 24/12 m/min 

Napájení    400 V/2,8/5,5 kW  

Rozměr klece (d/š/v)   1600/1400/1100 mm 

Zpevněná plocha   2/2,5 m 

 

Obr.52: Stavební výtah [17] 
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32.9 Mycí rampa Express Top 

Použití:                           

Mycí rampa bude sloužit pro mytí automobilů na staveništi, aby neznečištovali 

přilehlou komunikaci. Bude se využívat převážně při zemních prací, kdy hrozí ke 

znečištění vozů od hlíny. 

BOZP: 

Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Podmínky práce: 

Teplota nad +5°C. 

Základní technické parametry: 

Vnější rozměry (d/š/v)  13,3/6,9/2,5 m 

Hmotnost s nádrží   8000 kg 

Nosnost    15000 kg 

Objem vody v nádrži   25 m3 

Mycí systém -výkon   2x6,5 kW  

-Množství vody 2x2500 l/min 

Příkon     400 V/50 Hz, 16 kW  

    

 

Obr.53: Mycí rampa [18] 
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33 Malé stroje a mechanizace 
 

33.1 Silo CEMIX 12,5m3 

 

Použití:                           

Silo Cemix bude na stavbě použito pro zdící malty 

na zdění zdí a příček v objektu. Bude uloženo 

v míchacím centru na staveništi.  

Základní technické parametry: 

Objem sila  12,5 m3 

 

 

 

            Obr.54: Silo [19] 

33.2 Kontinuální míchačka HM 5 
 

Použití:    

Bude sloužit k míchání suché maltové směsi s vodou. Bude připevněna ke konusu 

sila Cemex.                        

Základní technické parametry: 

Míchací výkon  45-90 l/min 

El. Připojení   400 V/16 A 

Tlak vody    2,5 Bar 

Rozměry (d/š/v)  2280/390/370 mm 

Hmotnost   174 kg 

 

       Obr.55: Míchačka [19] 
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33.3 Pneumatický dopravník- PFT Silomat C 
 

Použití:    

PTF Silomat bude sloužit pro plně automatickou a bezprašnou dopravu suché 

maltové směsi k omítacímu stroji nebo míchačce.                        

Základní technické parametry: 

Výkon    6,1 kW  

Max. tlak   2,5 bar 

Dopravní vzdálenost   80 m 

El. Připojení    400 V/ 50Hz/ 32A 

Rozměry (d/š/v)  2320/1530/1230 mm 

Hmotnost   430 kg 

      

 Obr.56: Silomat [19]  

33.4 Omítací stroj PFT G4 Standard 
 

Použití:    

PTF G4 bude sloužit jako kontinuálně pracující směšovací čerpadlo pro strojně 

zpracovatelné suché směsi. Bude napojena na PFT Silomat pro dopravu suché směsi 

do omítacího stroje a následnému omítání zdí a příček.     

Základní technické parametry: 

Výkon čerpadla  22 l/min 

Dopravní tlak   30 bar 

El. Připojení   400 V/ 3Ph/ 50 Hz 

Vod. Připojení   3/4““ / 2,5 bar 

Rozměry (d/š/v)  1200/720/1530 mm 

Hmotnost   271 kg  

   

         Obr.57: Omítací stroj [19] 
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33.5 Ponorný vibrátor Perles CMP 
 

Použití:    

Ponorný vibrátor bude použit pro vibrování betonu během betonáže a zajistí vyplnění 

betonu v celém objemu bednění.   

Základní technické parametry: 

Napětí    230 V 

Hmotnost   6 kg 

Otáčky motoru  16000 ot/min 

El. Příkon   2000 W 

Rozměry (d/š/v)  320/135/220 mm 

 

     Obr.58: Ponorný vibrátor [20] 

 

33.6 Stavební míchačka Bosch GRW 8 
 

Použití:    

Stavební míchačka bude sloužit na stavbě k přípravě maltových směsí.   

Základní technické parametry: 

Příkon    900 W 

Počet otáček   400 ot/min 

Hmotnost   3 kg 

Míchací metla   d=160 mm 

 

 

 Obr.59: Stavební míchačka [21] 
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33.7 Teodolit ET02 
 

Použití:    

Teodolit bude použit pro přesné zaměřování stavebních objektů a všech stávajícícha 

nově budovaných sítí a přípojek.    

Základní technické parametry: 

Přesnost   2“ 

Kompenzátor   Vertikální 

Voděodolnost   Ano 

Zvětšení   30x 

Čočky    Sklo 

 

 

  Obr.60: Teodolit [22] 

33.8 Nivelační přístroj Leica Sprinter 50 
 

Použití:    

Využití na stavbě bude zejména vedoucími pracovníky stavby, ke kontrole a 

zameření výškových bodů budovaných konstrukcí.   

Základní technické parametry: 

Zvětšení   24x 

Přesnost   +/- 2 mm/km 

Boční záměra   0,6 mm/ 30 m 

Přesnost měření délek  +/- 10 mm/ 10 m 

Dosah elekt. Měř. Délek 2-100 m 

Měřící čas   pod 3s 

Kompenzátor   magnetický tlumený 

Hmotnost   2 kg   

        Obr.61: Nivelační přístroj [22] 
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33.9 Čerpadlo deštové vody Grundfos SB 3-35 M 
 

Použití:    

Čerpadlo deštové vody bude použito na odčerpání vodních srážek z výkopů kolem 

obvodového zdiva objektu, popřípadě z výkopu pro budované sítě a přípojky. 

Základní technické parametry: 

Výtlak    33 m 

Max. průtok   110 l/min 

Napětí    230 V 

Výkon motoru   0,8 kW  

Délka kabelu   15 m 

 

 

Obr.62: Čerpadlo vody [23] 

33.10 Stahovací vibrační lišta QXE (2m) 
 

Použití:                           

Stahovací lišta bude používána pro zarovnání povrchu monolitické stropní 

konstrukce po betonáži.  

Základní technické parametry: 

Výkon    100 W 

Hmotnost   12,5 kg 

Odstředivá síla  70 kp 

Délka    2 m 

Otáčky motoru  3000 ot 

Motor    elektromotor 1f -230 V 

 

    Obr.63: Stahovací lišta [24] 
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33.11 Paletový vozík PROMA PVR-95P 
 

Použití:                           

Paletový vozík se bude používat při potřebě přesunu palet se zdícím materiálem nebo 

jiným těžkým materiálem v posledním nastavovaném podlaží. 

Základní technické parametry: 

Nosnost   2000 kg 

Celková výška zdvihu 120 mm 

Nejnižší výška vidilice 75 mm 

Délka vidlic   1145 mm 

Šířka mezi vidlicemi  550 mm 

Výška vozíku   1160 mm 

Hmotnost   59 kg 

    Obr.64: Paletový vozík [25] 

 

33.12 Motorová pila Hecht 44 
 

Použití:                           

Slouží pro práci s dřevěnými prvky krovu. 

BOZP: 

Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 

bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu. Dále potřeba ochranné pomůcky pro práci 

s pilou (ochranné kalhoty, přilba, brýle, rukavice, bezpečnostní boty). Při práci dbát 

na bezpečnost, neklouzavý povrch, nepoužívat v blízkosti dalších pracovníků, 

nepoužívat v blízkosti otevřeného ohně, riziko výbuchu.  

Podmínky práce: 

Tesař třídy 6, průkaz práce s motorovou pilou 

 

 



113 

 

Základní technické parametry: 

Hmotnost   5,4 kg 

Motor    Hecht 2-taktní 

Obsah motoru   45 cm3 

Výkon    2,7 HP 

Typ pohonu   spalovací benzínový 

Délka lišty   40 cm 

 

Obr.65: Motorová pila [26] 
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35 Obecné informace o stavbě 
 

35.1 Obecné informace o stavbě 

35.1.1 Identifikace stavby 

 

Základní údaje: 

Název stavby:   POLYFUNKČNÍ DŮM V ŠUMPERKU 
Místo stavby:   Šumperk 
Kraj:     Olomoucký 
Obec:     Šumperk 
Katastrální území:   Šumperk 
Pozemek parc. č.:   st.1782/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

st. 3196 druh pozemku: ostatní plocha 
st.1782/4 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st.765/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 

Stavebník: 
Název:    FORTEX-AGS,a.s. 
Sídlo:     Jílová 1550/1 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
DIČ:     CZ699000025 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
Obchodní jméno:   FORTEX - AGS, a.s. - AGS, a.s. 
Místo registrace – sídlo:  Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
E-mail:    ryznar@fortex-ags.cz 

 

35.1.2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 

 

Zastavěná plocha:  769,50 m2 

Obestavěný prostor:  11600 m3 

Předpokládaný začátek: II.čtvrtletí 2015 

Předpokládaný konec: IV.čtvrtletí 2016 

Předpokládaný rozpočet: 50 mil. Kč 
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35.1.3 SO 01 Polyfunkční dům 

 Hlavní objekt je polyfunkční dům, který je kombinací původní stavby bývalých 

kasáren a nově budovaného domu.  Jako pozůstatek dřívějšího domu, budou 

ponechány svislé obvodové nosné zdivo a vnitřní nosný žb skelet. Ponechány budou 

i veškeré konstrukce žb stropů. V posledním podlaží bude odstraněna skladba střechy 

a zachována nosná konstrukce z předpjatých žb nosníků, na které bude vybudováno 

nově budované patro domu a konstrukce zastřešení. Veškeré vnitřní nenosné zdi 

budou vybourány stejně jako otvory v nosném zdivu. Nově budou vybudovány 

vnitřní akustické mezibytové zdi a příčky a konstrukce schodiště. Budova je 

rozdělena na dvě části A a B, které jsou osově stejné, ale s vlastním vstupem a 

schodištěm. Budova bude mít tři nadzemní podlaží pro bydlení a jedno podzemní 

podlaží. V podzemním podlaží budovy bude zřízeno pět komerčních prodejních 

prostor s vlastním vstupem z objektu a sklepní koje a zázemí bytů.  

Každý z vchodů obsahuje 11 bytových jednotek včetně zázemí jako je kolárna, 

sušárna atd. Objekt bude mít valbovou střechu s plechovou falcovanou krytinou. 

Vzhled obou částí bude sjednocen a bude kombinací barevné fasády a plechového 

fasadního systému. Objekt bude zapadat do okolní zástavby bytových domů. 

35.2 Obecné informace o procesu- Půdní nástavba 
Půdní nástavba bude provedene na stávající 2.NP. Bude nastavováno na původní 

konstrukci zastřešení. Samotná nosná konstrukce ze železobetonových PZD panelů 

bude zachována, ale původní skladba ze živičné krytiny, tepelné izolace bude 

odstraněna až na samotnou betonovou mazaninu jednotlivých panelů. Jednotlivé 

panely budou na problematických místech dle statika podepřeny ocelovými I profily 

min. výšky 200 mm. Budou vetknuty do obvodového zdiva a uvnitř objektu uloženy 

na průběžné ztužení pomocí U profilů, které budou ztužovat průvlaky skeletu a 

budou uložené u jednotlivých sloupů nosného skeletu stavby na betonových 

nadbetonávkách a některých nosných zdí. Na jednotlivé stropní panely bude 

vytvořena nová konstrukce podlahy celého podlaží ze stropních nosníků RECTORS 

RS 130 mm a stropní vložky 120 mm, který bude sloužit jako ztracené bednění na 

40mm nadbetonávku celoplošně. V místech balkónů, které budou zavěšené, 

budoupod novou stropní konstrukcí zřízeny ocelové U profily délky 7500 mm, které 

budou kolmo k obvodové zdi a budou uloženy na nově vzniklém zdivu a jeho věnci a 

uvnitř uloženy na původním nosníku. Na vzniklé ocelové nosníky budou uchyceny 

konstrukce balkónů 3.NP a na ně zavěšené balkony 2.NP. Na vzniklou stropní desku, 

bude vystavěno patro z PTH tvarovek tl.36,5 P+D na TI maltu PTH TM. Zděno bude 

klasickým postupem. Mezibytové zdivo bude z PTH tvarovek tl.30 AKU P+D. 
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Vnitřní příčky budou z PTH tvarovek tl.11,5 P+D. Ztužující věnce po obvodu 

nástavby budou ze ŽB C20/25 na které pak budou uloženy střešní dřevěné sbíjené 

příhradové vazníky. Na obvodové zdivo bude kladena z vnější strany kontaktní 

zateplení EPS tl.120 mm. V místě nově budovaného schodiště posledního patra, bude 

konstrukce původní střechy narušena a odstraněny panely v místech nového 

schodiště. Otvor bude od obvodového zdiva až po kraj příčného průvlaku skeletu. 

36 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost 
pracoviště 

 

36.1 Připravenost staveniště 
Pro příjezd na staveniště bude sloužit přilehlá místní komunikace ulice Generála 

Krátkého. Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu mobilním plechovým 

plotem o výšce 2m kotveným do mobilních patek. Při příjezdu z komunikace bude 

zřízena uzamykatelná mobilní brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena 

vjezdem a výjezdem na staveniště. Bude vystavena tabule se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám na staveniště a dalšími nařízeními pro chování na staveništi a 

předepsanými ukazateli. Než-li započnou stavební práce nebo zásobování, tak bude 

převzata z předchozího procesu buňka pro personál stavby, hygienické a sociální 

zařízení. Na staveništi bude zřízen skladovací kontejner pro uskladnění materiálu a 

pomůcek potřebných při procesu zastřešení. Pro zachování čistoty v buňkách budou 

ocelové rohože před vstupem. Dále bude předáno sociální zázemí a šatny pro 

klempíře a tesaře a místo pro uskladnění nářadí a materiálu. Vjezd na staveniště bude 

napojen na vnitrostaveništní komunikaci, která bude zpevněná štěrkopísková. 

Napojení na inženýrské sítě bude na stávající veřejnou sít přilehlé ulice. 

Pro manipulaci s těžkým materiálem bude sloužit věžový jeřáb Liebherr 34K, který 

bude připraven od předchozích etap výstavby. 

36.2 Převzetí a připravenost pracoviště 
Převzetí pracoviště pro etapu půdní nástavby bude probíhat po dokončení etapy, 

která předcházela technologické etapě půdní nástavby objektu. Musí se dát pozor na 

správné technologické dokončení nosných a nenosných konstrukcí hrubé vrchní 

stavby zejména dokončenému výplňovému zdivu v nosných částech, dokončených 

vnitřních příček, dokončenému obnažení bývalé střešní konstrukce, na kterou se 

bude nástavba realizovat. Za převzetí a kontrolu bude mít odpovědnost 

stavbyvedoucí nebo určený mistr stavby a převezme to při prohlídkové kontrole 
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stavby. Převzetí bude zapsáno do stavebního deníku. Bude kontrolováno zařízení 

staveniště a prostory 2.NP na které bude probíhat nástavba. Musí se dohlédnout a 

zajistit, aby nebyly žádné nečistoty a zbytky materiálu po předchozí etapě 

v prostorách posledního podlaží. Překontrolována bude rozměrová správnost stropní 

desky, rovinnost a také bude zajištěna 70% pevnost betonu desky. 

37 Materiál, doprava a skladování 
 

37.1 Materiál 

37.1.1 Zdivo a překlady 

 

Zdivo 

Název m2 m3 Spotřeba 

(ks/m2) 

Počet 

ks 

Balení 

(ks/pal) 

Počet 

palet 

Spotřeba 

malty 

(l/m2) 

Spotřeba 

malty (l) 

PTH 36,5 

P+D 

95,75 28,72 16 1532 60 26 38 3638 

PTH 30 

AKU P+D 

249,2 74,76 16 3987 80 50 22 5483 

PTH 11,5 

P+D 

336,87 38,74 8 2695 96 29 11 3706 

           Σ=12827 l 

 

Potřeba kg suché směsi(vydatnost 1800kg/m3)= 12,827*1800/1000 = 23,09 t 

Množství záměsové vody 0,13-0,17 l na kg suché směsi → 23090*0,15 = 3464 l = 

3,464 m3 

 

Hmotnost palet: PTH 36,5 P+D =1050 kg 

   PTH 30 AKU P+D =1400 kg 

   PTH 11,5 P+D =1165 kg 
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Překlady 

Název Délka (mm) Počet (ks) 

PTH 11,5 750 12 

PTH 11,5 1000 16 

PTH 11,5 1250 10 

PTH 11,5 1500 4 

PTH 11,5 1750 2 

PTH 23,8 1250 24 

PTH 23,8 1750 64 

PTH 23,8 2000 8 

PTH 23,8 2250 8 

37.1.2 Zábradlí 

Bezpečnostní zábradlí zabraňuje pádu osob, materiálů nebo předmětů z volného 

okraje. Toto zábradlí budeme využívat při zdících pracích ve výšce 1,5m nad 

terénem, při zdění ve 3.NP. Konstrukce bude sloužit ke kolektivnímu zajištění, 

zábradlí bude sloužit do doby, než pracovníci vyzdí výšku 600mm, poté bude sloužit 

samotné zdivo jako zabraňující konstrukce. 

37.1.3 Lešení  

Kozlíkové lešení HAKI bude použito pro vyzdění 2. výšek z vnitřní strany objektu. 

Lešení sestává z kozlíků spojených příčníky a podélníky HAKI IV. Pracovní 

podlaha je tvořena dílci z dřevěných prken. Kozlík je opatřen výsuvným teleskopem, 

výškově přestavitelným po 100mm v rozsahu 400mm. Výška pracovní podlahy je 

nastavitelná od 1,1m do 1,5m. Nosnost lešení je 300kg/m2. Při práci na lešení je 

třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k našlápnutí na převislé okraje 

podlahových dílců nebo k jejich přetížení materiálem. 

37.1.4 Stropní konstrukce 

Stropní nosník RECTOR RS 130 mm… tl. 250 mm 

Stropní vložka 120 mm….612 m2 

Nadbetonávka 40mm…..612 m2 = 24,5 m3 

Bednění věnců věncovkou PTH………..127,335 m 

Žb věnce C20/25……66,95 m3 
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Výztuž věnců R 10505….0,158t 

37.1.5 Konstrukce balkonu 

Balkon A 

Název Délka 

(mm) 

Počet 

(Ks) 

Hmotnost jednotková 

(kg/m) 

Hmotnost 

celková (kg) 

Materiál 

2xU140 7500 4 32,00 960 S235 

U140 4000 2 16,00 128 S235 

U140 3880 2 16,00 124 S235 

Celkem (kg) 1212  

Přirážka na přípoje 3% (kg) 36  

Hmotnost celkem (kg) 1248  

 

Balkon B 

Název Délka 

(mm) 

Počet 

(Ks) 

Hmotnost jednotková 

(kg/m) 

Hmotnost 

celková (kg) 

Materiál 

2xU140 7500 2 32,00 480 S235 

3xU140 7500 3 48,00 1080 S235 

U140 2970 2 16,00 95 S235 

U140 3000 1 16,00 48 S235 

U140 3030 1 16,00 49 S235 

U140 2910 2 16,00 93 S235 

U140 2940 2 16,00 94 S235 

Celkem (kg) 1939  

Přirážka na přípoje 3% (kg) 58  

Hmotnost celkem (kg) 1997  
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Balkon D 

Název Délka 

(mm) 

Počet 

(Ks) 

Hmotnost jednotková 

(kg/m) 

Hmotnost 

celková (kg) 

Materiál 

2xU200 6000 2 50,60 607 S235 

Sl 140/140 4190 3 24,28 305 S235 

U120 2320 4 13,30 124 S235 

I120 2320 2 11,10 52 S235 

U120 3000 4 13,30 160 S235 

Celkem (kg) 1248  

Přirážka na přípoje 3% (kg) 38  

Hmotnost celkem (kg) 1286  

 

37.2 Primární doprava, sekundární doprava 

37.2.1 Primární doprava 

-Doprava zdícího materiálu a ostatního materiálu 

nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 

 

-Doprava ocelových prvků vyztužení střešních panelů a průvlaků 

nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 

 

-Doprava betonové směsi na stavbu 

autodomíchávač Stetter C3 AM 8 Basic line 

Všechny materiály budou dopraveny etapově podle postupu výstavby půdní 

nástavby. Nejprve dovezeny ocelové prvky pro vyztužení, poté prvky na zdění části 

pro položení podlahové konstrukce a naposled prvky pro zdění, které budou uloženy 

na stavbě.  
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37.2.2 Sekundární doprava 

-doprava betonové směsi na místo určení 

Autočerpadlo SCHWING 31 XT 

 

Veškeré palety se zdícím materiálem budou dopravovány do 3.NP pomocí věžového 

jeřábu Liebherr 34K. Jeřáb bude použit i na veškeré těžké břemená, kteráse nebudou 

dát dopravit stavebním výtahem. Zbylé prvky nástavby budou dopraveny na střechu 

pomocí stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP. K dopravě lehkého materiálu a 

stavebních pomůcek budou sloužit kovové kolečka. 

37.3 Skladování materiálu 
Všechen zdící materiál a materiál potřebný pro vyztužení původní střešní konstrukce 

bude uskladněn na zřízené zpevnělé skládce materiálu, která bude ze zhutnělého 

štěrkopísku. Musí být dodržena určitá vzdálenost pro pozdější manipulaci. Všechny 

zdící materiály budou uloženy na skládce na dovezených paletách. Stejně tak 

překlady. Připojovací a spojovací materiály a potřebné pracovní pomůcky budou 

uskladněny ve skladovacím kontejneru. Povrchové odvodnění liniovými kanálky do 

šachty kanalizace. U zdících prvků je nutné zabránit jejich provlhnutí, proto je třeba 

dbát na neporušení balící folie palet. Palety je možno skladovat maximálně na sobě 

po dvou, s rozestupy minimálně 1,5m od sebe kvůli bezpečné manipulaci s vidlemi a 

bezproblémové odebírání prvků z palet. Překlady, které nebudou uloženy na 

paletách, budou uloženy na dřevěné hranoly a v poloze, v jaké se zabudovávají do 

konstrukce. Maximální výška je 3m. 

38 Pracovní podmínky 

38.1 Obecné pracovní podmínky 
Veškeré stavební práce nesmí být vykonávány za špatného počasí zvláště při 

nepřetržitém dešti, mrazu, krupobití nebo když vítr překročí povolenou hranici 

rychlosti větru. U podmínek práce, které jsou zakázány vykonávat podle nařízení 

vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi, se musí práce přerušit dokud nelze pokračovat v bezpečné práci za 

povolených podmínek počasí. Dohled nad pracemi bude vykonávat koordinátor 

BOZP, který také zaručí, že všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni 

podmínkami BOZP a jejími dodržováními. Školení o BOZP budou stvrzeny 
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podpisem všech pracovníků. Prodlení stavby vlivem nepříznivého počasí bude 

zapsáno do stavebního deníku určenými osobami. 

Obecné pracovní podmínky: 

-Teplota prostředí: maximálně do +5°C 

-Požadavky na povětrnostní podmínky: vítr do 11m/s 

-Požadavky na osvětlenost: pracovní doba od 6:00-19:00 při rovnoměrně zatažené 

obloze 

-Požadavky na hluk: práce v době mezi povolených 6:00-22:00 

-Požadavky na srážky a krupobití: počasí bez srážek, krupobití a sněhu 

-Požadavky na práci v zimním období: práci uzpůsobit povětrnostním podmínkám a 

podmínkám BOZP pro práci v zimních měsících 

38.2 Pracovní podmínky procesu 
Na pracoviště musí být přivedena elektřina pomocí mobilního rozvaděče se čtyřmi 

zásuvkami 230V a jedním 400V pro zapojení všech elektrospotřebičů. Veškeré 

zpevněné plochy budou ze zhutnělého štěrkopísku a původní zpevněné plochy. 

Všechny pracovní podmínky procesu budou stejné jako v předcházejícím bodě. 

Při poklesu teploty pod 0°C se používá malta o stupeň kvalitnější, než je navrženo v 

projektu. Záměsová voda do malty by se měla ohřívat maximálně do +80°C. Klesne-

li teplota pod -5°C, ohřívá se i písek do malty, maximálně však do teploty +40°C. 

Při změně teplotních parametrů bude postup prací uzpůsoben podmínkám. 

39 Pracovní postup 

39.1 Práce na konstrukci podlahy 

39.1.1 Položení výztuže pro zavěšení bálkonů 

Na místa podle projektové dokumentace, budou uložena dva ocelové U profily výšky 

140 mm a délky 7500 mm, které budou ležet na vyzděné nadezdívce na roznášecích 

plechách. Plechy budou ukotveny pomocí šroubů M16 do zdiva. Ocelové profily 

budou pomocí koutových svarů přivařeny k ocelovým podložkám. Uvnitř objektu 

budou ocelové nosníky položeny na původních střešních panelech. Pro uložení 

budou sloužit roznášecí plechy, které budou v místech nad příčnými průvlaky, aby 

nedocházelo k velkému bodovému namáhání panelů. Plechy budou přišroubovány do 

panelů pomocí šroubů M16. Přes navařené L úhelníky do podložek, budou ocelové 

profily přišroubovány. Musíme mít přesně vymeřené díry pro prošroubování a dát 
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pozor na to, aby přišel každý ocelový nosník na správné místo. Přesahy pro balkóny 

bude z vnější a vnitřní strany osazeny U profily výšky 140 mm a pomocí 

připojivacích L úhelníku přivařeny k sobě a tvořit místo pro následnou betonáž 

balkonové desky výšky 100 mm a vyztužené kari-sítí SZ6x150/150.  

39.1.2 Instalace stropních nosníků, vložek a nadbetonávky 

Na zřízenou nadezdívku na původních střešních panelech, se rozloží stropní nosníky 

Rector délky 7000 mm a výšky 130 mm. Na jedné straně budou uloženy na cihelném 

zdivu a z druhé strany budou uloženy na střešním panelu u hřebene, kde zřídíme 

roznášecí nadbetonávku výšky 20 mm, proto aby se dalo uložit ve vodorovném 

směru nosník. Únosnost je zajištěna panely. Uložení na cihelném zdivu musí být 

minimálně 50 mm a na betonové roznášecí ploše minimálně 25 mm. V místech 

otvorů pro schodiště musíme zřídit systémové bednění. Poté co jsou celoplošně 

rozmístěny nosníky a bednění podle výkresu firmy Rector, se začne s osazováním 

vložek výšky 120 mm. Poté co jsou uloženy vložky Rector 12 se uloží po ploše sít 

(4/20/20).  Nad krajní podporou musí být uložena výztuž z ohýbaných prutů. Nad 

vnitřní z přímých prutů. Podél okraje zřídíme bednění a vytvoříme tak ztužující 

věnec. Po dokončení příprav se přejde k samotnému zabetonování celoplošně pomocí 

betonu C20/25 do výšky 40 mm. Musí se betonovat postupně. Beton bude přiváděn 

pomocí autočerpadla a na místě pracovníky ukládán. Po technologické pauze, kdy 

dojde k vyzrání betonu se přikročí ke zdění půdní nástavby. [27] 

 

Obr.66: Systém Rector [27] 

39.1.3 Provádění věnců 

Železobetonové věnce se budou provádět po celé délce obvodového zdiva. Budou 

potřeba kvůli únosnosti pokládaných střešních sbíjených vazníků. Pomocí zřízeného 
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systémového bednění se dovnitř osadí ocelové armatury, a poté se zabetonuje 

betonovou směsí C20/25, která bude na místo dopravována pomocí autočerpadla. 

Musíme mít správně osazené bednění, aby nedošlo k poškození a následnému vylití 

betonové směsi. Pomocí hladítka musíme betonovou směs napěchovat dovnitř 

bednění a uhladit do hladkého povrchu, musíme pomocí vodováhy zkontrolovat 

rovnoměrnost věnce. Po technologické pauze, kdy beton vytuhne, se odbední 

bednění a může se pokládat příhradové vazníky na ocelové podložky.  

39.2 Zdící práce 

39.2.1 Nadezdívka pro konstrukci podlahy 

Nadezdívka bude zděna na očistěný povrch obvodu původní střešní nosné 

konstrukce. Založení bude probíhat jako u následného vyzdění nastavovaného patra. 

Naneseme si na povrch nosníků pruh malty pro první ložnou spáru v šířce 365 mm 

jako je šířka tvárnic až do výšky alespoň 10 mm. Naneseme maltu po celé ploše 

pomocí zednické lžíce. Na ložnou spáru klademe první cihly rohové a pomocí 

provázku vedeného z vnější strany cihel, určíme polohu zbývajících cihel první řady. 

Poté klademe další cihly vedle sebe do systému pero a drážka. Polohu zděných 

tvárnic korigujeme pomocí vodováhy a následným sklepnutím gumovou palicí. Poté 

co je první řada vyzděná se na systém cihel bude zdít druhá řada cihel na maltové 

lože stejným způsobem. V místeh, kde budou procházet ocelové nosníky pro 

zavěšení balkonů bude vynechána a pozdějí dobetonována. Poté je nadezdívka 

připravena pro položení nosníků Rector a následného věnce. 

39.2.2 Zdění  

Založení zdiva 

Naneseme si na povrch nosníků pruh malty pro první ložnou spáru v šířce 365 mm 

jako je šířka tvárnic až do výšky alespo 10 mm. Naneseme maltu po celé ploše 

pomocí zednické lžíce. Na ložnou spáru klademe první cihly rohové a pomocí 

provázku vedeného z vnější strany cihel, určíme polohu zbývajících cihel první řady. 

Poté klademe další cihly vedle sebe do systému pero a drážka. Polohu zděných 

tvárnic korigujeme pomocí vodováhy a následným sklepnutím gumovou palicí. 

Musíme dbát pozornosti, abychom vyznačili správně kraje, kde budou francouzská 

okna, nechat správně otvory pro balkonové dveře a okna.  

Zdění první výšky zdiva 

Zdění první výšky bude probíhat až do výšky 1250 mm, kdy to zedníci mohou 

pohodlně zdít ze země. Druhou řadu tvárnic zdíme obdobným způsobem, jen musíme 
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nanést po celé ploše první vrstvy tvárnic maltové lože ve výšce alespoň 12 mm od 

kraje ke kraji tvárnice. Malta nesmí vytékat z ložné spáry, proto přebytky budeme 

pomocí lžíce zednické odebírat. Musíme dbát na provázání svislého systému tvárnic, 

aby byla svislá spára dostačující. Při výšce tvárnice 238 mm musíme udělat alespoň 

provázání 95 mm (0,4x238 mm). V místech polohy příček, se dají stěnové sponky 

pro pozdější připojení zdění příček do ložných spar. Budou se pokládat do každé 

druhé ložné spáry. Polohu zajistí vedoucí čety s kontrolou stavbyvedoucího podle 

projektové dokumentace. S každou vrstvou tvárnic přeměřujeme kladení pomocí 

vodováhy a nataženého provázku. Korekce pomocí vodováhy a gumové palice.  

Zdění druhé výšky a překladů 

Pro zdění druhé výšky, kdy už nemužeme zdít z podlahy, tak se zřídí lešení. Patky 

nesmí být dál než 250 mm od hrany zdiva. Lešení se nastaví do výšky 1 m pomocí 

teleskopických noh a zajístí. Zdící materiál se přendá na lešení, kde bude potřeba pro 

zdění. Nejlépe, když jsou dva pracovníci na lešení, kdy jeden zdí a druhý mu podává 

materiál a hlídá ho. Další vrstvy tvárnic se pokládají do ložné malty stejným 

způsobem jako zdění první výšky, které je popsané v předchozím bodě. Při dozdění 

výšky otvorů se osadí překlady na plné tvárnice, nesmí se osazovat na půlené 

tvárnice na stavbě. Možno použít poloviční od výrobce. Musíme dbát na správné 

uložení překladů, dodržovat minimální uložení dané výrobcem.  Minimální uložení 

je od 125 mm do 250 mm, dle délky překladu. Překlady se spojí dohromady podle 

potřeby drátem a pomocí zvedacího mechanismu dopraví na místo zabudovaní a 

položí do maltového lože. Tímhle posledním krokem, je dozděno celé obvodové 

nosné zdivo.  

Zdění mezibytových zdí 

Mezibytové zdivo z tvárnic PTH 30 AKU je nenosné, proto se bude zdít, až po 

dokončení zastřešení a jeho stropu ze sádrokartonu. Neboť to jsou tvárnice pro 

zvýšenou akustickou odolnost, musí se dbát při zdění na pořádné promaltování 

ložných spár po celé ploše tvárnic od líce k líci, aby nedocházelo k otvorům, kterými 

by se šířil hluk. Zdění pokračuje stejným způsobem jako obvodové zdivo. Musíme 

dbát zvýšené opatrnosti na to, abychom dodrželi přesné polohy dveřních otvorů. Při 

napojední na obvodové zdivo, se tvárnice namaltuje ve styčné loži a přimáčkne ke 

zdi. Z předchozího zdění obvodových tvárnic máme přichystané sponky pro napojení 

tvárnic k obvodovým zdem. Ke stropu do mezery vložíme zvukovou izolaci, kvuli 

zamezení šíření zvuku. Překlady se osazují nad otvory, obdobným způsobem, jen se 

nebudou vázat k sobě, budou jednotné. Musíme opět dbát na správné uložení do 

maltového lože. Délka uložení dána výrobcem podle délky použitého překladu.  
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Zdění příček  

Příčky se budou zdít stejným způsobem jako obvodové zdivo a mezibytové příčky. 

Před započetím zdění se musí osadit dveřní ocelové zárubně pro dveře. Musí se 

zajistit proti pád vzpěrami a musí být na správném místě dle projektové 

dokumentace. První vrstvu tvarovek vložíme na ložnou spáru z malty výšky 10 mm 

na pásu izolace. Poté se postupuje podle pravidel zdění popsané v předchozích 

bodech. Napojení je stejné. Opět musíme dbát na zdění podle výšek, na první a 

druhou výšku. Dveřní zárubně, které jsou zafixované proti pohybu, vyplníme maltou 

nebo tmelem k tvárnicím. Poslední vrstva mezi příčkami a stropem se vyplní maltou. 

Dveřní překlady se pokládají na maltové lože výšky 10 mm. Uložení musí být 

minimálně 120 mm, kvůli únosnoti nadezdívky. Všechny překlady se musí po 

osazení vprostřed podepřít vzpěrou, aby nedošlou k poškození při následné 

nadezdívce. Podpěry se odstraní po vytuhnutí malty.  

40 Personální obsazení 
 

-1x Vedoucí pracovník- zedník, vyučení, minimální praxe 6 let 

-3x Zedník-zdění, vyučení, minimální praxe 3 roky 

-2x Pomocný dělník-příprava zdícího materiálu a malty, základní vzdělání, 

proškolení na danou práci 

-2x Betonář-práce na nadbetonávce stropní kce a věnců, vyučení, minimální praxe 3 

roky 

-1x Vazač-výztuž věnců, vyučení, minimální praxe 3 roky 

-1x Řidič jeřábu-obsluha jeřábu, vyučení, jeřábnický průkaz, minimální praxe 2 roky 

-1x Řidič nákladního automobilu-obsluha NA, vyučení, ŘP C, minimální praxe 1 rok 

Všichni pracovníci musí být obeznámeni s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, enviromentálními systémy a vedoucí pracovníci s kontrolním a zkušebním 

plánem.  
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41 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

41.1 Stroje 

41.1.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 34K 

Použití: 

Věžový jeřáb bude sloužit pro horizontální a vertikální dopravu na staveniště, 

převážně k dopravení materiálu ze skladovací plochy na místo určení montáže.  

BOZP: 

Pod ani v blízkosti zvedaného přepravovaného předmětu nesmí být žádný pracovník. 

Za navazování materiálu odpovídá proškolený vazač.  

Podmínky pro práci: 

Jeřábník s průkazem. 

Základní technické parametry: 

Maximální zatížení  4000kg 

Nosnost při max. délce 1100kg 

Maximální výška háku 27m 

Maximální pozice svislice 30° 

Rozměr založení  3800/3800mm 

Poloměr otáčení  2,5m 

Kladkostroj   11kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.41: Věžový jeřáb [10] 
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41.1.2 Nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou 
rukou a valníkem 

Použití:                           

Nákladní automobil slouží k dovozu materiálu na stavbu. Je opatřen hydraulickou 

rukou pro snadnou vykládku a nakládku materiálu. V případě špatného počasí, se 

bude materiál zakrývat plachtou, která není součásti dodávky nákladního automobilu. 

BOZP: 

Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 

č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Podmínky práce: 

Řidičské oprávnění typu C 

Základní technické parametry: 

Nosnost jeřábu: 3,3m/7,2t, 4,5m/5,3t, 6,3m/3,73t, 8,1m/2,8t, 10/2,2t, 

15,8m/0,82t 

Valník:  6,54x2,48x0,8m 

Pohon:   Diesel 

Výkon motoru: 414 hp 

Dovolená hmotnost: 26 000 kg 

Další:   Manuální převodovka, ABS 

 

Obr.46: nákladní automobil [12] 
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41.1.3 Autodomíchávač Stetter C3 AM 8 Basic line 

 

Použití:                           

Autodomíchávač bude sloužit pro dovoz betonové směsi ze ZAPA betonárny ul. 

Jesenická 43 Šumperk vzdálené 1,7km od místa staveniště. Betonová směs bude 

použitá na monolitické prvky, převážně na částečně nově budované základové pásy a 

základové desky a do stropní konstrukce nově budovaného podlaží. 

BOZP: 

Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 

č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Podmínky práce: 

Řidičské oprávnění typu C 

Základní technické parametry: 

Jmenovitý objem   8 m3 

Geometrický objem   14120 l 

Stupeň plnění    56,7 % 

Sklon bubnu    12,42 ° 

Separátní výkon   75 kW  

 

 

Obr.49: Autodomíchávač [15] 
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41.1.4 Autočerpadlo SCHWING 31 XT 

 

Použití:                           

Autočerpadlo bude využito pro dopravu betonové směsi na místo určení na stavbě. 

Využíváno bude pro všechny betonové směsy pro ulehčení betonáže. Využíváno 

bude v dvou etapách, v jedné pro betonáž nových základů a v další pro betonáž 

stropní nadbetonávky nástavbového patra.  

BOZP: 

Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 

č.227/2009 Sb.).  Zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Podmínky práce: 

Řidičské oprávnění typu C 

Základní technické parametry: 

Vertikální dosah   30,5 m 

Horizontální dosah   26,5 m 

Počet ramen    4x 

Délka koncové hadice  4 m 

Zapatkování podpěr   6,21 m a 5,7 m 

Pohon čerpání    320 l/min 

 

Obr.50: Autočerpadlo [16] 
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41.1.5 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

 

Použití:                           

Stavební výtah bude využit pro přepravu materiálu a osob. Slouží pro vertikální 

přepravu.  Kotvení bude provedeno v okenních otvoru ve 2.NP. 

BOZP: 

Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 

bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu. 

Podmínky práce: 

Teplota nad -5°C a vítr max. 3m/s 

Základní technické parametry: 

Nosnost materiálu   850 kg 

Nosnost osob    500 kg 

Rychlost zdvihu (náklad/osoby) 24/12 m/min 

Napájení    400 V/2,8/5,5 kW  

Rozměr klece (d/š/v)   1600/1400/1100 mm 

Zpevněná plocha   2/2,5 m 

 

Obr.52: Stavební výtah [17] 
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41.1.6 Kontinuální míchačka HM 5 

 

Použití:    

Bude sloužit k míchání suché maltové směsi s vodou. Bude připevněna ke konusu 

sila Cemex.                        

Základní technické parametry: 

Míchací výkon  45-90 l/min 

El. Připojení   400 V/16 A 

Tlak vody    2,5 Bar 

Rozměry (d/š/v)  2280/390/370 mm 

Hmotnost   174 kg 

 

       Obr.55: Míchačka [19] 

41.2 Nářadí a pomůcky 
-  2x Stavební kolečko 

- 3x Lopata 

- 3x Nádoba na maltu 

- 3x Zednické kladívko 

- 3x Zednická lžíce 

- 3x Naběrák 

- 3x Vodováha 

- 3x Svinovací metr 

- 3x Pásmo 

- 3x Provázek 

- 3x Úhleník 

- 3x Olovnice 

- 3x Stěrka 

- 1x Nivelační přístroj 
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- 3x Hliníková lať 

- 5x Koště a další pro úklid  

 

41.3 Pomůcky BOZP 
 

-  11x Ochranné brýle PILLI 

-  11x Přilba Petzl Alveo Vent 

-  11x Pracovní rukavice Crow 

- 11x Reflexní oděv LYNX 

- 11x Pracovní obuv a oděv Wintoperk 

 

42 Jakost a kontrola kvality 
Všechno zpracováno v samostatné příloze B5. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

– PŮDNÍ NÁSTAVBY 

 

42.1 Vstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 

Při vstupní kontrole se musí zkontrolovat připravenost pracoviště pro vykonání 

technologické procesu zdění. V tomhle případě se musí zkontrolovat vytvořená 

stropní deska, na kterou bude probíhat zdění, zejména jeho rovinost, vyzrálost 

betonu, čistota a jiné vady. Musíme zkontrolovat dodané zdící tvárnice a další 

materiál potřebný pro zdění. Kontrolujeme jeho množství a kvalitu. Kontrole 

podléhají i vymezené pracovní úseky (pracovní – 650 mm, materiálový – 900 mm a 

dopravní – 1200 mm). Vstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede zápis do 

stavebního deníku ohledně vstupní kontroly.  

42.2 Mezioperační kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 

Při mezioperační kontrole se kontroluje správný postup zděný udávaný výrobcem 

zdícího materiálu. Musíme kontrolovat správnou polohu stěn, rovinnosti a svislosti. 

Ložné a styčné spáry. Správnou polohu stavebních otvorů dle projektové 
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dokumentace. Dále se kontroluje správné rozměry použitého zdiva, použití 

správného zdícího materiálu a malt. Kontrola opatření pro provádění při zdění 

v mezních klimatických podmínkách. Kotvení příček, polohu a šířku spár a dodržení 

vazeb tvárnic. Kontroluje stavbyvedoucí a provede zápis o kontrole do staveního 

deníku. 

42.3 Výstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 

Při výstupní kontrole se kontroluje správný postup zděný udávaný výrobcem zdícího 

materiálu. Musíme kontrolovat správnou polohu stěn, rovinnosti a svislosti. Ložné a 

styčné spáry. Správnou polohu stavebních otvorů dle projektové dokumentace. Dále 

se kontroluje správné rozměry použitého zdiva, použití správného zdícího materiálu 

a malt. Kotvení příček, polohu a šířku spár a dodržení vazeb tvárnic. Kontrola 

certifikátů o shodě materiálů použitých v konstrukci. Kontroluje stavbyvedoucí a 

provede zápis o kontrole do staveního deníku. 

 

Mezní odchylky vnějších rozměrů: 

Rozměr Délka, šířka Výška 

0-4 m +-20 +-25 

4-8 m +-25 +-30 

8-6 m +-30 +-40 

16 – m +-40 +-50 

 

Mezní odchylky vnitřních rozměrů: 

Rozměr Délka, šířka Výška 

0-4 m +-20 +-30 

4-8 m +-25 +-40 

8-6 m +-30 +-50 

16 – m +-40 - 
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43 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Všechny požadavky jsou zpracovány v samostatné části A10. PLÁN BOZP 

S PLÁNEM RIZIK 

43.1 Základní ustanovení 
Je potřeba dodržovat všechny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a 

staveništi. Nejdůležitější jsou zákony č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 

362/2005 Sb. Všichni pracovníci jsou povinni podstoupit všechny školení, které jsou 

potřeba pro provedení prací nástavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Jsou seznámeni s provozem stavby, s používáním všech pomůcek a strojů. 

Proškolení se stvrdí podpisem do protokolu o školení a provozu na staveništi. 

 

43.2 Zajištění bezpečnosti staveniště 
Staveniště se musí udržovat v provozuschopném stavu. Hranice staveniště budou 

oploceny do výšky 2m po celém jeho obvodu. Vjezd na staveniště bude z přilehlé 

ulice přístupný uzamykatelnou bránou s označením zákazu vstupu nepovolaným 

osobám a dopravním značením na staveništi. Přívod energie a vody bude opatřen 

pojistným vypínačem pro vypnutí přísunu energie a vody v případě potřeby. Dveře 

šaten budou označeny s důležitými telefonními čísly, jako je 112-tísňové volání, 150-

požární sbor, 155-záchranná služba, 158- policie ČR a 156- městská policie. 

43.3 Osobní ochranné pomůcky 
Při výstavbě zastřešení jsou všichni pracovníci povinny používat všechny předepsané 

ochranné pracovní pomůcky. Při přebíraní ochranných pomůcek jsou povinni všichni 

pracovníci zkontrolovat jejich bezvadný, provozuschopný stav, při závadě to oznámit 

a nafasovat jinou ochrannou pomůcku. Všichni pracovníci a osoby na staveništi a 

stavbě musí nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu a pevnou pracovní obuv 

s uzavřenou špičkou.  
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44 Ekologie- vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 

 

Při realizaci vznikají odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 

Sb. 

Dotčená legislativa: 

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech  

V souladu s vyhláškami Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001 Sb. o 

podmínkách ukládáni odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

V souladu s NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

Všechen odpad na staveništi se bude třídit. Recyklovaný odpad bude odvážen 

k recyklaci. Zbývající odpad bude ukládán na skládky. Stavba nebude mít negativní 

dopad na životní prostředí. Všechen odpad bude odvážen do míst na to určený a bude 

zachován doklad od odvozu do těchto zařízení. Na stavbě se nebude žádný odpad 

pálit a tím nebude zatěžováno ovzduší. 

 

Bude se rozlišovat odpad na: 

Recyklovatelný odpad 

Nespalitelný odpad  

Spalitelný odpad 
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Katalog odpadů: 

17 01 01 O – Beton (způsob likvidace: recyklace) 

17 01 02 O – Cihly (recyklace) 

17 01 03 O – Tašky a keramické výrobky (recyklace) 

17 02 01 O - Dřevo (recyklace) 

17 02 02 O - Sklo (recyklace) 

17 02 03 O - Plasty (recyklace)  

17 04 05 O - Železo a ocel (recyklace) 

17 04 07 O - Směsné kovy (recyklace) 

17 06 04 O - Izolační materiály neuvedené pod čísli 17 06 01 a 17 06 03-neobsahují 

azbest ani jiné škodlivé látky (recyklace) 

09 04 O - Směsné demoliční a stavební  odpady (recyklace) 

13 07 01,02,03 N – Odpady kapalných paliv (chemická likvidace) [14] 

45 Literatura, ČSN a www stránky 
  

Musil F., Henková S., Nováková D., Technologie pozemních staveb I – Návody do 

cvičení. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN80-214-0490 6, Brno 

2002 

Kočí B., Technologie pozemních staveb I-Technologie stavebních procesů. 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN 80-214-0354-3, ISBN 80-214-

0634-8, Brno 1997 

[10]<http://www.liebherr.cz/cs-CZ/94612.wfw> 

[12]< http://www.stavebniny-gremis.cz/cim-vam-to-dovezeme > 
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[17]< http://www.stavebni-vytahy.cz/stavebni-vytah-geda-500-z-zp.html > 
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46 Obecné informace o stavbě 
 

46.1 Obecné informace o stavbě 

46.1.1 Identifikace stavby 

 

Základní údaje: 

Název stavby:   POLYFUNKČNÍ DŮM V ŠUMPERKU 
Místo stavby:   Šumperk 
Kraj:     Olomoucký 
Obec:     Šumperk 
Katastrální území:   Šumperk 
Pozemek parc. č.:   st.1782/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

st. 3196 druh pozemku: ostatní plocha 
st.1782/4 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
st.765/2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 

Stavebník: 
Název:    FORTEX-AGS,a.s. 
Sídlo:     Jílová 1550/1 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
DIČ:     CZ699000025 

Zpracovatel projektové dokumentace: 
Obchodní jméno:   FORTEX - AGS, a.s. - AGS, a.s. 
Místo registrace – sídlo:  Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk 
IČ:     00150584 
E-mail:    ryznar@fortex-ags.cz 

 

46.1.2 Základní technické a ekonomické údaje o stavbě 

 

Zastavěná plocha:  769,50 m2 

Obestavěný prostor:  11600 m3 

Předpokládaný začátek: II.čtvrtletí 2015 

Předpokládaný konec: IV.čtvrtletí 2016 

Předpokládaný rozpočet: 50 mil. Kč 
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46.1.3 SO 01 Polyfunkční dům 

 

 Hlavní objekt je polyfunkční dům, který je kombinací původní stavby bývalých 

kasáren a nově budovaného domu.  Jako pozůstatek dřívějšího domu, budou svislé 

obvodové nosné zdivo a vnitřní nosný žb skelet. Ponechány budou i veškeré 

konstrukce žb stropů. V posledním podlaží bude odstraněna skladba střechy a 

zachována nosná konstrukce z předpjatých žb nosníků, na které bude vybudováno 

nově budované patro domu a konstrukce zastřešení. Veškeré vnitřní nenosné zdi 

budou vybourany stejně jako otvory v nosném zdivu. Nově budou vybudovány 

vnitřní akustické mezibytové zdi a příčky a konstrukce schodiště. Budova je 

rozdělena na dvě části A a B, které jsou osově stejné, ale s vlastním vstupem a 

schodištěm. Budova bude mít tři nadzemní podlaží pro bydlení a jedno podzemní 

podlaží. V podzemním podlaží budovy bude zřízeno pět komerčních prodejních 

prostor s vlastním vstupem z objektu a sklepní koje a zázemí bytů.  

Každý z vchodů obsahuje 11 bytových jednotek včetně zázemí jako je kolárna, 

sušárna,.. Objekt bude mít valbovou střechu s plechovou falcovanou krytinou. 

Vzhled obou částí bude sjednocen a bude kombinácí berevné fasady a plechového 

fasadního systému. Objekt bude zapadat do okolní zástavby bytových domů. 

 

46.2 Obecné informace o procesu- Valbová střecha 
Jako nosný prvek navržené valbové střechy bude použit systém dřevěných sbíjených 

příhradových vazníků délky 15,86m, 13,53m a 9,23m s nízkým sklonem 10°, které 

budou ukotveny na žb věnec obvodového nosného zdiva 3.NP. Pro uchycení budou 

použity ocelové roznášecí podložky pro jednotlivé vazníky. Všechny dřevěné prvky 

krovu musí být opatřeny ochranným nátěrem proti organickému poškození 

dřevokaznými houbami a hmyzem impregnace 2x nátěrem SADOLIN BASE. Taktéž 

se musí impregnovat všechna řezná místa zhotovována přímo na staveništi. 

Vzduchová mezera bude mezi kontralatěmi 30x50mm. Navržená střešní krytina je 

plechová falcovaná Ruukki classic se stojatou drážkou z ocelového žárem 

pozinkovaného plechu barvy černošedé , která bude na střešních prknech  

22x100mm, kolmo na kontralatích. Ze spodu kontralatí bude difusní otevřená 

pojistná hydroizolační folie Jutafol D. Ze spodní strany vazníků se použije zateplení 

z minerální vlny o tloušťce 240mm pomocí izolace ISOVER rollisol-SB. Následuje 

parozábrana VARIO-KM do které se připojí CD profily SDK desek Rigips tl. 

12,5mm s požární odolností REI 30. Ze spodu SDK desek se nanese otěruvzdorná 

malba. Okapy, svody, oplechování aj. je provedeno ze systémových klempířských 
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prvků dodavatele krytiny v barvě černošedé a bude aplikováno po dokončení 

pokládky plechové krytiny. Střechou prochází hlavní komín a 14 instalačních šachet, 

ketré jsou ukončeny cca 650mm nad úrovní krytiny. Taktéž dva výlezové otvory z 

prostorů chodeb pro přístup ke komínu a instalačním šachtám. Každá ze šachet je 

zděná ukončená oc.odvětrávaným nástavcem s oplechovanou stříškou. Na celé střeše 

budou zřízeny sněhové zachytávače a kotevní systémy proti pádu z výšky, při 

obsluze a údržbě střechy, dle výkresové dokumentace. Zastřešení teras bude 

z průhledného polykarbonátu na systému dřevěných vaznic a dřevěných sloupků. 

47 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost 
pracoviště 

 

47.1 Připravenost staveniště 
Pro příjezd na staveniště bude sloužit přilehlá místní komunikace ulice Generála 

Krátkého. Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu mobilním plechovým 

plotem o výšce 2m kotveným do mobilních patek. Při příjezdu z komunikace bude 

zřízena uzamykatelná mobilní brána pro vstup na staveniště. Brána bude označena 

vjezdem a výjezdem na staveniště. Bude vystavena tabule se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám na staveniště a dalšími nařízeními pro chování na staveništi a 

předepsanými ukazateli. Než-li započnou stavební práce nebo zásobování, tak bude 

převzata z předchozího procesu buňka pro personál stavby, hygienické a sociální 

zařízení. Na staveništi bude zřízen skladovací kontejner pro uskladnění materiálu a 

pomůcek potřebných při procesu zastřešení. Pro zachování čistoty v buňkách budou 

ocelové rohože před vstupem. Dále bude předáno sociální zázemí a šatny pro 

klempíře a tesaře a místo pro uskladnění nářadí a materiálu. Vjezd na staveniště bude 

napojen na vnitrostaveništní komunikaci, která bude stávající zpevněná. Napojení na 

inženýrské sítě bude na stávající veřejnou sít přilehlé ulice. 

Pro manipulaci s těžkým materiálem bude sloužit věžový jeřáb Liebherr 34K, který 

bude připraven od předchozích etap výstavby. 

47.2 Převzetí a připravenost pracoviště 
Převzetí pracoviště pro etapu zastřešení bude probíhat po dokončení etapy, která    

předcházela technologické etapě zastřešení objektu. Musí se dát pozor na správné 

technologické dokončení nosných a nenosných konstrukcí hrubé vrchní stavby 

nástavby objektu, opravenému stávajícímu komínovému tělesu. Za převzetí a 

kontrolu bude mít odpovědnost stavbyvedoucí nebo určený mistr stavby a převezme 
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to při prohlídkové kontrole stavby. Převzetí bude zapsáno do stavebního deníku. 

Bude kontrolováno zařízení staveniště a prostory 3.NP na které bude probíhat 

zastřešení. Musí se dohlednout a zajistit, aby nebyly žádné nečistoty a zbytky 

materiálu po předchozí etapě v prostorách posledního podlaží. 

48 Materiál, doprava a skladování 

48.1 Materiál 

48.1.1 Nosná konstrukce 

Dřevěné prvky krovu střechy: 

Název Délka [mm] Počet [ks] 

 

Dřevěný sbíjený příhradový vazník  

 

15 860 mm 20 ks 

13 530 mm 16 ks 

9 230 mm 8 ks 

 

Dřevěné prvky zastřešení terasy: 

Název Rozměr [mm] Délka [mm] Počet [ks] 

Krokev  120/160 mm 3 350 mm 10 ks 

Krokev  120/160 mm 4 350 mm 16 ks 

Vazník  140/160 mm 7 275 mm 2 ks 

Vazník 140/160 mm 4 690 mm 2 ks 

Sloupek 140/140 mm 2 900 mm 5 ks 

Sloupek 120/120 mm 2 900 mm 4 ks 

 

-Všechny dřevěné prvky krovu budou dvojnásobně impregnovány nátěrem 

SADOLIN BASE už ve výrobně pro ochranu proti dřevokazným houbám či hmyzům 

a plísním. Poté se nanese přípravek protipožární a tím se zvýší jeho požární odolnost 

o 15-20m. 
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48.1.2 Ostatní konstrukce 

Materiály zastřešení valbové střechy: 

Název Funkce Rozměry/tl. Množství 

Kontra-Latě Kontra-Latě 30/50 768 m 

Prkno Latě 22/100 1402 m 

Ruukki classic Krytina plechová 475/8000 709 m2 

Jutafol D Difuzní folie 1500/50000 709 m2 

Velux Střešní výlez 700/700 2 ks 

Hřebenáč Hřeben k.d. 1900 92,6 m 

Okapove 

lemováni 

Okapove 

lemování 

k.d. 1900 128 m 

Úžlabí Úžlabí  k.d. 1700 14 m 

Okapy Odvodnění D=125 130,56m 

Svody Odvodnění D=125 12x10m 

Oplechování 

komína 

Oplechování 

komína 

 1ks 

Odvětrávací 

komínek 

Odvětrání inst. 

šachet 

D=110 14ks 

 

Oplechování 

výlezů 

Oplechování 

výlezú 

 2ks 

Sněhová 

zábrana 

Sněhové 

zachytávače 

3000 52 Ks 

 

Kotevní 

systém 

Kotvení 3000 52 ks 

Střešní lávka Střešní lávka 600/3000 1ks 
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Materiály zastřešení teras: 

Průhledný 

polykarbonát 

Krytina  1250/2050/5 63,3 m2 

 

Okapy Odvodnení D=110 9,38 m 

 

48.2 Primární doprava, sekundární doprava 

48.2.1 Primární doprava 

-Doprava lešení  

nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 

 

-Doprava dřevěných vazníků 

Zajištěno pomocí subdodávky. Spojovací prvky taktéž. Doprava bude zajištěna 

nákladním automobilem Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 

 

-Doprava materiálu na valbovou střechu a zastřešení teras 

nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou rukou 

 

Všechny materiály budou dopraveny etapově podle postupu výstavby zastřešení. 

Dřevěné sbíjené vazníky budou dopraveny podle plánu osazování na střechu, aby se 

nemuseli uskladňovat venku. Všechny klempířské prvky, střešní okna budou 

dovezena před dokončením krovu a uskladněny v uzamykatelném kontejneru na 

materiál a pracovní pomůcky. 

48.2.2 Sekundární doprava 

Veškeré dřevěné sbíjené vazníky budou dopravovány na střechu pomocí věžového 

jeřábu Liebherr 34K. Jeřáb bude použit i na veškeré těžké břemená, která se nebudou 

dát dopravit stavebním výtahem. Zbylé prvky zastřešení budou dopraveny na střechu 

pomocí stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP. K dopravě lehkého materiálu a 

stavebních pomůcek budou sloužit kovové kolečka. 
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48.3 Skladování materiálu 
Všechen dřevěný materiál a materiál potřebný na zastřešení bude uskladněn na 

zřízené zpevnělé skládce materiálu, která bude ze zhutnělého štěrkopísku. Všechen 

dřevěný materiál krovu bude podložen dřevěnými podkladky minimální výšky 

200mm pro lepší manipulaci při uchycení na zvedací mechanizmus. Musí být 

dodržena určitá vzdálenost pro pozdější manipulaci. Všechny pokrývačské materiály 

budou uloženy na skládce na dovezených paletách. Připojovací a spojovací materiály 

a potřebné pracovní pomůcky budou uskladněny ve skladovacím kontejneru. Střešní 

výlezy budou uskladněna v uzamykatelném skladovacím kontejneru. Povrchové 

odvodnění skládky liniovými kanálky do šachty kanalizace. 

49 Pracovní podmínky 
 

49.1 Obecné pracovní podmínky 
Veškeré stavební práce nesmí být vykonávány za špatného počasí zvláště při 

nepřetržitém dešti, mrazu, krupobití nebo když vítr překročí povolenou hranici 

rychlosti větru. U podmínek práce, které jsou zakázány vykonávat podle nařízení 

vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništi, se musí práce přerušit dokud nelze pokračovat v bezpečné práci za 

povolených podmínek počasí. Dohled nad pracemi bude vykonávat koordinátor 

BOZP, který také zaručí, že všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni 

podmínkami BOZP a jejími dodržováními. Školení o BOZP budou stvrzeny 

podpisem všech pracovníků. Prodlení stavby vlivem nepříznivého počasí bude 

zapsáno do stavebního deníku určenými osobami. 

Obecné pracovní podmínky: 

-Teplota prostředí: maximálně do -10°C 

-Požadavky na povětrnostní podmínky: vítr do 11m/s 

-Požadavky na osvětlenost: pracovní doba od 6:00-19:00 při rovnoměrně zatažené 

obloze 

-Požadavky na hluk: práce v době mezi povolených 6:00-22:00 

-Požadavky na srážky a krupobití: počasí bez srážek, krupobití a sněhu 

-Požadavky na práci v zimním období: nebude se pracovat za nepříznivých 

povětrnostních podmínek 
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49.2 Pracovní podmínky procesu 
Na pracoviště musí být přivedena elektřina pomocí mobilního rozvaděče se čtyřmi 

zásuvkami 230V a jedním 400V pro zapojení všech elektrospotřebičů. Veškeré 

zpevněné plochy budou ze zhutnělého štěrkopísku a původní zpevněné plochy. 

Pracovník obsluhující motorovou pilu, musí mít dostatečný prostor kolem dřevěných 

prvků krovu, zejména zpevněnou plochu pod nohama. Všechny pracovní podmínky 

procesu budou stejné jako v předcházejícím bodě. 

50 Pracovní postup 
 

50.1 Provádění krovu  
-Všechny dřevěné vazníky budou podle výkresové dokumentace připraveny už ve 

výrobě a budou dovezeny ve skladebných rozměrech. K osazení a skladování bude 

vypracován podrobný soupis všech typů vazníků podle místa osazení na střechu 

firmou, co bude vyrábět vazníky. 

-Všechny dřevěné prvky krovu budou dvojnásobně impregnovány nátěrem 

SADOLIN BASE už ve výrobně pro ochranu proti dřevokazným houbám či hmyzům 

a plísním. Poté se nanese přípravek protipožární a tím se zvýší jeho požární odolnost 

o 15-20m. 

50.1.1 Montáž sbíjených příhradových vazníků 

Pomocí věžového jeřábu se zvedne ze skladovací plochy sbíjený vazník a pomocí 

ocelových ok, kde bude upevněn, se zvedne na místo na střeše a za kontroly 

pracovníků se nasměřuje na místo uložení podle výkresové dokumentace. Vrcholový 

sbíjený vazník se ukotví k pozednímu věnci pomocí dvou L připojovacích plechů, 

které budou z každé strany vazníku. K vazníku budou připojeny pomocí dvou 

svorníků a plechy k pozednímu věnci se připojí pomocí závitových tyčí a chemické 

kotvy. Vyvrtají se díry do pozedního věnce o větším průměru 14-15mm a lepící směs 

se vnese do vyvrtané díry. Závitová tyč M12 se šroubovým pohybem přes 

připojovací plech našroubuje do díry s plnící směsí a nechá se dostatečné vytuhnout 

po dobu 105min při teplotě 10°C. Nejdřív než se oddělá mechanický mechanizmus, 

musí se zajistit vazník proti překlopení pomocí lešenářských trubek, které se opřou 

přes dřevěné desky do konstrukce obvodových stěn. Musíme zajistit takhle pomocí 

více trubek, dočasnou stabilitu proti překlopení. Poté se může konečně oddělat oka 

zvedacího mechanizmu. Plné vazníky se budou pokládat směrem od komína. Tímhle 

způsobem se budou klást všechny plné vazby,procházející po celé šíři posledního 
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patra 3.NP. Jako další se zvednou nárožní sbíjené vazníky, které budou uloženy 

stejně jako předchozí vrcholový vazník do pozedního věnce pomocí připojovacích 

plechů. Na druhé straně budou nosníky ležet na vnitřní nosné stěně spodním okrajem 

vazníku. K vrcholovému vazníku se připojí pomocí připojovacích úhelníků pomocí 4 

vrutů na každé straně úhelníku. Takhle se to připojí u vrchní pásu a spodního pásu 

vrcholového vazníku a nárožního vazníku. Stejný způsobem se připojí dalších 

nárožní vazníky a poté se může oddělat provizorní podepření trubkami. Hrana 

přípoje nárožního vazníku, bude částečně seřezaná z výroby, aby se dali na sebe 

připojit. Po napojení nárožních vazníků na vrcholový vazník, se pomocí jeřábu 

zvednou a přepraví na místo určení krokevní půlvazbové příhradové sbíjené vazníky. 

Ty budou uloženy jako předchozí vazníky na pozedním věnci a budou napojeny na 

nárožní krokve a plné vazby vazníků. Na průběžné vazníky se připojí pomocí L 

úhelníku, které budou připojeny na horním pásu a dolním pásu pomocí 4 vrutů na 

každé ploše úhelníku, takhle připojíme z každé strany úhelníkem krokevní 

půlvazbové vazníky k vrcholovým vazníkům.  Tímhle způsobem se připojí všechny 

krokevní půlvazbové vazníky na vrcholový vazník a zbývající vazníky se připojí 

k nárožním vazníkům pomocí ocelových hřebů jako klasické krokve. Krokevní 

vazníky budou na připojovací hraně seříznuty, aby byla styková plocha po největší 

šířce a přiloží se k hraně nárožního vazníku a pomocí ocelových hřebů M12 délky 

100mm do horního a dolního pás vazníků se připojí k sobě, takhle připojíme všechny 

krokevní půlvazbové sbíjené vazníky a dostaneme celý nosný systém krovu. Spodní 

strana vazníků, bude sloužit jako přípoj SDK podhledu. 

50.1.2 Montáž difúzní folie 

Difuzní folii Jutafol D začneme pokládat ve vodorovném směru. Role s folií se 

budou rozvinovávat a překrytí jednotlivých pásů musí být alespoň 150mm. Folie se 

budou napojovat na dřevěné vazníky pomocí sponkovačky a zajistí se pomocí 

kontra-latí. Vzduchová mezera mezi kontra-latěmi zajistí, dostatečné odvětrání 

vodních par. Natahovat folii začínáme na spodním kraji střechy, kdy okraj 

přichytíme sponkovačemi a z druhe strany naneseme tmel na spodní stranu folie a 

přichytíme k deskám. Poté vineme folii a přesahy k sobě lepíme tmelem mezi 

přesahy 100-150mm. Musíme dbát na správné přesahy a na to, aby nikde folie nebyla 

porušena, aby nedocházelo k zatékání vody do střechy. Odvodnění bude pomocí 

okapnic. Difuzní folie bude přes systém úchytů pro okapnici. U protipožární středové 

zdi střechy musíme dbát na správné vytažení folie do výšky alespon 200mm. [28] 



152 

 

50.1.3 Montáž kontra-latí 

Kontra-latě, které budou zajištovat větší stabilitu difuzní folie, budou ukládány ve 

směru krokví. Je potřeba podle výkresové dokumentace a podle skutečného 

provedení krokví odměřit polohu budoucích kontra-latí. Na odměřené místo si dáme 

otočenou kontra-lať a naneseme připevňovací tmel a přiložíme na difuzní folii a 

necháme chvilku přiloženou mechanickou silou pracovníka, aby došlo k aplikaci na 

folii. Musí se dodržovat teplota alespoň 7°C, aby došlo k aplikaci na folii. Poté se 

vruty připevní na podkladu přes folii ke krokvi. [28] 

50.1.4 Montáž prken 

Nejprve si musíme rozměřit, jak a kde budeme pokládat desky ve vodorovném směru 

na systém už přidělaných kontra-latí. Pomocí techniky šňůrování se vyznačí poloha, 

kam se budou ukládat desky na kontra-latě. Desky začínáme klást od horní hrany 

připevněné větrací mřížky u spodního okraje střechy a pomocí šňůrovačky 

brnknutím o kontra-latě se vyznačí tahle vzdálenost na všech dalších kontra-latích.  

Takhle se postupuje směrem nahoru k hřebenu střechy. Vždy se měří od horní strany 

desky. Vždy se bude pokládat další desky po vzdálenosti 300mm, aby nám to vyšlo 

až k hřebenu střechy.  Vzdálenost poslední latě od vrcholu bude 40mm.  Ke značkám 

se přidají desky k vrchnímu okraji desky a připevní se pomocí hřebíků délky 100mm. 

Po dokončení latování se musí střecha uklidit od vzniklých pilin, aby nedošlo 

k poškození folie a zanesení větracích otvorů. V místech střešních výlezů, se vloží 

vodorovné desky na krokve, kvůli uchycení oken. [28] 

50.2 Práce pokrývačské - klempířské 

50.2.1 Montáž titanzinkové střešní krytiny 

Před samotnou pokládkou, musíme připevnit okapové lemování střechy. Od 

zvoleného okraje střechy klademe jednotlivé  prvky lemování po délce 1900mm. 

Přichytíme do podkladu prvního prkna pomocí samořezných šroubů délky 35mm. 

Pro lepší vyrovnání se  vyznačí přímky podél okapu pomocí vyrovnávacího 

provázku. Po přichycení lemování se přistoupi ke kladení pásů zvukové izolace pod 

jednotlivé plechy do jejího středu. Začíná se klást na druhé desce od spodu a končí se 

na druhé desce od vrchu. Na přidělanou zvukovou izolaci se začne klást první pás 

plechu, začneme z pravé strany komína a rozdělující zdi střechy a budovy a 

postupujeme směrem k volnému okraji v pravo. Jednotlivé pásy plechu musíme 

nasunout ze spodní strany na okapový plech a musíme pás vytahnout směrem 

nahoru, aby byl překryv co nejtěsnější. Každy nový modul krytiny nasunujeme 

stejně, aby to bylo co nejtěsnější. Pás krytiny upevníme za spodní roh zatím jen 
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jedním samořezným šroubem délky 35 mm. Musíme dbát na správné přišroubování 

do středu otvoru a musíme si dát pozor na správné utažení, aby mohly plechy 

správně dilatovat. Prvnímu modulu musíme pokládat opatrně, aby byla správná 

pravoúhlost s okapovým lemováním, abychom docílili správné instalace navazujících 

dílů. Pomocí vyznačení pravoúhlého trojúhelníku docílíme kontroly správnosti 

pokládky. Po kontrole pravoúhlosti pak připevníme plech ke každé střešní desce. 

Druhý okraj zůstane nepřidělándo doby, až se bude připevnovat přechodové 

lemování. Z druhé strany pokračujeme překryváním plechů a jejich připevnování do 

střešních prken. Úžlabí pokládáme na předem připravený hustý rošt z prken ve 

svislém směru okolo úžlabí. Osadíme úžlabí do správné polohy a připevníme pomocí 

příponek vyřezaných z plechu šroubem s plochou hlavou 4,2x25 mm.Vzájemný 

přesah úžlabních plechů by měl být 300mm. K utěsnění použijeme těsnící tmel. 

Okapovou hranu seřízneme podle tvaru střešní konstrukce. Navazující moduly 

krytiny seřízneme do požadováného tvaru užlabí a klademe další pásy krytiny 

s napojením na úžlabí. Překryté části utěsníme těsnícím tmelem. Střešní šablony 

upevníme těsně za úžlabím třemi farmářskými šrouby 4,8x35 mm do prken. Takhle 

pokračujeme až do konce střechy, pokud to nevychází, tak seřízneme poslední kusy, 

dotvarujeme a připevníme. Po ukončení podkládky střešních šablon nainstalujeme 

odvětrávací tvarovky odvětrání hřebene. Označíme si polohu, kde budeme osazovat 

větrací lišty, ve vzdálenosti 20mm od vnější hrany lišty směrem dovnitř od čelní 

hrany oplechování hřebene. Odvětrávací lišty si připevníme pomocí dvou 

farmářských šroubů 4,8x20mm do rovné části šablon. Nesmíme je připevnit 

k prknům, ale jen k šablonám. Poté klademe hřebenáče a pomocí šroubů 4,8x20 mm 

upevňujeme k větracím lištám po maximální vzdálenosti 1000 mm, délku přesahů 

necháme minimálně 100 mm. [28] 

50.2.2 Montáž prostupů větrání 

Před instalací si vyznačíme místo pro prostup větrání instalace a uděláme si pomocí 

přiložené šablony požadovaný tvar odvětrávacího komínku. Vyřízneme si pomocí 

řezáku pořadovaný tvar, pokud to přechází i přes podkladní desky, tak pomocí pily 

vyřízneme tvar. Pomocí manžety si zakreslíme tvar manžety do izolace střechy a 

prořízneme otvor izolací. Mezi manžetu a difúzní folii si naneseme těsnící tmel a 

přitlačíme folii k manžetě a manžetu přišroubujeme s deskám. Na spodní kus 

odvětrávacího komínku si naneseme těsnící tmel a připložíme ke krytině a pomocí 

šroubů připevníme k plechu. Nesmíme připevňovat moc silně, aby při chladném 

počasí nedošlo k praskání tvarovky. Horní kus komínku připevníme pomocí jednoho 

šroubu na spodní kus a pomocí vodováhy vyrovnáme a poté přišroubujeme 

zbývajícími šrouby. [28] 
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50.2.3 Montáž střešních výlezů 

Střešní výlezy budeme instalovat před pokládkou krytiny. Střešní šablony klademe 

pod okno do maximalní vzdálenosti 100 mm od hranice okna. Mírně sklepneme 

přednastavené zámky v místě, kde budou překryty lemováním střešního okna. Poté 

pečlivě vytvarujeme spodní díl lemování střešního výlezu podle tvaru střešní krytiny. 

Před pokládkou zbývajících střešních šablon odstraníme z lemování střešního okna 

molitanové těsnění. Doplníme zbývající střešní šablony kolem instalovaného 

střešního výlezu a pak budem pokračovat celými šablonami. [28] 

50.2.4 Montáž sněhové zábrany 

Označíme si místo plánovaného připojení sněhových zábran. Přiložíme jednu 

podporu sněhové zábrany k přednastavenému zámku. Druhou část přiložíme z druhé 

strany zámku a pomocí šroubků a matek připevníme k sobě. Takhle pokračume 

s vytvořením systému podpor a protáhneme ocelové trubky skrz otvory k podporách. 

[28] 

50.2.5 Montáž žlabů s příslušenstvím 

V první desce se musí proříznou drážka o velikosti okapového háku. Musíme 

odměřit správnou výšku háku a místo, kde dojde k ohybu háku. Ohneme všechny 

potřebné háky v rovině zešikma, abychom dostali spád 0,5% pro správné odvodnění. 

Potom pomocí dvou vrutů do latě namontuje hák, napřed první a pak poslední hák 

hrany střechy. Pomocí napnutého provázku z prvního a posledního se zkontroluje 

sklonoměrem spád. Poté se podle šňůrky přidělají zbývající háky. Nakonec se 

připevní větrací mřížka na ochranný pás první latě. Jako žlabového systému 

použijeme Ruukki okapový systém 125 mm. Žlabové díly vklademe do háků a 

spojíme je dvoudílnou spojkou. Spojování žlabů, provedeme speciálním spojovacím 

prvkem systému podle technické příručky. Spoje musí být v jiných místech než jsou 

žlabové háky. V místě napojení na hák se odměří kraje a odřežou a přehnou se 

kousky přehybů žlabových háků. Na nároží se vloží pravoúhlá tvarovka a nasune se 

na oba kraje žlabů. Na vybraných místech se nasunou tvarovky žlabů s kotlíkem pro 

napojení na odpadní potrubí. Kotlík se nasazuje na žlab a odměří se díra odtoku a 

označený otvor se vystřihne. Na okraje se nasazuje speciální kryt tohoto systému. 

[29] 

50.2.6 Montáž dešťových odpadních potrubí 

Na namontovaný kotlík v předešlém bodě, se nasazuje koleno, které bude mířit 

směrem k vnějším nosným konstrukcím. Na koleno se nasadí roura nasunutím 

z vnějšího průměru na vnitřní průměr kolena. Poté opět se nasadí koleno z vnitřního 
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průměru do vnějšího. Z kolena povede svislá roura dolů kolem fasády. Svislé 

svodové roury se budou přichycovat k nosné zdi pomocí objímek, které budou po 

maximálně dvou metrech. Spojení svislých rour bude pomocí spojek svodu. Zaústění 

svislých svodů bude do gajgru, který bude napojen na kanalizační síť. [29] 

51 Personální obsazení 
 

51.1 Četa pro provádění krovu: 
-1x Vedoucí pracovník- tesař, vyučení, minimální praxe 6 let 

-2x Tesař-montáž krovu, vyučení, minimální praxe 3 roky 

-1x Pomocný dělník-příprava na skládce, základní vzdělání, proškolení na danou 

práci 

-2x Pomocný dělník-práce na krovu, základní vzdělání, proškolení na danou práci 

-1x Řidič věžového jeřábu-obsluha jeřábu, vyučení, jeřábnický průkaz, minimální 

praxe 2 roky 

-1x Řidič nákladního automobilu-obsluha NA, vyučení, ŘP C, minimální praxe 1 rok 

 

51.2 Četa pro pokrývačské - klempířské práce: 
-1x Vedoucí pracovník-pokrývač, vyučení, minimální praxe 6 let 

-2x Klempíř-klempířské práce na střeše, vyučení, minimální praxe 3 roky 

-3x Pokrývač-práce na střeše, vyučení, minimální praxe 3 roky 

-1x Pomocný dělník-pomocné práce, základní vzdělání, proškolení na danou práci 

-1x Řidič nákladního automobilu-obsluha NA, vyučení, ŘP C, minimální praxe 1 rok 

 

Všichni pracovníci musí být obeznámeni s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, enviromentálními systémy a vedoucí pracovníci s kontrolním a zkušebním 

plánem.  
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52 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

52.1 Stroje 

52.1.1 Věžový jeřáb LIEBHERR 34K 

Použití: 

Věžový jeřáb bude sloužit pro horizontální a vertikální dopravu na staveniště, 

převážně k dopravení materiálu ze skladovací plochy na místo určení montáže.  

BOZP: 

Pod ani v blízkosti zvedaného přepravovaného předmětu nesmí být žádný pracovník. 

Za navazování materiálu odpovídá proškolený vazač.  

Podmínky pro práci: 

Jeřábník s průkazem. 

Základní technické parametry: 

Maximální zatížení  4000kg 

Nosnost při max. délce 1100kg 

Maximální výška háku 27m 

Maximální pozice svislice 30° 

Rozměr založení  3800/3800mm 

Poloměr otáčení  2,5m 

Kladkostroj   11kW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.41: Věžový jeřáb [10] 
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52.1.2 Nákladní automobil Man 26.414 HIAB 200 C-4 s hydraulickou 
rukou a valníkem 

Použití:                           

Nákladní automobil slouží k dovozu materiálu na stavbu. Je opatřen hydraulickou 

rukou pro snadnou vykládku a nakládku materiálu. V případě špatného počasí, se 

bude materiál zakrývat plachtou, která není součásti dodávky nákladního automobilu. 

BOZP: 

Platné zákony a vyhlášky o pohybu na silnicích a dodržování silničního provozu ( 

č.227/2009 Sb.).  Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Podmínky práce: 

Řidičské oprávnění typu C 

Základní technické parametry: 

Nosnost jeřábu: 3,3m/7,2t, 4,5m/5,3t, 6,3m/3,73t, 8,1m/2,8t, 10/2,2t, 

15,8m/0,82t 

Valník:  6,54x2,48x0,8m 

Pohon:   Diesel 

Výkon motoru: 414 hp 

Dovolená hmotnost: 26 000 kg 

Další:   Manuální převodovka, ABS 

 

Obr.46: nákladní automobil [12] 
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52.1.3 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

 

Použití:                           

Stavební výtah bude využit pro přepravu materiálu a osob. Slouží pro vertikální 

přepravu.  Kotvení bude provedeno v okenních otvoru ve 2.NP. 

BOZP: 

Zákon č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích a č.362/2005 Sb. požadavky na ochranu a 

bezpečnost zdraví při nebezpečí pádu. 

Podmínky práce: 

Teplota nad -5°C a vítr max. 3m/s 

Základní technické parametry: 

Nosnost materiálu   850 kg 

Nosnost osob    500 kg 

Rychlost zdvihu (náklad/osoby) 24/12 m/min 

Napájení    400 V/2,8/5,5 kW  

Rozměr klece (d/š/v)   1600/1400/1100 mm 

Zpevněná plocha   2/2,5 m 

 

Obr.52: Stavební výtah [17] 
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52.2 Nářadí a pomůcky 
- 1x Svařovací stroj KIT 500W 

-  1x Motorová pila HUSQARNA 339 XP 

-  1x Okružní pila Einhell RT-CS 165 Red 

- 1x  Příklepová vrtačka FERM EBF-500 

-  1x Úhlová bruska FERM EBF-115/500 

- 5x Kladívko STANLEY-DIN 100-16 

-  3x Úhloměr SKIL 0580AA 

-  2x Ruční pilka na dřevo STANLEY 

-  5x Šroubováky STANLEY 

-  3x Tesařský úhelník STANLEY 

-  2x AKU vrtačka FERM FDCD-1800K2N 

-  2x Vodováha STANLEY 

-  5x Metr STANLEY 

-  5x Provázek 

-  2x Kolečka FISKARS 

-  3x Lopata FISKARS 

-  3x hrábě FISKARS 

-  3x Smeták GARDENA Combisystem 

52.3 Pomůcky BOZP 
-  6x Bezpečnostní sedák Rock Emire Skill uno 

- 6x Lano statické Rock Empire 10mm 

-  6x Karabiny a zajišťovací pomůcky Rock Empire Steel screw 

-  10x Ochranné brýle PILLI 

-  10x Přilba Petzl Alveo Vent 

-  10x Pracovní rukavice Crow 

- 10x Reflexní oděv LYNX 

- 10x Pracovní obuv a oděv Wintoperk 
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53 Jakost a kontrola kvality 
Všechno zpracováno v samostatné příloze B6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

– ZASTŘEŠENÍ OBJEKTU 

53.1 Vstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 

53.1.1 Provádění krovu 

- Připravenost montážní konstrukcí 

- Vodorovná stropní konstrukce 

- Nosné zdivo 

- Komínové těleso 

- Kvantitativní a kvalitativní přejímka 

- Zásady skladování materiálů a výrobků 

- Ošetření materiálů před montáží 

- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 

53.1.2 Klempířské práce 

- Kontrola celistvosti 

- Kontrola tuhosti 

- Kontrola poškození jednotlivých prvků 

- Kontrola rozměrů krovu jako celku 

- Kontrola provedení spojů 

- Kontrola ošetření dřevěných prvků 

- Připravenost montážních konstrukcí 

- Kvantitativní a kvalitativní přejímku 

- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 

- Zásady skladování materiálů a výrobků 

53.1.3 Pokrývačské práce 

- Kontrola provedení spojů 

- Kontrola úpravy povrchů 
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- Kontrola umístění a rozmístění jednotlivých prvků 

- Kontrola uchycení prvků k nosným konstrukcím 

- Kontrola vodotěsnosti 

- Připravenost montážních konstrukcí 

- Kvantitativní a kvalitativní přejímku 

- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 

- Zásady skladování materiálů a výrobků 

53.2 Mezioperační kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 

53.2.1 Provádění krovu 

- Technologická posloupnost zabudování jednotlivých prvků nosné konstrukce 

- Provedení spojů 

- Kontrola rozměrů a poškození zabudovaných prvků 

- Stabilita a tuhost konstrukce v montážním stádiu 

- Kontrola přísunu zabudovaných prvků do konstrukce 

- Kontrola připevnění zabudovaných prvků ke stávajícím nosným konstrukcím 

- Kontrola rozmístění vazníků, prken, kontra-latí 

53.2.2 Klempířské práce 

- Kontrola správného provádění spoje jednotlivých klempířských prvků 

- Kontrola způsobu a místa zabudování klempířských prvků 

- Kontrola rozměrů klempířských prvků 

- Kontrola povrchových úprav klempířských prvků 

- Kontrola technologie zabudování klempířských prvků 

53.2.3 Pokrývačské práce 

- Kontrola postupu zabudování střešní krytiny 

- Kontrola položení střešní krytiny 

- Kontrola zabudování hřebenáčů 
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53.3 Výstupní kontrola 
-Kontrola projektové dokumentace 

53.3.1 Provádění krovu 

- Kontrola celistvosti 

- Kontrola tuhosti 

- Kontrola poškození jednotlivých prvků 

- Kontrola rozměrů krovu jako celku 

- Kontrola provedení spojů 

- Kontrola ošetření dřevěných prvků 

53.3.2 Klempířské práce 

- Kontrola provedení spojů 

- Kontrola úpravy povrchů 

- Kontrola umístění a rozmístění jednotlivých prvků 

- Kontrola uchycení prvků k nosným konstrukcím 

- Kontrola vodotěsnosti 

53.3.3 Pokrývačské práce 

- Kontrola provedení střešní krytiny 

- Kontrola provedení montáže hřebenáčů 

- Kontrola připevnění plechové krytiny k nosné konstrukci 

- Kontrola vodotěsnosti krytu střešního pláště 

54 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Všechny požadavky jsou zpracovány v samostatné části A10. PLÁN BOZP 

S PLÁNEM RIZIK 

54.1 Základní ustanovení 
Je potřeba dodržovat všechny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a 

staveništi. Nejdůležitější jsou zákony č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 

362/2005 Sb. Všichni pracovníci jsou povinni podstoupit všechna školení, které jsou 
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potřeba pro provedení prací zastřešení z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Jsou seznámeni s provozem stavby, s používáním všech pomůcek a strojů. 

Proškolení se stvrdí podpisem do protokolu o školení a provozu na staveništi. 

54.2 Zajištění bezpečnosti staveniště 
Staveniště se musí udržovat v provozuschopném stavu. Hranice staveniště budou 

oploceny do výšky 2m po celém jeho obvodu. Vjezd na staveniště bude z přilehlé 

ulice přístupný uzamykatelnou bránou s označením zákazu vstupu nepovolaným 

osobám a dopravním značením na staveništi. Přívod energie a vody bude opatřen 

pojistným vypínačem pro vypnutí přísunu energie a vody v případě potřeby. Dveře 

šaten budou označeny s důležitými telefonními čísly, jako je 112-tísňové volání, 150-

požární sbor, 155-záchranná služba, 158- policie ČR a 156- městská policie. 

 

54.3 Osobní ochranné pomůcky 
Při výstavbě zastřešení jsou všichni pracovníci povinny používat všechny předepsané 

ochranné pracovní pomůcky. Při přebíraní ochranných pomůcek jsou povinni všichni 

pracovníci zkontrolovat jejich bezvadný, provozuschopný stav, při závadě to oznámit 

a nafasovat jinou ochrannou pomůcku. Všichni pracovníci a osoby na staveništi a 

stavbě musí nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu a pevnou pracovní obuv 

s uzavřenou špičkou. Pracovníci zajištující práci na zastřešení, kteří jsou ve 

vzdálenosti 1,5m od volného okraje musí mít na sobě bezpečnostní sedák a být řádně 

jištěni bezpečnostním lanem s karabinou. 

55 Ekologie- vliv na životní prostředí, nakládání 
s odpady 

 

Při realizaci vznikají odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 

Sb. 

Dotčená legislativa: 

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech  

V souladu s vyhláškami Ministerstva životního prostředí č. 381-384/2001 Sb. o 

podmínkách ukládáni odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

V souladu s NV č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
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Všechen odpad na staveništi se bude třídit. Recyklovaný odpad bude odvážen 

k recyklaci. Zbývající odpad bude ukládán na skládky. Stavba nebude mít negativní 

dopad na životní prostředí. Všechen odpad bude odvážen do míst na to určený a bude 

zachován doklad od odvozu do těchto zařízení. Na stavbě se nebude žádný odpad 

pálit a tím nebude zatěžováno ovzduší. 

 

Bude se rozlišovat odpad na: 

Recyklovatelný odpad 

Nespalitelný odpad  

Spalitelný odpad 

 

Katalog odpadů: 

17 01 01 O – Beton (způsob likvidace: recyklace) 

17 01 03 O – Tašky a keramické výrobky (recyklace) 

17 02 01 O - Dřevo (recyklace) 

17 02 02 O - Sklo (recyklace) 

17 02 03 O - Plasty (recyklace)  

17 04 02 O - Hliník (recyklace) 

17 04 04 O - Zinek (recyklace) 

17 04 05 O - Železo a ocel (recyklace) 

17 04 07 O - Směsné kovy (recyklace) 

17 06 04 O - Izolační materiály neuvedené pod čísli 17 06 01 a 17 06 03-neobsahují 

azbest ani jiné škodlivé látky (recyklace) 

09 04 O - Směsné demoliční a stavební  odpady (recyklace) 

13 07 01,02,03 N – Odpady kapalných paliv (chemická likvidace) [14] 
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cvičení. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN80-214-0490 6, Brno 

2002 

Kočí B., Technologie pozemních staveb I-Technologie stavebních procesů. 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN 80-214-0354-3, ISBN 80-214-

0634-8, Brno 1997 

 

[28]<http://strechy.chodska.cz/sites/default/files/mediabanka/soubory/montazni-

navody/ruukki-classic-montazni-navod.pdf> 

[29]<http://www.ruukkistrechy.cz/Nase-produkty/Okapovy-system/Okapovy-

system-125-mm> 

[30]<http://www.titan-multiplast.cz/produkty/dutinkove-polykarbonatove-desky-

41/> 
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57 Vstupní kontrola 
 

57.1 Kontrola projektové dokumentace 
 

-Kontroluje se správnost, celistvost dané projektové dokumentace.  Dokumentace 

musí být  odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem.  Dokumentace 

musí mít razítko. 

 

Dokumenty: zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška 

č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Způsob kontroly: Vizuální 

Kontrolu provádí: projektant, HSV, PSV, TDI 

 

57.2 Kontrola p řipravenosti staveniště 
 

-Kontroluje se poloha a připojeni míst pro vodu a elektřinu. Skladovací plochy musí 

být odvodněné, rovné, suché a zpevněné.  Kontroluje se správnost zařízení 

staveniště, všechny náležitosti s ním spojené pro bezproblémovou obsluhu stavby dle 

dokumentu PD zásada organizace výstavby a zprávy zařízení staveniště. 

 

Dokumenty: zásady organizace výstavby, zpráva zařízení staveniště 

Způsob kontroly: Vizuální 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

 

57.3 Kontrola p řevzetí pracoviště 
 

-kontrola podkladní vrstvy   

Kontroluje se rovinnost a čistota povrchu stropní konstrukce. Rovnoběžnost a 

rovinnost povrchu bez výstupků nebo hran, zbavení nečistot, nesmí stát na povrchu 
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voda nebo led. Dovolené odchylky rovnoběžnosti: +5mm do 4m, + 12mm do 8m a 

+20mm do 16m. Rovinnostní výchylka +5mm na 2m latě.  

-Kontroluje se dostatečná tuhost všech nosných kcí pro půdní nástavbu. Kontrola 

správnosti železobetonového věnce obvodových konstrukcí.  

 

Dokument: ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0205, PD, 

ČSN 73 2611 výchylky rozměrů a tvar ocelových konstrukcí 

Způsob kontroly: vizuální, měření na 2m lati 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

 

57.4 Kontrola dodaného materiálu 
 

-Kontroluje se množství, celistvost a cena smluveného dodaného materiálu. Kontrola 

poškození materiálu. Uložení na místech dle technických parametrů materiálu. 

Zastřešení a zakrytí, aby nedošlo k poškození materiálu povětrnostními vlivy. 

Dodané technické listy, osvědčení o jakosti, faktury se musí archivovat.  Předání 

podkladů o materiálu majiteli při předání díla.  

Způsob kontroly: převzetí všech dokumentů, archivace 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

 

57.5 Kontrola stroj ů, nástrojů a BOZ pomůcek 
 

Kontrola funkčnosti a údržby všech strojů. Kontrola vertikálních dopravních strojů, 

kontrola lan. Zvedací mechanizmus musí být vhodný a bez vad pro zvednutí prvků 

krovu. Obsluha jeřábu musí mít ověření pro obsluhu. Kontrola všech bezpečnostních 

pracovních pomůcek na stavbě, jejich použitelnost a kompletnost.   

 

Dokumenty: technické listy, ověření o únosnosti lan 

Způsob kontroly: vizuální a prověření technických listů 

Kontroluje: HSV, PSV, TDI 
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58 Mezioperační kontrola 
 

58.1 Kontrola skladovaného materiálu 
 

-Kontroluje se uložení na skládce materiálu, popřípadě ve skladovací hale. Kontrolu 

provadí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Musí být plocha zpevněná 

a odvodněná, všechen zdící materiál a překlady musí být skladovány v originálních 

obalech na paletách a chráněny proti klimatickým vlivům. Musí být dodržen rozestup 

materiálu, aby nedošlo k jejich poškození. Skladovat nad sebou můžeme max. 2 

palety. Pytle s maltou musí být skladovány tak, aby nedošlo k znehodnocení vodou 

nebo vysokou vlhkostí. Proto musí být uskladněny v kontejnerech nebo uloženy pod 

zastřešením. Materiál pro zdění, musí být ve vzdálenosti 0,6m od překážky, aby byl 

dostatečný prostor pro práci.  

Dokumenty: technické listy, projektová dokumentace 

Způsob kontroly: vizuální a prověření technických listů 

Kontroluje: HSV , TDI 

 

58.2 Kontrola vyty čení polohy stěn 
 

-Kontroluje se správné vytyčení polohy budovaných stěn dle projektové 

dokumentace a jejich následné odchylky dle normy. 

Rozměr (m) Mezní odchylky vytyčení (mm) 

Délky a šířky Úhel dvou stěn Výkop základů 

< 25 ± 12 ± 12 ± 50 

>25 <40 ± 20 ± 16 ± 50 

40 ± d/2000 ± d/2500 ± 100 

Tab2.2:vytyčení tvaru a rozměrů obvodového zdiva 

Dokumenty: projektová dokumentace, ČSN 73 0421-1: přesnost vytyčování 

stavebních objektů s prostorovou skladbou; srpen 2002, ČSN 73 0212: Geometrická 

přesnost ve výstavbě 
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Způsob kontroly: vizuální  

Kontroluje: HSV , TDI 

 

58.3 Kontrola provád ění zdění 
 

-Kontroluje se především odchylka od rovinosti a svislosti budované konstrukce. 

Kontrola čistoty a rovinosti podkladu pomocí 2 m vodováhy. Kontroluje se osazení 

první vrstvy cihel do malty a jejich svislost a vodorovnost pomocí vodováhy. Poté se 

kontrolují rohy a vazby zdiva, které musí být převázány o polovinu max. o třetinu 

délky. Kontrola ložné a styčné spáry a jejich vyplnění v tlouštce 10-15 mm malty. 

Kontrola ukládání tvárnic s dutinami dolů. Uhlopříčka mezi dvěma armovanými rohy 

max. 7 m. 

 Pozice Největší povolená odchylka 

(mm) 

Svislost V rámci jednoho podlaží ± 20 

V rámci celkové výšky budovy o 

třech a více patrech 

± 50 

Svislá souosost ± 20 

Rovinost V délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 

V délce 10 metrů  ± 50 

Tloušťka Jedné svislé vrstvy stěny ± 5 nebo 5% tloušťky vrstvy 

Celé vrstvené dutinové stěny ± 10 

Tab2.3:největší povolené geometrické odchylky pro zděné prvky 

Dokumenty: projektová dokumentace, ČSN 73 0212-3: Geometrická přesnost ve 

výstavbě, ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: 

Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; květen 2007 

Způsob kontroly: vizuální  

Kontroluje: HSV  
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58.4 Kontrola stavebních otvorů 
 

-Kontrolujeme rozměry a místo určení podle projektové dokumentace a kontrolujeme 

rovinost a svislost jako pro zdivo. 

Tolerance místní rovinnosti 

Pro delší rozměr plochy <1 mm 1-4 mm 4-10 mm 10-16 mm >16 mm 

Stěny s nedokončeným povrchem 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

 

Mezní odchylky svislosti svislých kcí Výška konstrukce 

< 2,5 mm >2,5 mm- 4 m > 4 m 

Stěny (určené povrchové přímky nebo hrany) ± 5 ± 8 ± 12 

 

Jmenovité rozměry stavebního otvoru a < 3m 3< a < 6 m 

Stavební otvor pro okna a vnější dveře s neupraveným 

povrchem 

± 12 mm ± 16 mm 

Stavební otvor pro okna a vnější dveře s upraveným povrchem ± 10 mm ± 12 mm 

 

Svislé rozměry otvoru do velikosti (m) 1 3 6 

Max. přípustné tolerance úhlopříček (mm) ± 3 ± 4,0 ± 6,0 

Tab2.4:Tolerance velikosti otvorů a uhlopříček 

 

Dokumenty: projektová dokumentace, ČSN 73 0212-1: Geometrická přesnost ve 

výstavbě 

Způsob kontroly: vizuální  

Kontroluje: HSV  
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58.5 Kontrola p řekladů 
 

-Kontrolujeme orientaci osazeného překladu s ohledem na umístění výztuže 

v překladu. Kontrola použitého typu a místa dle projektové dokumentace. 

Kontrolujeme dodržené mimální uložení překladu dle výrobce podle velikosti otvoru 

do kterého se použijí. Musíme dát pozor, aby nebylo uloženo na dělené tvárnice, lze 

použít jen na celé nebo poloviční od výrobce. Kontroluje se tloušťka maltového lože 

dle výrobce.  

Dokumenty: projektová dokumentace, technologický předpis 

Způsob kontroly: vizuální  

Kontroluje: HSV  

 

58.6 Kontrola spojů 
 

-Kontroluje se provedení všech svárů a zálivek. U svárů kontrolujeme, zda jsou 

provedeny dle výkresů na kterých musí být uveden typ svaru a tolerance jeho 

rozměrů. 

Dokumenty: projektová dokumentace, technologický předpis 

Způsob kontroly: vizuální  

Kontroluje: HSV  

58.7 Kontrola lešení 
 

-Kontroluje se výška, stabilita a umístění lešení. Kontrola výšky zabradlí 1,1 m a 

zarážku u podlahy min. 0,15 m. Kontrola šířky podlahy min. 600 mm. Kontrola 

bezpečnosti výstupů a sestupů na lešení. Min. přesah žebříků nad podlahou lešení je 

1 m, vzdálenost příčlí ma. 40 mm. Kontrolují se vhodné klimatické podmínky při 

kterých se smí stavět lešení. Kontrola únosnosti podlážek. Při demontáži se 

postupujde od shora a jednotlivé díly se posílají dolů. V případě veřejné bezpečnosti 

je nutná kontrola volného prostoru vedle lešení 2m zakrytého stříškou či podchyty. 

Dokumenty: ČSN EN 12810-1 Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na 

výrobky; září 2004, vyhl. Č. 362/2005: o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Způsob kontroly: vizuální  

Kontroluje: HSV  

58.8 Kontrola chránění proti povětrnosti 
 
-Kontroluje se zda je dokončená stěna nebo stěna, na které byly práce přerušeny, 
chráněná proti provlhnutí. Vrchní povrchy stěn a parapetů musí být přikryty 
nepropustnými obaly a zajištěny proti odvanutí stropů. 

Dokumenty: projektová dokumentace, technologický předpis 

Způsob kontroly: vizuální  

Kontroluje: HSV  

 

59 Výstupní kontrola 
 

59.1 Kontrola p řesností zdí 
 

-Kontroluje se tloušťka, rovinnost a svislost dle projektové dokumentace a následné 

odchylky dle normy.  

 

 Pozice Největší povolená odchylka 

(mm) 

Svislost V rámci jednoho podlaží ± 20 

V rámci celkové výšky budovy o 

třech a více patrech 

± 50 

Svislá souosost ± 20 

Rovinost V délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 

V délce 10 metrů  ± 50 

Tloušťka Jedné svislé vrstvy stěny ± 5 nebo 5% tloušťky vrstvy 

Celé vrstvené dutinové stěny ± 10 
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Tolerance místní rovinnosti 

Pro delší rozměr plochy <1 mm 1-4 mm 4-10 mm 10-16 mm >16 mm 

Stěny s nedokončeným povrchem 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 

 

 

Mezní odchylky svislosti svislých kcí 

Výška konstrukce 

< 2,5 mm >2,5 mm- 4 m > 4 m 

Stěny (určené povrchové přímky nebo hrany) ± 5 ± 8 ± 12 

Tab3.1:Tolerance a geometrické odchylky pro zděné kce 

 

 

Rozměr 

Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 

<4,0 4,0 – 8,0 8,0 – 16,0 >16 

Délka, šířka ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 

Výška ± 25 ± 30 ± 40 ± 50 

Tab3.1a:Mezní odchylky vzdáleností konstrukčních celků 

 

 Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 

Rozměr Do 4,0 4,0-8,0 4,0-8,0 16,0-30,0 

Místnosti 

pro pobyt 

osob 

Ostatní 

místnosti 

Délka, šířka ± 15 ± 20 ± 25 ± 30 

Výška ± 20 ± 25 ± 30 nestanovuje 

Délka, šířka ± 20 ± 25 ± 30 ± 50 

Výška ± 30 ± 40 ± 50 nestanovuje 

Tab3.1b:Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí 
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 Mezní odchylky v mm pro rozsah rozměrů v m 

Druhy ploch Do 1,0 1,0-4,0 4,0-10,0 >10 

Podlahy s dok. 

povrchem 

Místnost pro 

pobyt osob 

2 4 6 8 

Ostatní 

místnosti 

4 6 10 15 

Stěny a podhledy 

stropů s dok. 

povrchem 

Místnost pro 

pobyt osob 

3 5 8 15 

Ostatní 

místnosti 

5 8 12 15 

    Tab3.1c:Mezní odchylky celkové rovinnosti povrchů vnitřních rovinných ploch 

 

Dokumenty: ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: 

Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; květen 2007, ČSN 73 0212-1 

Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Navrhování geometrické přesnosti, projektová dokumentace 

Způsob kontroly: vizuální a měření 

Kontroluje: HSV, PSV, TDI 

59.2 Kontrola geometrické přesnosti otvorů 
-Kontrolujeme rozměry a místo určení podle projektové dokumentace a kontrolujeme 

rovinost a svislost jako pro zdivo. 

Jmenovité rozměry stavebního otvoru a < 3m 3< a < 6 m 

Stavební otvor pro okna a vnější dveře s neupraveným 

povrchem 

± 12 mm ± 16 mm 

Stavební otvor pro okna a vnější dveře s upraveným povrchem ± 10 mm ± 12 mm 

 

Svislé rozměry otvoru do velikosti (m) 1 3 6 

Max. přípustné tolerance úhlopříček (mm) ± 3 ± 4,0 ± 6,0 

Tab3.2:Tolerance velikosti otvorů a uhlopříček 
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Dokumenty: ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě, projektová 

dokumentace 

Způsob kontroly: vizuální  

Kontroluje: HSV, PSV, TDI 

 

59.3 Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce 
 

-Kontroluje se správnost a celistvost všech vyzděných konstrukcí. 

Dokumenty: ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě,  projektová 

dokumentace 

Způsob kontroly: vizuální a měření 

Kontroluje: HSV, PSV, TDI 

 

Kontrolní a zkušební plán v příloze B5. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

KVALITY-ZD ĚNÍ PŮDNÍ NÁSTAVBY 

 

60 Seznam použitých zkratek: 
 

PD- projektová dokumentace 

TDI- technický dozor investora 

HSV- hlavní stavbyvedoucí 

PSV- pomocný stavbyvedoucí (mistr) 

SD- stavební deník 

TP- technologický předpis 

G-geodet 

S-statik 
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61 Seznam použitých norem a vyhlášek: 
 

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška 

č.499/2006 Sb.  

vyhláška č.499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 

NV č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

NV č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

ČSN 73 0210    Geometrická přesnost ve výstavbě 

ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 

geometrické přesnosti 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 

části 

ČSN EN 1996-2  Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: 

Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; 

květen 2007 

ČSN EN 12810-1  Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky; 

září 2004 
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62 Vstupní kontrola 

62.1 Kontrola projektové dokumentace 
-Kontroluje se správnost, celistvost dané projektové dokumentace.  Dokumentace 

musí být  odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem.  Dokumentace 

musí mít razítko. 

 

Dokumenty: zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška 

č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Způsob kontroly: Vizuální 

Kontrolu provádí: projektant, HSV, PSV, TDI 

62.2 Kontrola p řipravenosti staveniště 
-Kontroluje se poloha a připojeni míst pro vodu a elektřinu. Skladovací plochy musí 

být odvodněné, rovné, suché a zpevněné.  Kontroluje se správnost zařízení 

staveniště, všechny náležitosti s ním spojené pro bezproblémovou obsluhu stavby dle 

dokumentu PD zásada organizace výstavby a zprávy zařízení staveniště. 

 

Dokumenty: zásady organizace výstavby, zpráva zařízení staveniště 

Způsob kontroly: Vizuální 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

62.3 Kontrola p řevzetí pracoviště 

Kontrola podkladní vrstvy  

-Kontroluje se rovinnost a čistota povrchu stropní konstrukce. Rovnoběžnost a 

rovinnost povrchu bez výstupků nebo hran, zbaven nečistot, nesmí stát na povrchu 

voda nebo led. Dovolené odchylky rovnoběžnosti: +5mm do 4m, + 12mm do 8m a 

+20mm do 16m. Rovinnostní výchylka +5mm na 2m latě.  

-Kontroluje se dostatečná tuhost všech nosných kcí pro krov. Kontrola správnosti 

železobetonového věnce obvodových konstrukcí. Kontroluje se správné vyvedení 

závitových tyčí pro ukotvení připojovacích plechů na obvodové zdivo. Odchylka 

může být maximálně 5mm v příčném směru a v podélném pak maximálně 10mm.  

 

Kontrola pozedních věnců 
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-Kontroluje se celistvost a rovinost pozedních věnců po celém svém povrchu. Povrch 

musí být bez výchylek a výstupků na povrchu. Pozední věnce musí být tuhé a 

vyzrálé, aby vydržely únosnost střešní nosné konstrukce. 

 

Dokument: ČSN 73 0210 Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0205, PD, 

ČSN 73 2611 výchylky rozměrů a tvar ocelových konstrukcí 

Způsob kontroly: vizuální, měření na 2m lati 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

62.4 Kontrola dodaného materiálu 
-Kontroluje se množství, celistvost a cena smluveného dodaného materiálu. Kontrola 

poškození materiálu. Uložení na místech dle technických parametrů materiálu. 

Zastřešení a zakrytí, aby nedošlo k poškození materiálu povětrnostními vlivy. 

Dodané technické listy, osvědčení o jakosti, faktury se musí archivovat.  Předání 

podkladů o materiálu majiteli při předání díla. Dřevěné prvky krovu by neměli mít 

větší odchylku než 5mm. Měli by být zbaveny kůry a jejich vlhkost by měla být do 

20%, změřeném vlhkoměrem. U ocelových prvků kontrolujeme správnost prvků a 

jejich ochranné nátěry z výroby. Kontrolujeme správné rozmístění L úhelníků pro 

připojení dřevěných příhradových sbíjených vazníků k sobě. Spojovací materiály 

musí být bez povrchových vad. 

 

Dokumenty: ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy 

a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky,  

Způsob kontroly: převzetí všech dokumentů, archivace 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

62.5 Kontrola stroj ů, nástrojů a BOZ pomůcek 
Kontrola funkčnosti a údržby všech strojů. Kontrola vertikálních dopravních strojů, 

kontrola lan. Zvedací mechanizmus musí být vhodný a bez vad pro zvední prvků 

krovu. Obsluha jeřábu musí mít ověření pro obsluhu. Kontrola všech bezpečnostních 

pracovních pomůcek na stavbě, jejich použitelnost a kompletnost.   

 

Dokumenty: technické listy, ověření o únosnosti lan 

Způsob kontroly: vizuální a prověření technických listů 
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Kontroluje: HSV, PSV, TDI 

63 Mezioperační kontrola 

63.1 Kontrola střešních příhradových vazníků 
-Kontroluje se provedení a správné rozmístění plných vazeb příhradových vazníků a 

dalších prvků nosné konstrukce, jako nárožní vazníky, poloviční vazby atd. dle 

projektové dokumentace, výrobní a dodací dokumentace. Kontrolujeme správnou 

osovou vzdálenost mezi vazníky, která nesmí být větší než 1025mm. Vzdálenost 

přesahu uložení vazníky na věnci musí být v maximální vzdálenosti podle projektové 

dokumentace. Kontrolujeme, aby minimální vzdálenost vzaníků od komínového 

tělesa nebyla menší než 50mm, to stejné pro otvory střešních oken.  

 

Dokumenty: ČSN 73 2810: DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – Provádění 

ČSN 73 3150 (733150):Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 

Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 

Kontroluje: HSV, TDI 

63.2 Kontrola spojů dřevěných konstrukcí 
-Kontroluje se správné dotažení všech spojovacích šroubů. U hřebíkových spojů se 

kontroluje správné zaražení hřebíku do dřeva. Hlava zaraženého hřebíku musí být 

v jedné rovině s rovinou dřeva. Svorníky musí být utaženy, tak aby spojovaný 

materiál spolu lícoval a nedocházelo k prokluzování materiálu. V případě výrazného 

vysychání dřeva se potom dle potřeby dotahují. Spoje všech bednících prvků musí 

být na sráz vedlejších desek a pomocí správných hřebíků se musí přichytit do krokví.

  

Dokumenty: ČSN EN 336: Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 

ČSN 73 0212-5: : Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 

Kontrola přesnosti stavebních dílců 

ČSN 73 3150 (733150):Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 

Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů  

Kontroluje: HSV, TDI 
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63.3 Kontrola provedení hydroizolace 
-Kontroluje se zejména rozvrstvení pásů izolace a jejich následné překrytí, které by 

mělo být dle přesahu 150mm. Odchylka maximálně 50mm. Lepení izolace v místech 

přesahů izolační páskou. Kontrola vytažení izolace na prostupující svislé konstrukce. 

Minimální délka 150 mm na vytahující konstrukci. 

 

Dokumenty: technické listy 

ČSN EN 13859-1: Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií 

podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro 

pojistné hydroizolace pro skládané krytiny 

Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 

Kontroluje: HSV, TDI 

63.4 Kontrola laťování 
-Kontrolují se osové vzdálenosti mezi kontra-latěmi, které musí odpovídat délce 

mezi krokvemi. Rozteč mezi latěmi musí být do vzdálenosti maximálně 350mm. 

Kontrola přibití, které musí být minimálně ve vzdálenosti 750mm pro dva hřebíky. 

Kontroluje se kvalita provedení, kdy se musí zachovat rovinnost, nesmí nic vyčnívat 

z roviny izolace.  Kontrola laťování se provádí pomocí měření, maximální odchylka 

je 10mm. Kontrola rovinnosti se provádí pomocí provázku. Kontroluje se správnost 

přibití do kontra-latí pomocí hřebíků, které nesmí vyčnívat a musí lícovat s rovinou 

přibití.  

 

Dokumenty: ČSN EN 336: Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 

ČSN 73 0212-5: Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

ČSN 73 2810: DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE – Provádění 

Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 

Kontroluje: HSV, TDI 

63.5 Kontrola klempí řských prvků 
-Kontrola žlabových háků, přibití min. na dva hřebíky 120 mm a max. 60 mm od 

sebe. Kontroluje se vzdálenost žlabových háků podle projektové dokumentace. 

Kontrola okapního žlabu překrytí musí být minimálně 150mm, správně otvory pro 
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trouby, jejich správný průměr, spojení prvků. Musíme kontrolovat správný spád pro 

odtok vody., který musí být minimálně 0,5%.  

-Kontrola oplechování komína se provádí pro obě vrstvy, napřed se musí 

zkontrolovat první vrstva, jestli je lemování spojeno se střechou a druhá vrstva, aby 

byla spojena s komínem, aby nedocházelo k pronikání vody do konstrukce vlivem 

sedání střešní konstrukce a následným vznikem mezer. Překrytí musí být minimálně 

150mm. 

 

Dokumenty: ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí 

Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 

Kontroluje: HSV, TDI 

63.6 Kontrola montáže střešních výlezů 
-Kontroluje se správnost místa dle projektové dokumentace. Musíme kontrolovat, 

jestli všechny prvky jsou na místě a následné doplnění lemování první vrstvy, které 

se připojí k prvkům střechy a další vrstvy, která se navazující na střešní krtinu, aby 

nedocházeli k zatékání vody do konstrukce.  Musíme dbát na těsnot všech prvků. 

 

Dokumenty: ČSN 73 3130: Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní 

ustanovení 

Montážní návod výrobce 

Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 

Kontroluje: HSV, TDI 

63.7 Kontrola pokládky střešní krytiny 
-Kontroluje se správnost pokládky jednotlivých střešních ocelových tabulí. Doložení 

u otvorů, seřezání u nároží a správné kotvení šrouby a jejich dotažení krytiny dle 

výrobce. Kontrolujeme správné přesahy a následné ohyby plechů u okapového 

plechu a jejich spojení. Kontrolujeme správné uložení hřebenáčů, a větracích prvků 

hřebene. Jejich ukotvení do plechu a ne do podkladních dřěvěných prvků.  

Kontrolujeme správné překrytí plechů a jejich vytvořená stojatá drážka. Kontrola 

překrývacích plechů u vystupujících svislých kosntrukcí a jejich krycích lišt. Drážky 

lirycích lišt ve svislém zdivu. 
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Dokumenty: ČSN 73 3610: Navrhování klempířských konstrukcí 

Montážní návod výrobce 

Způsob kontroly: vizuální a prověření technických listů 

Kontroluje: HSV, TDI 

64 Výstupní kontrola 
 

64.1 Kontrola ochrany konstrukce 
-Kontroluje se ochrana konstrukce zaplachtováním, pokud se nezačne s okamžitou 

pokládkou krytiny po skončení vybudování krovu střechy. Opatření zaplachtování se 

zamezí zvlhnutí a nasáknutí dřeva vodou od případného deště. 

Dokumenty: ČSN 73 0210-1: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 1: Přesnost osazení 

Způsob kontroly: vizuální 

Kontroluje: HSV, PSV, TDI 

64.2 Kontrola rozměrů a tvarů hotové konstrukce 
Kontroluje se správnost a celistvost provedení všech klempířských, pokrývačských, 

zámečnických a tesařských prací. 

Dokumenty: ČSN 73 0210-1: Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 1: Přesnost osazení 

ČSN 73 1901: Navrhování střech - Základní ustanovení 

Způsob kontroly: vizuální, měření a prověření technických listů 

Kontroluje: HSV, PSV, TDI 

 

Kontrolní a zkušební plán v příloze B6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

KVALITY-ZAST ŘEŠENÍ OBJEKTU 
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65 Seznam použitých zkratek: 
 

PD- projektová dokumentace 

TDI- technický dozor investora 

HSV- hlavní stavbyvedoucí 

PSV- pomocný stavbyvedoucí (mistr) 

SD- stavební deník 

TP- technologický předpis 

G-geodet 

S-statik 

 

66 Seznam použitých norem a vyhlášek: 
 

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška 

č.499/2006 Sb.  

vyhláška č.499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 

NV č. 591/2006 Sb.  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

NV č. 362/2005 Sb.  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

ČSN 73 0210    Geometrická přesnost ve výstavbě 

ČSN 73 0205  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování 

geometrické přesnosti 

ČSN 73 2611    výchylky rozměrů a tvar ocelových konstrukcí 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 

části 

ČSN 73 2824-1  Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo 

ČSN 73 2810   Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
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ČSN 73 3150  Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie 

třídění 

ČSN EN 14545 Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – 

Požadavky 

ČSN EN 336    Konstrukční dřevo - Rozměry, dovolené odchylky 

ČSN EN 13859-1  Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky 

pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - 

Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné 

hydroizolace pro skládané krytiny 

ČSN 73 1901    Navrhování střech - Základní ustanovení 

ČSN 73 3610   Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní 

ustanovení 
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67 Obecné požadavky na plnění BOZP 
 

Po celou dobu výstavby polyfunkčního domu v Šumperku jsou všichni pracovníci 

povinni se řídit a jednat dle právních předpisů a dokumentů. Jedná se o tyto předpisy: 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

- Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

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

pracovní prostředí 

- Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů a technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

67.1 Povinnosti zhotovitele stavby 

 

-Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., 

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.) a aby staveniště 

vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 

(Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.) a 

dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k (Nařízení vlády 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi); je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s 

plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 

-Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 

postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a 

nařízení vlády č. 441/2004 Sb.). 
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-Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a 

který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, 

jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 

 

Zhotovitel zajistí, aby 

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády 591/2006 Sb., 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 

příloze č. 3 k nařízení vlády 591/2006 Sb., jestliže se na staveništi plánují nebo 

provádějí 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 

zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s 

těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách 

za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (Stavební zákon) a které 

zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 

konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, 

včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, 

jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování 

prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, 

zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním 

nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 

ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků 

různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do 

stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 

provedení (dále jen "montážní práce"), 
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5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 

stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně 

stavby za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (dále jen "bourací 

práce"), 

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního 

předpisu (Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách)., 

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 

8. práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými 

jsou například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, 

dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, 

jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto 

prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

-Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 

montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly 

prováděny na pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu 

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

pracovní prostředí.), a jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na 

pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do 

hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup 

na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (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.). 

 

67.2 Povinnosti pracovníků na stavbě 
 

Všichni pracovníci musí být proškoleni se zápisem ve stavebním deníku. Bez 

proškolení se nebudou na stavbě vyskytovat žádní pracovníci. Stejné podmínky platí 

rovněž pro externí pracovníky dodavatelských firem. Všichni pracovníci na stavbě 

musí používat ochranné pomůcky a řídit se všemi bezpečnostními ustanoveními. 

67.2.1 Ochranné pomůcky pracovníků 

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

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 

dezinfekčních prostředků. 
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Ochranné prostředky musí 

-  být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich 

používání nesmí představovat další riziko, 

-  odpovídat podmínkám na pracovišti, 

-  být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

-  respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 

současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 

slučitelné. 

Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání 

ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna 

opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel 

na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a 

pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. 

 

Pro ochranu hlavy: 

- ochranné přilby  

Pro ochranu sluchu: 

-  zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky, 

-  mušlové chrániče sluchu, 

-  akustické přilby (tzv. protihlukové přilby), 

Pro ochranu očí a obličeje: 

-  ochranné brýle, 

-  ochranné obličejové štíty, 

-  svářečské kukly a štíty  

Pro ochranu dýchacích orgánů: 

-  masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti 

radioaktivnímu prachu s vhodnou lícnicovou částí, 
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Pro ochranu rukou a paží: 

-  rukavice na ochranu před mechanickém poškození, chem. Latkami a 

biologickými činiteli, elektřinou, řárem a nízkými teplotami,.. 

-  ochranné rukávy, 

-  ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím 

prostředí. 

Pro ochranu nohou: 

-  obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou, 

-  obuv, vysoká obuv, přezůvková obuv tepelně izolační, 

-  ochranná obuv pro obsluhu přenosných řetězových pil, 

-  chrániče kolen 

Pro ochranu trupu a břicha: 

-  ochranné vesty, kabáty a zástěry pro ochranu před strojním zařízením a před 

ručním nářadím (bodnutí, pořezání, rozstříknutí roztaveného kovu apod.), 

Pro ochranu celého těla 

1. Prostředky pro prevenci pádů: 

-  úplná výstroj pro prevenci pádů včetně veškerých doplňků, 

-  brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii včetně veškerých nezbytných 

doplňků, 

-  prostředky pro polohování těla. 

2. Ochranné oděvy: 

-  ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy), 

- oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím (proti 

bodnuti, pořezání apod.), 

- oděvy proti chladu a vodě (nepromokavé), 

-  oděvy a doplňky s vysokou viditelností z retroreflexních a fluorescenčních 

materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.), 
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67.3 Požadavky na stavbě 
 

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

ochranu zdraví při práci na staveništi 

67.3.1  Požadavky na zajištění staveniště 

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

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

-  staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

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

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 

provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit, 

Staveniště bude oploceno plotem výšky 2m po celém obvodě své plochy. 

U vjezdu na staveniště bude zřízena uzamykatelná brána šířky 4m, která 

bude opatřena příslušnými štítky o zákazu vstupu na staveniště a 

chováním na staveništi. 

-  u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se 

provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím 

se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a 

jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 

toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3 části III., bodu 2. k 

tomuto nařízení, 

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

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost 

provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 

střežením, 

-  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. 

 V posledním patře nástavby bude na kraji, kde hrozí pád z výšky do 

volného prostoru zřízeno mobilní oplocení ve výšce 1,125m ve vzdálenosti 

1,5m od volného okraje. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné 
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i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou (Nařízení 

vlády č. 11/2002 Sb.) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k 

nim vedou. 

Uzamykatelná brána u vjezdu na staveniště bude opatřena štítky o zákazu 

vstupu na staveniště a chováním na staveništi. U vjezdu na komunikaci bude 

zřízena dopravní značka o výjezdu vozidel ze staveniště. 

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, 

(Vyhláška č. 30/2001 Sb.) provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. 

Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 

značkou (Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.)  na všech vjezdech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

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. 

Před zahájením bude zjištěno od dotčených provozovatelů stav a ochranná 

pásma vedení, staveb a zařízení technického vybavení a budou vytyčena 

stávající vedení a bude dbáno zvýšené opatrnosti v ochranných pásmech vedení 

a dodržování opatření stanovených provozovateli.  

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

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis.( Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 

441/2004 Sb.) 

Před výjezdem ze staveniště budou všechna vozidla očištěna, aby nedocházelo 

ke znečištění komunikace. Budou prováděny pravidelné kontroly pracoviště. 

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. 
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Pokud únosnost nedovolí vykonávat práci, bude únostnost uměle zvýšena. O 

změnách bude proveden zápis. 

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. 

Budou dodržovány všechny bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti a zdraví osob, ke znehodnocení stavebního materiálu nebo stavby.  

Na příjezdové bráně staveniště budou vyvěšeny štítky se zákazy a obecnými 

pravidly o chování na staveništi.  

Zákazové značky: 

-Zákaz kouření 

-Zákaz výskytu otevřeného ohně 

-Zákaz použití vody pro hašení 

-Voda nevhodná k pití 

-Nepovolaným vstup zakázán 

-Nedotýkat se 

-Průchod pro pěší zakázán 

Bezpečnostní značky: 

-Pozor vstup na staveniště 

-Nepovolaným vstup zakázán 

-Nebezpečí úrazu 

-Používejte ochranné pomůcky 

-Maximální povolená rychlost 

67.3.2 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 
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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. 

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

odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 

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

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

zábrany a náležitá upozornění. 

Všechny osoby na staveništi musí být seznámeni s elektrickým zařízením na 

stavbě a kde se vyskytuje. Musí být proškoleni pro jeho manipulaci. Každé 

zařízení bude opatřeno štítkem s popisem obsluhy. Musí být pravidelně 

kontrolovány a zapisovány revize, jejich zápisy budou evidovány 

stavbyvedoucím. Manipulace je povolena jen proškoleným osobám. 

67.3.3 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 

-  počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

-  maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

-  povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

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 ( Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
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souvisejících zákonů) 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. 

Materiál bude uskladněn na zřízené odvodněné, zpevněné skládce materiálu. 

Všechno nářadí a drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném 

skladovacím kontejneru nebo uskladněn uvnitř budovy. 

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. 

O nepříznivých klimatických podmínkách rozhodne stavbyvedoucí. Přesuny do 

míst, kde nehrozí ujma na zdraví vlivem nepříznivých klimatických podmínek, 

musí být kontrolováná a musí se provést součet všech pracovníků na staveništi. 

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. 

Při práci budou přítomni dva pracovníci, jeden pro výkonání práce a druhý pro 

kontrolu p ři plnění úkolu. 

67.3.4  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 
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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. 

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

výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 

předpisy.( Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),) 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 

souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů;20) dohled a 

podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 

dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 

osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 

označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 

zvláštních právních předpisů.( Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích) 

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. 

Před započetím použití strojů a nářadí musí být obsluha seznámena 

s provoznímu a pracovními podmínkami, které mají vliv na bezpečnost osob a 

majetku. Některé zvláštní stroje jsou vybaveny zvukovým a světelným 

signalizačním systémem. 
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Za technický stav odpovídá zvolený pracovník, který bude obsluhovat 

konkrétní stroj. Před každým použití stroje se musí zkontrolovat a výsledek 

kontroly se potvrdí do stavebního deníku. Každý stroj se musí zajistit proti 

pohybu, kdykoliv je práce přerušena. 

Přepravovaný materiál se musí zafixovat na přepravovaných paletách a musí se 

dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost pracovníků. Pod přepravovanými 

materiály se nesmí nacházet žádní pracovníci. 

67.3.5 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 
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vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška 

stěny nepřesáhla 1,5 m. 

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. 

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

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

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

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

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

barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

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

zajištěno proti sklopení. 

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

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

v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. (Zákon č. 356/2003 Sb., o 

chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů) 

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

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

musí být zajištěny proti rozvalení. 

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

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

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

manipulace s nimi. 

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

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

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

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

právním předpisem. (Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů) 

Skladování materiálu bude na zřízené skladovací ploše dle zařízení staveniště, 

která bude odvodněná a zpevněná ze štěrkopísku. Menší materiál a dražší bude 

uložen v uzamykatelném kontejneru. V případě potřeby bude uložený materiál 

uskladněn uvnitř budovy v provizorní místnosti, opatřené uzamykatelnými 

dveřmi. Vzniklý odpad bude tříděn do zřízeným kontejnerů a následně odvážen 

se stavby na skládku odpadu města Šumperka.  

 

68 BOZP při provádění stavby 
 

68.1 Provoz a používání strojů 

68.1.1 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. 

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. 
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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. 

9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním 

zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 

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 

-  roztloukat horninu dnem lopaty, 

-  urovnávat terén otáčením lopaty, 

-  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.(Nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.) 

14. Před zahájením zemních prací se skrejprem jsou provedena zhotovitelem nebo 

jinou fyzickou osobou nezbytná opatření k tomu, aby stroj nenarazil radlicí na 

vyčnívající pevné překážky, jako jsou kameny, pařezy nebo silné kořeny, které je 

nutno předem odstranit, narušit, popřípadě viditelně označit. Zařízení technického 

vybavení, například požární hydranty, uzávěry vody a plynu nebo kanalizační 

poklopy, je nutno zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

15. Je-li skrejpr v pohybu, nesmí se v jeho nebezpečném pracovním prostoru před 

strojem ve směru jeho jízdy zdržovat žádné fyzické osoby. 

16. Není dovoleno vstupovat do prostoru mezi skrejpr a tahač a přecházet přes 

jakoukoli část taženého skrejpru. 

17. Při přesunu naloženého i prázdného skrejpru musí být korba vždy zvednuta a 

uzavřena. 
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68.1.2 Míchačky 

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

horizontální poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

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

rotujícího bubnu. 

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

ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

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

opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 

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

řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

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

elektrické energie. 

68.1.2.1 Vznikající rizika při práci s míchačkou 

Míchačka 

Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

*zranění očí výronem a vystříknutím malty, 

vápenného mlíka, žíravé účinky malty jsou 

doprovázeny mechanickým poškozením očí 

pískem a drobným kamenivem 

*Používání OOPP (ochranné brýle, ochranný 

štít) 

*úraz elektrickým proudem *dodržení zákazu odstraňovat kryty, otvírání 

přístupu k el. částem;  

*vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník 

při činnostech na el. zařízení dostal do styku 

s napětím na vodivé kostře stroje nebo se přímo 

dotkl obnažených vodičů s napětím;  

*zabránění neodborného zásahu do el. instalace 

na stavbě;  

*šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami 

na stavbě; 

*zákaz vedení kabelů po komunikacích a tam, 

kde by mohlo dojít k jejich poškození 

staveništním zařízením; 
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*chránění el. kabelů a el. přívodů proti 

mechanickému poškození na stavbách; 

*ovládací páčka nepoškozená, z izolantu; 

*pravidelný odborný dohled pověřeným 

elektrikářem (prohlídky, měření zemního odporu 

uzemnění, měření izolačního odporu, měření 

přechodového odporu chran. vodiče, ověření 

funkce proudového chrániče) a odstavování 

závad; 

*pád, převrácení míchačky na pracovníka *správné ustavení míchačky na rovný a tvrdý 

podklad, zajištění stability při přemísťování a při 

čištění 

*dodržování zákazu vystupovat na konstrukci 

míchačky; 

*nepřeplňovat buben; 

*plynulé naklápění bubnu při jeho 

vyprazdňování; 

*zachycení, vtažení, sevření ruky řemenicí, 

pohonným mechanismem; 

*ochranný kryt řemenového pohonu a jiných 

pohonných mechanismů; 

*kontakt končetiny s rotujícím bubnem, 

zachycení ruky, vykloubení, zlomení, odření 

*dodržovat zákaz čištění bubnu za chodu a to ani 

nářadím drženým v ruce – myšleno zednickou  

lžící, lopatou, prknem apod. 

Tab 2.1.2.1: Vznikající rizika při práci s míchačkou [36] 

68.1.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

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

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

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

návodem k používání zajistí. 

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

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

Před každou jízdou se musí zkontrolovat zda je autodomíchavač ve správné 

poloze pro přepravu. Odpovědná osoba musí určit místo, odkud bude probíhat 

čerpání směsi. 
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68.1.4 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 

-  přehýbat hadice, 

-  manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 

to konstruovány, 

-  vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 

hadice. 

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. 

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

68.1.5 Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové 

zásobníky, jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen "volně 

ložený cement"), se obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem. 

2. Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého cementu 

prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat. 

3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen 

nepoškozenými a k tomu určenými spojkami a koncovkami. 

4. V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho 

přeplnění. 

5. Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle 

návodu k používání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; 

přiměřeně se přitom uplatní požadavky zvláštního právního předpisu6)vztahující se 

na stabilní skladovací zařízení sypkých hmot. 

68.1.6 Mechanické lopaty 

1. Povrch terénu, popřípadě konstrukce, po kterém jsou sypké hmoty přihrnovány 

mechanickou lopatou, musí být upraven tak, aby nemohlo dojít k zachycení lopaty o 

nerovnosti, pevné překážky nebo větší předměty. 

2. Spojení tažného lana lopaty s navíjecím zařízením musí být zajištěno pojistkou 

proti přetížení. 

3. Přemisťování prázdné lopaty do záběru provádí obsluha jen jejím tažením, nikoliv 

tlačením nebo přenášením před sebou. 

4. Při provozu stroje se nikdo nezdržuje v prostoru mezi navijákem a lopatou. 

Obsluha dbá, aby se na tažném laně nevytvořila smyčka, a lopatu v záběru přidržuje 

oběma rukama. Při odebírání sypkých hmot musí být provedeno opatření k zabránění 

zasypání obsluhy lopaty. 

5. Spojování tažného lana uzly není dovoleno. Spojení lana v místě uchycení lopaty 

musí být provedeno spolehlivě minimálně dvěma lanovými spojkami. 

68.1.7 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 
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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. 

68.1.8 Stavební elektrické vrátky 

1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 

nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-

li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím, 

popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 

2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného 

břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven, popřípadě 

stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost 

zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. 

3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a 

nejvýše do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku 

ještě nejméně 3 závity lana. 

4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile 

se závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k 

pevné překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, 

nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 

5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana 

fyzických osob proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u 

podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v 

nezbytném rozsahu vynechat, popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního právního 

předpisu tím není dotčen. 

6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně 

závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o 

tomto předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 

7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v 

prostoru ohroženém pádem břemene. 

8. Při provozu vrátku není dovoleno 

-  zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
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-  přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou 

provedena náležitá bezpečnostní opatření, 

-  zdvihat břemena šikmým tahem, 

-  opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 

-  zavěšovat břemeno na špičku háku, 

-  zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 

-  usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 

-  pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li 

k vysmeknutí lana z drážky kladky, 

-  dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo 

vázacích prostředků, 

-  způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 

-  zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 

-  provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických 

osob, 

-  používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, 

pokud nejsou splněny technické požadavky platné pro uvedení stavebních 

plošinových výtahů do provozu. 

9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 

-  tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 

-  instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 

-  ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení 

vrátku do chodu se chod vrátku zastaví. 

10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická 

osoba určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k 

používání nebo pokynů pro obsluhu. 

68.1.9 Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

1. Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je 

vyloučeno z používání. 

2. Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně 

schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem. 
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68.1.10 Stavební výtahy 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 

kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

68.1.11 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. 

Stavební stroje, které zůstanou na místě stavby přes noc, budou zaparkovány 

na určené místě staveniště a budou zajištěny proti pohybu pomocí ruční brzdy a 

dřevěnými hranoly pod koly strojů.  

68.1.12 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 
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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. (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví zaměstnanců při práci,) 

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

osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 

zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po 

dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 

Většina strojů bude dovezena po vlastním podvozku po komunikaci. Stroj, 

který vyžaduje dovezení, bude dovezen na valníku nákladního automobilu 

k tomu určeném. Bude zajištěn proti přepadnutí z valníku automobilu. Je třeba 
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dbát opatrnosti a pokynu poskytovatele stroje, jak nakládat s manipulací při 

naložení  a vyložení stroje. 

68.2 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 předpisu27) a jiných podzemních překážek. 

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

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

prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 

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

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

fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění 

technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
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68.2.1.1 Vznikající rizika při zemních pracích 

Zemní práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

stavební jámy apod. 

*pád pracovníka při 

vystupování a sestupování do/z 

výkopu, zavalení po utržení 

stěny; 

*pád pracovníka při sestupování 

a vystupování po částech 

pažení; 

*pád osob (občanů) do výkopu z 

okrajů stěn výkopu 

v zastavěném území, na 

veřejných prostranstvích a v 

uzavřených objektech, kde 

probíhají současně i jiné 

činnosti; 

*zřízení žebříků (popř. šikmých 

ramp, schodů) pro bezpečný sestup a 

výstup do výkopu a pro rychlé 

opuštění výkopu v případě vzniku 

bezpečí; 

*povrch šikmých ramp o sklonu 

větším než 1:5 upravit proti 

uklouznutí náležitě upevněnými 

příčnými lištami nebo zarážkami; 

*nepoužívat rozpírací systém pažení 

místo žebříku;  

*předem určit způsob zabezpečení 

staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistit označení 

hranic staveniště tak, aby byly 

zřetelně 

*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

stavební jámy apod. 

*poškození a narušení 

podzemních vedení (zasažení el. 

proudem při poškození el. 

kabelů, výbuch při narušení a 

poškození plynových potrubí s 

následným únikem zemního 

plynu do uzavřených prostor 

přilehlých objektů, kdy může 

dojít k iniciaci vytvořené 

výbušné směsi;  

*identifikace a vyznačení podzemních 

vedení, jejich vytýčení před 

zahájením zemních prací, omezení 

strojní vykopávky v blízkosti potrubí 

nebo kabelů, dodržování podmínek 

stanovených provozovateli vedení při 

provádění strojních vykopávek; 

*obnažování potrubí a kabelů 

provádět ručně se zvýšenou 

opatrností; 

*obnažené potrubí zajistit proti 

průhybu, vybočení a rozpojení; 

*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

stavební jámy apod. 

*ohrožení až ztráta stability 

objektů, základů apod. 

v blízkosti výkopů; 

*dodržování postupu dle projektu a 

dodavatelské dokumentace, 

vykopávka prováděná po částech, 

včasné prozatímní popř. trvalé 

zajištění stability objektu; 

*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

*pád předmětu, kamene apod. 

na pracovníka ve výkopu; 

*při práci ve výkopu používat 

ochrannou přilbu; 
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stavební jámy apod.  *zajištění nebo odstranění balvanů, 

zbytků stavebních konstrukcí ve 

stěnách výkopu; 

*nahromaděnou zeminu, materiál a 

nežádoucí překážky nad výkopem, 

které by mohly spadnout do výkopu 

odstranit nebo zajistit; 

*vyloučit provádění výkopových 

prací od hl. 1,3 m osamoceným 

pracovníkem na odlehlých 

pracovištích, kde není zajištěn dohled; 

*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

stavební jámy apod. 

*sesuv svahových výkopů; *sklony svahů výkopů určuje 

zhotovitel se zřetelem zejména na 

geologické a provozní podmínky; 

*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; 

*svahovaný výkop (zatímní zajištění 

stěny výkopu) je vhodný zejména pro 

výkopy strojně těžených stavebních 

rýh a jam, u nichž je po obvodě 

výkopu dostatek volného místa. Stěny 

svahovaného výkopu se v tomto 

případě nemusí zajišťovat žádnou 

dočasnou konstrukcí. Sklon svahu 

výkopu závisí zejména na úhlu 

vnitřního tření zeminy. U výkopů 

jejichž hloubka je větší než 5 m, se ve 

svahu zřizuje lavička, jejíž nejmenší 

šířka je 500 mm; 

* osoba určená zhotovitelem * řízení 

provádění výkopových prací  

a) při změně geologických a 

hydrogeologických podmínek oproti 

projektové 

dokumentaci upřesní určený sklon 

stěn svahovaných výkopů; 140 
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b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě 

svahu, určí a zajistí provedení 

opatření k zamezení sesuvu svahu a 

k zajištění bezpečnosti osob; 

*zákaz podkopávání svahů; 

*vyloučit přítomnost osob na svahu a 

pod svahem při nepříznivé 

povětrnostní situaci, při které může 

být ohrožena stabilita svahu; 

*práci na svazích se sklonem 

strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší 

než 3 m provést opatření proti 

sklouznutí osob nebo sesunutí 

materiálu; 

*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

stavební jámy apod. 

*sklouznutí, sesutí osoby po 

šikmém svahu výkopu; 

*při práci na svazích se sklonem 

strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší 

než 3 m provést opatření proti 

sklouznuti osob nebo sesunutí 

materiálu; 

*vyloučit podkopávání svahů; 

*pracovat současně na více stupních 

ve svahu nad sebou jen tehdy, jestliže 

jsou realizována opatření dle 

technologického postupu a jsou 

vytvořeny podmínky pro zajištění 

bezpečnosti osob zdržujících se na 

nižších stupních; 

*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

stavební jámy apod. 

*poškození části pažení a ztráta 

jeho funkce; 

*podmínkou použití většiny pažících 

systémů je dočasná stabilita 

nezapažené vykopané rýhy v délkách 

min 3 až 6 m (dle použitých prvků 

pažení, pažících desek apod.) o 

předpokládané hloubce (zpravidla 

max. 2 až 6 m dle typu pažícího 

systému) po dobu osazování a 

aktivizování pažení; 

*připravit potřebný počet a druh dílů 

pažení dle rozměrů a hloubky 

výkopu; 
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*zkontrolovat stav pažení (zejména 

šroubů stabilizátorů); 

* pro ukládání pažících dílců pověřit 

zkušeného strojníka (obsluhu rýpadla) 

s praxí s podkopovou lopatou;   

*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

stavební jámy apod. 

*pád zaměstnanců, pracovníků 

stavby, osob do hloubky na 

staveništi, kde je zamezen vstup 

nepovolaným osobám; 

*zajistit okraje výkopů v těch 

místech, kde se vnější okraj dopravní 

komunikace přibližuje k okraji 

výkopu na vzdálenost menší než 1,5 

m;  

*přes přechod hlubší než 0,5 m zřídit 

přechod; nepřesahuje-li hloubka 

výkopu 1,5 m, musí být přechod 

opatřen zábradlím alespoň po jedné 

straně, při hloubce výkopu nad 1,5 

141 m po obou stranách; 

*při ruční přepravě zeminy pro zásyp 

výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, 

při okraji výkopu zřídit pevnou 

zarážku zabraňující sjetí kolečka do 

výkopu; 

*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

stavební jámy apod. 

*pád, zasažení pracovníka 

manipulovaným, vytahovaným 

dílcem systémového kovového 

bednění; 

*pád materiálu nebo předmětů 

do výkopu; 

*zákaz zdržovat se ve výkopu po 

dobu zatlačování nebo vytahování 

pažení, po dobu hloubení a 

zasypávání sekcí pažení, která 

bezprostředně souvisí se sekcí, kde se 

pažení zatlačuje nebo vytahuje;  

* při práci ve výkopu používat 

ochrannou přilbu; 

*okraje výkopu nezatěžovat do 

vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu; 

*zajištění nebo odstranění balvanů, 

zbytků stavebních konstrukcí ve 

stěnách výkopu; 
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*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

stavební jámy apod. 

*zasažení el. proudem při 

narušení a poškození el. kabelů 

a telekomunikačních kabelů; 

*na základě údajů uvedených v  

projektové dokumentaci vytýčit trasy 

vedení a sítí; 

*vyžádat si písemný souhlas s 

činností v ochranném pásmu u 

příslušného provozovatele 

podzemního vedení; 

*použití strojů nebo pneumatického a 

elektrického nářadí v blízkosti el. 

kabelů projednat s provozovatelem, 

popřípadě vlastníkem vedení, pokud 

podmínky použití těchto strojů a 

nářadí nejsou obsaženy v podmínkách 

stanovených vlastníky nebo 

provozovateli podzemních vedení; 

*dodržovat podmínky stanovené v 

písemném souhlasu při provádění 

strojních vykopávek (vyžadovat 

řízení, dozor, během pracovních 

nasazení stroje sledovat pracovní 

prostor atd) 

*Výkopy stavebních rýh 

(pro  analizaci, vodovod, 

plynovod apod.), 

stavební jámy apod. 

*pád a převrácení stroje do 

výkopu po utržení hrany výkopu 

při provozu stroje a zatížení 

volného okraje výkopu; 

*nezatěžovat strojem okraj (hranu) 

výkopu s ohledem na smykový klín; 

*vzdálenost stroje od okraje výkopu 

přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a 

soudržnosti zatěžované horniny s 

ohledem na provozní hmotnost a 

dynamické účinky vyvolané 

provozem stroje; 

*Udržování staveb *pád a propadnutí materiálu, 

předmětů z podlahy, plošiny, 

lávky, ocelových roštů a jiných 

zvýšených komunikací, 

konstrukcí a jejich částí; 

*opatření volných okrajů podlah 

ochrannou (okopovou) lištou, 

zarážkou o výšce min. 100 mm; 

*ochrana materiálu a předmětů proti 

pádu; 

*ochrana prostoru pod místy práce 

proti ohrožení padajícími předměty 

(ohrazením, vyloučením vstupu osob, 

střežením) 

*Udržování staveb *propadnutí osoby podlahou, 

poklopem, podlahovým roštem, 

*opatření zvýšených podlah nosnými 

poklopy, rošty, zajištěnými proti 
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střešním oknem apod.; posunutí, zvrtnutí a jinému, 

nežádoucímu pohybu; 

*udržování podlahových prvků, 

výměna neúnosných a poškozených  

prvků (zkorodovaných roštů, 

poklopů, nahnilých fošen a dřevěných 

částí poklopů apod.); 

*udržování bezpečného stavu 

pracovních ploch a přístupových 

komunikací (svislých ocelových 

žebříků); 

*Stavební práce, zemní 

práce 

*pád osoby (občana) pohybující 
se po staveništi; 

*prostor staveniště nebo pracoviště 

zabezpečit proti vstupu nepovolaných 

osob: 

*oplocením, 

*ohrazením pevným dvoutyčovým 

zábradlím ve výši 1,1 m na stabilních 

sloupcích 

*s ohledem na místní a provozní 

podmínky může toto ohrazení být 

nahrazeno zábranou, přenosným 

dílcovým zábradlím, bezpečnostním 

značením označující riziko pádu osob 

upevněné ve výšce horní tyče 

zábradlí, překážkou min. 0,6 m 

vysokou nebo zeminou z výkopu 

uloženou do výše min. 0,9 m. 

*případně jen řízením provozu nebo 

střežením, 

*stanovit lhůty kontrol zabezpečení 

proti vstupu osob na staveniště a 

provádět tyto kontroly; 

*Stavební práce, zemní 

práce - pohyb po 

staveništi 

*uklouznutí při chůzi po terénu, 

na blátivých zasněžených a 

namrzlých komunikacích a na 

venkovních staveništních 

prostorách; 

*dopravní nehody; 

*vhodná volba tras, určení a zřízení 

vstupů na stavbu, staveništních 

komunikací a přístupových cest, 

chodníků; 

*čistění a udržování komunikací, 

zejména v zimním období a za 

deštivého počasí; 

*v zimním období odstraňovat 
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námrazu, sníh, včasný protiskluzový 

posyp; 

*údržba staveništních cest: 

* v suchém období kropit cesty (prach 

snižuje viditelnost a zhoršuje 

pracovní prostředí), 

* v zeminách citlivých na vodu 

zpevnit cesty alespoň v kritických 

místech navážkou 0,3 až 0,5 m 

vhodného materiálu, popřípadě v 

kombinaci s geotextiliemi, nebo 

stabilizovat povrch buď mechanickou 

stabilizací nebo drceným vápnem, 

popř. jiným 143 způsobem, 

* zastavit přesun zemin bezprostředně 

po začátku deště), 

*před deštěm soustředit všechnu 

vhodnou mechanizaci na úpravu cest 

(úprava příčných spádů, odvodnění a 

zhutnění); 

*Stavební práce, zemní 

práce - pohyb po 

staveništi 

*propíchnutí chodidla hřebíky a 

jinými ostrohrannými částmi; 
*včasný úklid a odstranění materiálu s 

ostrohrannými částmi; 

*vhodná pracovní obuv s pevnou 

podrážkou; 

*Stavební práce, zemní 

práce - pohyb po 

staveništi 

*ohrožení staveniště vodou; 

nebezpečí zeminy nasycené 

vodou. 

*k nejčastějšímu ohrožení 

staveniště vodou dochází v 

deštivém období, kdy vzniká 

zejména: 

*destrukce nezpevněných cest; 

*převlhčení zemin, které nelze 

dále zpracovat v násypovém 

tělese; 

*eroze dokončených svahů 

zemních těles; 

*porušení stability svahů jam a 

rýh; 

*v projektové dokumentaci (PD) 

stavby stanovit a určit i způsob a 

rozsah opatření k zabránění přítoku 

vody na staveniště; 

* v každé fázi výstavby zajistit řádné 

odvodnění staveniště; 

*k zabránění přístupu vody do 

výkopu může být použito záchytných 

příkopů s hrázkou; 

*odvádět vodu ze zářezu nejkratším 

směrem alespoň provizorním 

příkopem (podélný sklon bez 

zpevnění 0,5 - 1,0 %), navrženým pro 

jednotlivé fáze výstavby v PD; 

*v jámách zřídit po obvodu 
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*znehodnocení základových 

spár; 

odvodňovací drenáž nebo příkop s 

napojením do řádně vystrojené 

čerpací studny umístěné v rohu jámy; 

s odvodněním jámy počítat při 

provádění výkopu podstatně 

zvětšeného; 

*proti působení povrchových vod, 

které do stavební jámy přitékají se 

stavební jáma chrání obvodovými 

příkopy na dně stavební jámy a 

spádováním ji odvádějí do jímek a 

sběrných čerpacích stanic, z nichž se 

může povrchová voda odčerpávat; 

*bezprostředně po začátku deště 

zastavit přesun zemin a nepřipustit 

devastaci komunikací cest, soustředit 

vhodnou mechanizaci na odvodnění, 

provést úpravu příčných spádů a 

zhutňování; 

*zabezpečit odvádění srážkových, 

odpadních a technologických vod ze 

staveniště tak, aby se zabránilo 

rozmočení pozemku staveniště 

včetně vnitrostaveništních 

komunikací, nenarušovala a 

neznečišťovala se odtoková zařízení 

pozemních komunikací a jiných ploch 

přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení; 

*Stavební práce - 

manipulační práce 

*pád břemene na pracovníka při 

zvedání a ukládání břemene v 

případě sesutí břemene 

v důsledku jeho vadného  

pevnění, labilní polohy nebo 

nesprávného způsobu odběru, 

po posunutí převážených 

břemen během jejich dopravy 

atd.; 

*vyloučení přítomnost osob 

nepodílejících se na vykládce a 

vykládce; 

*při manipulaci s kusovým 

materiálem zajistit fixaci materiálů 

přepravovaných v prostých paletách; 

*pracovníci zúčastněni při nakládce a 

vykládce se nesmí zdržovat v 

bezprostřední blízkosti zdviženého 

břemene, přecházet pod zdviženým 

břemenem a přidržovat břemeno v 

průběhu činnosti manipulačního 

zařízení; 
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*nejsou-li těžké předměty zajištěny 

proti nežádoucímu pohybu, 

nevstupovat pod ně a nevkládat pod 

ně ruce;  

*nemanipulovat dopravními 

prostředky s břemeny po odstranění 

upevnění nebo ukotvení břemen; 

* při otevírání bočnic a zadního musí 

otvírající pracovník zabezpečit, aby 

jimi ani uvolněným nákladem nemohl 

být nikdo zasažen; 

*těžké předměty neopírat o bočnice 

ani zadní čelo, vysoké předměty 

zajišťovat proti ztrátě stability; 

*používat vhodné prostředky 

prozavěšení a uchopení břemen; 

*Stavební práce -  

manipulační práce 

*pád osoby při výstupu a 

sestupu na ložnou plochu 

nákladního vozidla; 

*používání vhodných výstupových a 

nášlapných bodů (našlápne patky, 

stupadla, madla, výstupové žebříky 

apod.); 

*udržování nekluzkých povrchů, 

správné našlapování a uchopování;  

*Stavební práce -  

manipulační práce 

*přiraženi nebo přitlačení osoby 

vozidlem či pojízdným 

stavebním strojem na stavbě; 

*přejetí vozidlem; 

*správné dopravní řešení staveniště, 

určení komunikací a přístupů na 

místa práce na stavbě; 

*seznámit zaměstnance s místními 

podmínkami dopravy a provozem 

mobilních stavebních strojů na 

staveništi; 

*používání vesty s vysokou 

viditelností; 

*omezit rychlost vozidel na 

staveništních komunikacích; 

 *pád břemene, náraz, zachycení 

a zasažení pracovníka 

břemenem; 

*rozhoupání břemene, 

vysmeknutí smyčky lana z háku 

*zavěšováním břemen na nosný orgán 

jeřábu a jinými vazačskými pracemi 

pověřovat pouze kvalifikovanou 

osobu tj. vazače s odbornou 

kvalifikací; 

*správné zavěšení či uvázání 
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jeřábu, přiražení břemenem; břemene, použití vhodných vazáků a 

jiných prostředků k uchopení břemen 

s odpovídající nosností dle druhu, 

vlastností a tvaru břemene; 

*nezávadné vázací prostředky;  

*dodržování zákazu zdržovat se v 

prostoru možného pádu zavěšeného a 

usazovaného břemene a jeho částí 

(vyloučení přítomnosti osob v zóně 

ohrožení kinetickou či potenciální 

energie tj. pod břemenem a v místech 

pojíždění jeřábu); 

*správná manipulace s břemenem při 

ovládání pohybů jeřábu (zvedání 

provádět citlivě, pohyby provádět 

plynule) zejména vyloučit vznik 

nebezpečného šikmého tahu; 

*při přepravě palet zajistit jednotlivé 

kusy materiálu na paletě proti 

uvolnění a pádu; 

*před zvedáním břemene musí být 

zdvihové lano ve svislé poloze a v 

rovině výložníku jeřábu; 

*zachovávání dostatečného odstupu 

od břemene manipulovaného jeřábem, 

používat vodících lan apod.; 

*neprodlévat v ohroženém prostoru 

mezi břemenem a bočnicemi vozidla; 

*správný způsob podávání informací, 

znamení a signalizace pro jeřábníka; 

*správná činnost jeřábníka 

(dodržování bezpečných vzdáleností); 

*správná činnost.vazače; 

Tab 2.2.1.1: Vznikající rizika při zemních pracích [36] 

 

68.3 Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem. 
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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,28) 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. 

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

výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, 

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

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

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 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. 
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Všichni praocvníci na stavbě, budou seznámeni s výkopy a se vzdálenostmi 

práce od výkopu. Jeřáb musí být ve vzdálenosti vetší jak 1,2m od hrany výkopu. 

68.3.1 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.17) 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: 

-  vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 

náležitě zajištěna, 

-  obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 

průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

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. 
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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. 

68.3.1.1 Vznikající rizika při výkopových pracích 

Zemní práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* Výkopové práce * pád pracovníků příp. jiných 

osob do výkopů z okrajů  těn; 

probíhají současně i jiné 

činnosti; 

* ohrazení výkopů nebo zajištění 

výkopů proti pádu osob jinou 

nápadnou překážkou na stavbách v 

případě, kdy je výkop v blízkosti 

komunikací nebo kde se v blízkosti 

výkopu na stavbě pracuje; na 

venkovních prostranstvích se zřídí 

uvedená opatření proti pádu občanů 

vždy; 
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- zřízení bezpečných přechodových 

lávek a můstků; 

* Výkopové práce * poškození a narušení 

podzemních vedení (zasažení el. 

proudem při poškození el. 

kabelů, výbuch při narušení a 

poškození plynových potrubí s 

následným únikem zemního 

plynu do uzavřených prostor 

přilehlých objektů, kdy může 

dojít k iniciaci vytvořené 

výbušné směsi; 

* identifikace a vyznačení 

podzemních vedení, jejich vytýčení 

před zahájením zemních prací, 

omezení strojní vykopávky v blízkosti 

potrubí nebo kabelů, dodržování 

podmínek stanovených provozovateli 

vedení při provádění strojních 

vykopávek; 

*obnažování potrubí a kabelů 

provádět ručně se zvýšenou 

opatrností; 

*obnažené potrubí zajistit proti 

průhybu, vybočení a rozpojení; 

*Rypadla *převrácení rýpadla po ztrátě 

stability při zvedání a 

přemísťovaní zavěšených 

břemen; 

*správný postup při zvedání a 

pojíždění s břemenem, (zejména s 

ohledem na těžké terénní podmínky a 

na to, že rýpadlo není vybaveno 

omezovačem přetížení ani ukazatelem 

nosnosti v závislosti na vyložení); 

*vyloučení nadměrného rozhoupání 

břemene; 

*nepřetěžování rýpadla, zákaz 

zvedání břemen a neznámé 

hmotnosti; 

*zajištění rovné pracovní a pojízdné 

plochy, zabránění nebezpečného 

náklonu rýpadla; 

*Rypadla *sesunutí a pád rýpadla do 

výkopu nebo ze svahu při 

přiblížení, pojíždění a pracovní 

činnosti na okrajích výkopů po 

utržení hrany výkopu, přitlačení 

přimáčknutí řidiče; 

*nezatěžovat rýpadlem okraj (hranu) 

výkopu s ohledem na smykový klín; 

*vzdálenost rýpadla od okraje výkopu 

přizpůsobit únosnosti  zeminy, třídě a 

soudržnosti zatěžované horniny s 

ohledem na provozní hmotnost a 

dynamické účinky vyvolané 

provozem rýpadla; 

*při provádění hlubších výkopů 

rýpadlem s hloubkovou lopatou 
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neprovádět podkopání 

(podhrabávání); 

 *zasažení, rozdrcení, 

přimáčknutí osoby pracovním 

zařízením nebo výložníkem 

rýpadla; 

*zasažení osoby padajícím 

materiálem, odlétnutým 

materiálem (kameny, zeminou 

apod.);  

 

*vyloučení přítomnosti osob v 

nebezpečném dosahu stroje; 

*používání zvukového 

znamení/signalizace k upozornění 

osob aby se vzdálili z nebezpečného 

prostoru stroje; 

*vyloučení přítomnost osob v dráze 

pohybujícího se stroje, zejména při 

couvání; 

*soustředěnost řidiče, dobrý výhled z 

kabiny; 

 *přejetí, sražení, naražení osoby 

rýpadlem na pevnou překážku; 

*přejetí koly, přitlačení, 

přimáčknutí osoby konstrukcí 

rýpadla; 

*dodržování zákazu zdržovat se v 

nebezpečném dosahu rýpadla; 

*používání zvukového znamení pro 

upozornění osob aby se vzdálili z 

nebezpečného prostoru stroje; 

*zajištění dobrého výhledu z kabiny 

Tab 2.3.1.1: Vznikající rizika při výkopových pracích [36] 

68.3.2 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. 

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

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

poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí 

ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

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 
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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. 

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

současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

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

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

ve výkopu. 

68.3.3 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 

-  při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 

dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

-  vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 

zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

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. 
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68.4 Betonářské práce a práce související 

68.4.1 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. 

Bednění bude využito systémové převážně na žb věnce a centrální schodiště 

budovy. Přejímku bednění provede stavbyvedoucí a bude zkontrolována kvalita 

a bude proveden zápis do stavebního deníku.  

68.4.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

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

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, 

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

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

místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými 

v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu 

nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 

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

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

výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 

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

zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 

čerpadla. 

Přeprava bude pomocí autodomíchavače a čerpání betonu na místo bude 

pomocí autočerpadla. Betonová směs bude stříkána na místo  z maximální 

výšky 1,5m, provádět budou školení pracovníci. Hutnit se bude pomocí 

vibrátoru. Budou použity lávky pro chůzi, nesmí se chodit po armatuře, aby se 

nezničila. Při betonáži se musí provádět kontrola bednění a její stav. 

68.4.3 Odbedňování 

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

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

na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

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

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

odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

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

bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. 

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

nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

68.4.4 Práce železářské 

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

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

ukládáním. 

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

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

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

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
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68.4.4.1 Rizika při betonáži a souvisejících pracích 

Betonářské a související práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

*Automobilové 

přepravníky směsí 

*sesunutí a pád domíchávače do 

výkopu nebo ze svahu při 

přiblížení, pojíždění a 

vyprazdňování betonové směsi 

na okrajích výkopů po utržení 

hrany výkopu, přitlačení a 

přimáčknutí řidiče; 

* nezatěžovat vozidlem okraj (hranu) 

výkopu; 

*vzdálenost vozidla od okraje výkopu 

přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a 

soudržnosti zatěžované horniny; 

*míchací buben plnit jen betonovou 

směsí v takovém množství 

*Automobilové 

přepravníky směsí 

* převrácení, ztráta stability 

domíchávače; 

*sjetí domíchávače mimo 

komunikaci; 

*náraz domíchávače na 

překážku, převrácení vozidla; 

* postavení stroje na rovném terénu; 

dodržení dovolených sklonů 

pojezdové a pracovní roviny v 

podélném i příčném směru při pohybu 

a vyprazdňování směsi na sklonitém 

terénu dle návodu, pojíždět na svahu 

se sklonem max. 10°; 

*vyznačení nebezpečných míst v 

blízkosti svahů, výkopů, jam apod.  

*správný způsob řízení, přizpůsobení 

rychlosti okolnostem a podmínkám na 

staveništi; zajištění volných průjezdů; 

*Automobilové 

přepravníky směsí 

* přejetí osoby koly,  

*přitlačení osoby 

domíchávačem k pevné 

konstrukci; 

* vyloučení přítomnost osob v dráze 

pohybujícího se domíchávače; 

*nezdržovat se za couvajícím 

vozidlem; 

*používání zvukového znamení pro 

upozornění osob aby se vzdálili z 

ohroženého prostoru; 

*podle potřeby zajištění další poučené 

osoby, navádějící řidiče při couvání; 

*zajištění dostatečného výhledu 

řidiče;  

*dobrý výhled z kabiny řidiče, 

soustředěnost řidiče; 

*Automobilové 

přepravníky směsí 

* zasažení osob nacházejících se 

v blízkosti domíchávače 

* stanoviště stroje a obslužné místo 

mít přehledné, bez překážek 
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výsypným a násypným žlabem, 

vyprazdňovanou betonovou 

směsí; 

ztěžujících manipulaci a potřebnou 

vizuální kontrolu, např. při přejímce a 

při ukládání betonové směsi; 

*Automobilové 

přepravníky směsí 

* zachycení a vtažení končetiny, 

části oděvu řetězovým pohonem 

míchacího bubnu; 

*zasažení osoby přetrženým 

řetězem; 

* ochrana nebezpečných míst 

řetězového pohonu krytem; 

*činnosti při nutných činnostech v 

blízkosti nechráněných částí, např. 

seřizování provádět dle návodu k 

používání; 

*dodržování zakázaných činností 

např. čistění za chodu; 

*Automobilové 

přepravníky směsí 

* zranění ruky při manipulaci s 

výsypnými žlaby; 

* při manipulaci s výsypnými žlaby a 

při práci s betonovou směsí používat 

ochranné rukavice; 

*udržování úchopových částí žlabů v 

řádném stavu; 

* Betonářské práce - 

bednění 

* nezajištění resp. Ztráta 

únosnosti a prostorové stability 

a tuhosti bednění a podepřených 

konstrukcí 

* zajištění dostatečné únosnosti a 

úhlopříčného ztužení podpěrných 

konstrukcí bednění v podélné, příčné i 

vodorovné rovině 

*správné provedení bednění dle 

dokumentace bednění tak, aby bylo 

těsné, únosné a prostorově tuhé 

(dokumentace bednění pro menší 

rozsah bednících prací může provést 

stavbyvedoucí nebo mistr ve formě 

náčrtu a výkazu bednících dílců i 

spojovacího materiálu) 

*před zahájením betonářských prací 

řádně prohlédnout bednění jako celek 

a jeho části, zejména podpěry a 

zjištěné závady odstranit 

*k řízení pracovní činnosti pověřit 

odpovědnou osobu (např. vedoucího 

pracovní čety tesařů, který je 

odpovědný za správný postup 

montáže bednění) 

* Betonářské práce – 

ruční přeprava směsi 

* pád osoby na rovině nebo 

šikmých pojezdových 

komunikacích po uklouznutí 

*pro ruční přepravu betonové směsi 

zřídit vhodné komunikace,  
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pracovníka při dopravě 

betonové směsi stavebními 

kolečky (zejména v případech, 

kdy pracovník musí vyvinout 

sílu s horizontální složkou – 

např. při tlačení koleček při 

rozjezdu) 

*dodržet minimální šířky 

pojezdových komunikací a prvků 

(lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 60 

cm 

*úprava pojízdné plochy, vyrovnání a 

zpevnění manipulační plochy; 

*odstranění kluznosti, dodržování 

max. přípustného sklonu 

prozatímních šikmých pojezdových 

ploch cca 1 : 5; 

*nepřetěžování koleček, jejich plnění 

jen cca do ¾ obsahu krby; 

*zajištění pojezdových prvků proti 

pohybu 

* Betonářské práce – 

ruční přeprava směsi 

* pád osoby z výšky nebo do 

hloubky při dopravě a ukládání 

betonové směsi, při přenášení 

vibrační hlavice, ponořování a 

vytahování vibrační hlavice ze 

zhutněné betonové směsi; 

* zajištění bezpečného přístupu a 

pracovních míst (ukládání armatury a 

betonové směsi), zřízení pomocných 

pracovních podlah, včetně zajištění 

proti pádu osob (instalace zábradlí); 

*bednění stěn výtahové šachty 

vybavit pracovními lávkami se 

zábradlím, tyto lávky používat jen 

pokud je bednění řádně sepnuto a 

stabilizováno 

* Betonářské práce – 

práce s vibrátorem 

* působení vibrací ponorného 

vibrátoru při zhutňování 

betonové směsi; 

* používání ochranné rukojeti na 

ohebné hřídeli; 

*dodržování podmínek stanovených v 

návodu k používání (dodržování 

klidových bezpečnostních přestávek 

apod.) 

* Betonářské práce – 

práce s vibrátorem 

* poškození vibrátoru, úrazu el. 

proudem; 

* el. hnací motor vibrátoru připojit na 

síť až když je ohebný hřídel spojen s 

hnacím motorem a ponorným 

vibrátorem; 

*při přerušení dodávky betonové 

směsi je vibrátor vypnutý 

*el. vibrátor připojovat pouze na 

zdroj o napětí a frekvenci podle údajů 

na výrobním štítku nebo v návodu k 
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obsluze 

* Betonářské práce – 

betonová konstrukce 

* deformace betonové 

konstrukce 

* snížení a ztráta únosnosti a 

stability betonové konstrukce, 

havárie; 

* v průběhu montáže bednění 

kontrolovat rovinatost a svislost 

sestavených dílců, správnost osazení 

prostupů, dodržení krytí armatury a 

provedení spojů; 

*správné uložení armatury dle 

projektu, při manipulaci s výztuží s ní 

musí být zacházeno tak, a použito 

takových technických prostředků a 

zařízení, aby nedošlo k trvalému 

zdeformování vyztužených vložek, 

k porušen svarů a k poškození celých 

vyztužovacích prvků, výztuž se musí 

uložit v poloze předepsané v 

projektové dokumentaci a zajistit tak, 

aby i během betonování byla 

zabezpečena její poloha a také 

tloušťka krycí betonové vrstvy; 

*vyloučit chůzi osob po uložené 

výztuži; 

*kontrola připravenosti k betonáři 

*kontrola průběhu betonáže – provádí 

se vizuálně kontrol podpěr, vzpěr a 

dotažení matic tyčí, které se mohou 

při hutnění čerstvého betonu odtáčet 

*při ukládání se betonová směs nesmí 

volně házet nebo spouštět do větší 

hloubky než 1,5 m; pracovníci řídící 

ukládání betonu musí dbát na to, aby 

v průběhu betonáže nedošlo k posunu 

nebo poškození betonářské výztuže 

*odbedňovat konstrukce s nosnou 

funkcí jen na pokyn odpovědného 

pracovníka (zákaz předčasného 

odbednění) 

*odbedněnou konstrukci ihned zbavit 

všech zbytků bednění a tyto zbytky 

co nejdříve odklidit, co nejdříve po 

odbednění zajistit odsekání všech 

nálitků na konstrukci; 
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* Betonářské práce - 

odbednění 

* pád částí bednění 

odbedňovaných dílců na 

pracovníka; 

* bezprostředně před zahájením 

montáže systémového bednění řádně 

natřít styčné plochy bednících dílců 

s formovým olejem, který zabezpečí 

nepřilepení betonu k povrchu dílců a 

při demontáži bednění chrání povrch 

betonu před poškozením a povrch 

dílců před jejich nadměrným 

opotřebením; 

*podpěrné konstrukce navrhovat a 

montovat tak, aby je bylo možno při 

odbednění postupně odstraňovat a 

uvolňovat bez nebezpečí - vyloučení 

vstupu nepovolaných osob do 

ohroženého prostoru pod místem  

odbedňovacích prací; 

Železářské práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

*Nůžky (stříhačky) 

betonářské oceli 

*zranění ruky (ustřihnutí prstů), 

zhmoždění, sevření při 

přiblížení ruky do nebezpečného 

pracovního střižného prostoru 

nástroje při ručním vkládání 

prutů mezi nože, při 

odstraňování odpadu za chodu 

nůžek a při jejich nežádoucím 

uvedení do chodu;  

 

*stříhat jen pruty o průměru, který 

odpovídá konstrukci nůžek; 

*ruce obsluhy nepřibližovat místu 

střihu blíže než 0,15m; 

*soustředěnost při práci a pozorné 

sledování pracovního úkonu, dodržení 

návodu k používání; 

*při střihu odstraňovat odpad z 

ustřižených prutů pouze pomocí 

vhodné pomůcky 

*Nůžky (stříhačky) 

betonářské oceli 

*zhmoždění, přimáčknutí prstů 

při přidržování volných prutů, 

při stříhání více prutů současně 

*nemělo by se stříhat více prutů 

najednou 

*při stříhání několika prutů současně 

musí být pruty v pevné poloze 

(upevnění svěrkami, konstrukcí stroje, 

vhodnými přípravky apod.) 

*pruty musí být tak upevněny nebo 

zajištěny, aby nebyl ohrožen 

pracovník obsluhy; 

*přidržovat pruty volně rukama je 
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zakázáno 

*Nůžky (stříhačky) 

betonářské oceli 

*zranění nohou, zlomeniny 

prstů nohou apod. následkem 

pádu stříhaných prutů a pádu 

armatury; 

*správné postupy při manipulaci a 

ukládání armatury; 

*používání OOPP (pevná obuv s 

výztužnou špičkou) 

*Nůžky (stříhačky) 

betonářské oceli 

*píchnutí, odření různých částí 

těla o vyčnívající ostré části 

ocelových prutů; 

*správné postupy při manipulaci s 

jednotlivými pruty i vyrobenou 

armaturou; 

*udržování volných manipulačních 

uliček a prostor; 

*používání OOPP (vhodný opakovní 

oděv) 

*Ohýbačky betonářské 

oceli 

*zhmoždění, zachycení, sevření 

a přimáčknutí prstů při 

přiblížení ruky obsluhy 

k nebezpečným tlačným a 

svěrným místům, při 

přidržování krátkých ohýbaných 

prutů, při ohýbání více prutů 

současně (při těchto rizikových 

úkonech jsou prsty zpravidla 

sevřeny mezi opěrné kolíky 

nebo mezi otočné kladky a 

pruty, resp. mezi jednotlivé 

ohýbané pruty) 

*ruce obsluhy nepřibližovat k místům 

ohybu a jiných nebezpečným místům 

blíže než 0,15m; 

*správný úchop a držení ohýbaného 

prutu;  

- soustředěnost, sledování pracovní 

operace; 

- vhodné pracovní ustrojení obsluhy 

(s upnutými rukávci atd.) 

*Ohýbačky betonářské 

oceli 

*zhmoždění nohou, zlomeniny 

prstů nohou následkem pádu 

ohýbaného materiálu za stolu 

ohýbačky; 

 

*neukládat neohýbaný materiál na 

stůl;  

*používat OOPP (pevná pracovní 

obuv s výztužnou špičkou) 

*Ohýbačky betonářské 

oceli 

*zranění rukou nebo jiné části 

těla ohýbaným prutem (pruty) v 

případě prasknutí ohýbacího 

kolíku; 

*nepřetěžovat ohýbačku, neohýbat 

pruty průměru, který neodpovídá 

konstrukci ohýbačky a pruty kratší 

než 0,3m 
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*Železářské pracoviště *píchnutí, bodnutí, pořezání 

ruky nebo jiné části těla 

pracovníka koncem prutů, 

ostrou hranou, vyčnívající částí 

armatury; 

*správné ukládání a skladování 

betonářské oceli a vyrobené armatury 

ve stanovených profilech;  

*podle potřeby fixace materiálu; 

*udržování volných manipulačních 

uliček a komunikací; 

*používání OOPP 

 

*Železářské pracoviště *pořezání prstů, dlaně ruky o 

ostré části betonářské oceli, 

pruty, vyrobené výztuže apod. 

při ruční manipulaci 

*použití OOPP (rukavice, dlaňovice); 

*udržování volných manipulačních i 

obslužných průchodů; 

*správné pracovní postupy při ruční 

manipulaci materiálem; 

*Železářské pracoviště *zakopnutí o materiál 

(betonářskou ocel, odřezky, 

polotovary, vyrobenou 

armaturu) pád osoby, naražení 

na odpad 

*armatury rozmístit tak, aby 

pracovníci nebyli ohroženi pohybem 

materiálu a jejím skladováním; 

*pořádek na pracovišti, včasné 

odklizení a odstranění odpadu 

Tab 2.4.4.1: Vznikající rizika při betonáži a souvisejících pracích [36] 

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

při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

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

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

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

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

úzkých a hlubokých nádobách. 

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

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 

zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

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

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
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7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

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

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

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

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

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

popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 

dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem.13) 

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

tehdy, jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

68.5.1.1 Vznikající rizika při zednických pracích 

Zednické práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

*Zděné konstrukce zdění *převržení nestabilně 

uložených předmětů (zárubní, 

oken, překladů, betonových 

výrobků, zařizovacích předmětů 

a panelů); 

*správné uchopení břemene, stabilní 

postavení při práci, 

*dodržování zákazu házení cihlami 

apod.; 

*bezpečné ukládání materiálů; 

ukládat jej jen do stabilní polohy, 

nikoliv na volném okraji zdí a 

podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí 

pádu; 

*zajištění dostatečného pracovního 

prostoru při zdění, na podlaze lešení; 

*zajištění bezpečného zvyšování 

místa práce tak, aby nebylo nutno 

provádět zdění ani jiné práce s 

rukama nad hlavou popř. v jiných 

nefyziologických polohách; 

*Zděné konstrukce zdění *pád osazovaných překladů, 

přiražení prstů zedníka při 

manipulaci se zdícím 

materiálem a při zdění; 

správné uchopení břemene, stabilní 

postavení při práci, 

*dodržování zákazu házení cihlami 

apod.; 

*bezpečné ukládání materiálů; 

ukládat jej jen do stabilní polohy, 

nikoliv na volné okraje zdí a podlahy 
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lešení, kde hrozí nebezpečí pádu; 

*zajištění dostatečného pracovního 

prostoru při zdění, na podlaze lešení; 

*zajištění bezpečného zvyšování 

místa práce tak, aby nebylo nutno 

provádět zdění ani jiné práce s 

rukama nad hlavou popř. v jiných 

nefyziologických polohách; 

*Zděné konstrukce zdění *zborcení, zřícení zděných 

konstrukcí v důsledku porušení 

a ztráty stability, případně 

tuhosti, opěrných a izolačních 

zdí - přizdívek, komínového 

zdiva, pilířů, štítových i jiných 

zdí, příček a jiných zděných 

konstrukcí; 

* pád zdiva na pracovníka; 

*stanovení a dodržování 

technologických resp. Pracovních 

postupů; 

*při zdění komínů, pilířů a 

podobných konstrukcí, vyzdívání po 

částech, až když nově vy zděné zdivo 

vykazuje dostatečnou pevnost; 

*nezatěžování zdiva izolačních 

přizdívek zeminou; 

*vyzdívání provádět odborně 

(správná vazba cihel, bloků a tvárnic) 

zajištění stability, pevnosti a tuhosti 

vyzdívaných konstrukcí; 

*zakotvování příček do zdiva; 

*použití vhodného materiálu pro 

zdění (cihly, malty, přísady); 

*vysekávání drážek do příček a pilířů 

jen za dodržení podmínek 

stanovených v projektu; 

*případné zeslabování zděných 

nosných konstrukcí (pilířů) předem 

projednávat a odsouhlasit statikem; 

*správný postup při vyzdívání a 

zatěžování cihelných přizdívek ve 

výkopech (nenahrazovat jimi 

bednění); 

*Zděné konstrukce zdění *propadnutí osob při 

zhotovování stropů 

z tenkostěnných keramických 

materiálů a jiných nedostatečně 

únosných konstrukcí stropu; 

*nezatěžování neúnosných stropních 

prvků a nedokončených stropů, 

vytvoření únosné pomocné pracovní 

podlahy; 
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*Zděné konstrukce zdění *zasažení očí, poleptání 

pracovníka vápnem a to 

především odstříknutím vápna 

při jeho hašení a manipulaci 

resp. odstřik vápenné malty z 

míchačky při výrobě malty, při 

manipulaci a dopravě malty 

(nejnebezpečnější je zasažení 

očí, kdy může dojít k trvalému 

poškození oka popř. i ke ztrátě 

zraku v důsledku poleptání oční 

rohovky; 

 *při kontaktu vápna a  

ápenného prachu se sliznicemi a 

pokožkou může dojít k těžkému 

poleptání postiženého místa); 

*správný postup při hašení vápna a 

při přípravě vápenného mléka 

(dodržování zákazu hašení v úzkých a 

hlubokých nádobách); 

*správné a bezpečné zacházení s 

maltou a vápnem, při výrobě malty v 

míchačce a její další manipulaci i 

zpracování (pokud možno tak, aby 

bylo minimalizováno nebezpečí 

vystříknutí malty, vápenného mléka); 

*používání OOPP k ochraně zraku 

(při zacházení s vápnem vždy); 

*Úpravy povrchů stěn a 

stropů 

*zasažení očí pracovníka 

(zedníka) vystříknutím 

vápenného mléka a řídké malty 

při omítání a bílení stěn a 

stropů; 

*správné a bezpečné zacházení s 

maltou a vápnem (pokud možno tak, 

aby bylo minimalizováno nebezpečí 

vystříknutí malty, vápenného mléka); 

* používání OOPP k ochraně zraku 

*Úpravy povrchů stěn a 

stropů 

*pořezání rukou o ostré hrany 

obkladaček a dlaždic; 

*správné pracovní postupy; 

*používání OOPP (rukavice); 

*Zděné konstrukce zdění *pád zdícího materiálu (cihly, 

cihelné bloky, tvárnice apod.), 

překladu apod. na nohu, 

zasažení hlavy; 

*správné uchopení břemene, stabilní 

postavení při práci; 

*dodržování zákazu házení cihlami 

apod.; 

*bezpečné ukládání materiálů, 

ukládat jej jen do stabilní polohy, 

nikoliv na volném okraji zdí a 

podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí 

pádu; 

*zajištění dostatečného pracovního 

prostoru při zdění, na podlaze lešení; 

*zajištění bezpečného zvyšování 

místa práce tak, aby nebylo nutno 

provádět zdění ani jiné práce s 

rukama nad hlavou popř. v jiných 

nefyziologických polohách; 
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*Zděné konstrukce zdění *pád konstrukcí a 

zabudovávaných a osazovaných 

předmětů a konstrukcí o větší 

hmotnosti, pád a zasažení osob; 

*postupovat podle projektu;  

*respektovat stanovený způsob 

osazování (ukotvení, připevnění, 

zajištění osazovaných předmětů); 

*Úpravy povrchů stěn a 

stropů 

*práce v nefyziologických 

polohách, v kleče, poškození 

zdraví -pohybového aparátu; 

*práce v nepřirozené poloze těla 

nebo jeho částí, vynucené 

polohy; 

*zdravotní způsobilost, pracovně 

lékařská péče, preventivní prohlídky; 

*bezpečnostní přestávky v teplém 

prostředí; 

*používání OOPP k ochraně kolen; 

Tab 2.5.1.1: Vznikající rizika při zednických pracích [36] 

 

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

pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 

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

Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 

provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 

požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

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

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

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

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

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

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. 

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

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

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

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

zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže. 

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

závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
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8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 

technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 

předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem. 

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

bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 

pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 

předpisu.6) Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 

přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k 

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

zařízení. 

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

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

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

závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

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

stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 

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

podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 

ohrožena. 

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

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

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

upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. 

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

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 

větru. 

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

68.7 Bourací práce 
1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 

provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci 
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bouracích prací. Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací 

podle zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování 

technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu 

bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a 

zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se 

využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, 

vyjádření vlastníků, popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání 

staveniště. Na základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo 

k nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném 

průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné 

podzemní objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným 

způsobem zajištěny. 

3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých 

konstrukcí od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a 

bourání, při kterých dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní 

bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce 

podle bodu 26., smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými 

zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu 

zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu 

výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických 

osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než 

dozor. 

4. Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce 

probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem 

podle bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení 

technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna 

bezpečnost prováděných prací. 

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. 

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 
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prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením 

nebo vyloučením provozu. 

8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením 

prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i 

vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. 

Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a 

instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu 

během provádění bouracích prací. 

9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno 

zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně 

jako dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu 

bouracích prací zabezpečit proti poškození. 

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. 

12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické 

zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací, 

popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích 

vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes 

ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 

14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k 

přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí 

bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě 

neplánovaného přerušení bouracích prací, například z důvodu náhlého zhoršení 

povětrnostní situace. 

16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále 

užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a 
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kontroly pracovišť se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, 

které stavbu užívají. 

17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů 

smí být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability 

zbývajících konstrukcí a částí stavby. 

18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se 

bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-

li zatíženy. 

20. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo 

arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich 

stability. 

21. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním 

směrem shora dolů. 

22. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až 

po rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability. 

23. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li 

zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný 

materiál. 

24. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních 

konstrukcí. 

25. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze 

strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických 

osob. 

26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící 

tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště 

nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v 

technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu 

práce. 
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68.7.1.1 Rizika při bouracích pracích 

Bourací práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

*Bourání a 

rekonstrukce 

*pád a zřícení bouraného zdiva 

nebo konstrukčních částí objektu na 

pracovníky 

*průzkum bouraného nebo 

rekonstruovaného objektu, stanovení 

techn. Postupu 

*při bourání a rekonstrukčních 

pracích postupovat podle projektu a 

techn. Postupu a průběžně zajištovat 

stabilitu a pevnost narušovaného a 

zatěžovaného zdiva 

*rekonstrukce a bouraní při kterém 

dochází ke změně konstrukční 

bezpečnosti obbjektu a při strojním 

bourání práce provádět pod stálým 

dozorem odpovědného pracovníka 

*před bouráním příček a zdí pod 

vodorovnými kcemi ověřit, zda 

nemají nosnou fci 

*Bourání a 

rekonstrukce 

*zřícení částí objektu nebo kce po 

narušení nebo vybourání nosné zdi 

*rizika spojená se sktrukturální 

integritoz v případě demontáží, 

bourání většího rozsahu nebo 

demolice 

*průzkum bouraného nebo 

rekonstruovaného objektu, stanovení 

techn. Postupu 

*při bourání a rekonstrukčních 

pracích postupovat podle projektu a 

techn. Postupu a průběžně zajištovat 

stabilitu a pevnost narušovaného a 

zatěžovaného zdiva. 

*rekonstrukce a bourání při kterém 

dochází ke změně konstrukční 

bezpečnosti objektu a při strojním 

bourání práce provádět pod stálým 

dozorem 

*Bourání a 

rekonstrukce 

*pád materiálu nebo části 

konstrukce na osobu 

*vymezení prostoru ohroženého 

bouráním 

*určení a zajištění vstupu, výstupu, 

sestupu a vjezdu do bouraného 

objektu udržování komunikací 

*zajistit ohrožený prostor, ve kterém 
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se bourací práce provádí, zejména 

prostor pod místy práce ohrožený 

bouráním 

*dodržení stanoveného bouracího 

postupu 

*ruční bourání nosných kcí provádět 

vertikálně směrem shora dolů 

*řezání ocelových kcí správným 

způsobem dle pracovního nebo techn. 

Postupu tak, aby nedošlo k pádu 

oddělené kce nebo prvku na 

pracovníka 

*Bourání a 

rekonstrukce 

*zasažení pracovníka nebo cizý 

osoby pádem materiálu z výšky( 

uraz hlavy) 

*vyloučení nebo omezení práce nad 

sebou 

*opatření proti pádu materiálu 

z výšky, ohrazení prostoru pod místy 

práce ve výšce 

*používání ochranné přilby proti 

zranění hlavy 

*Bourání a 

rekonstrukce 

Pád pracovníka z výšky z volného 

nezajištěného okraje bouraného 

objektu a nezajištěnými otvory 

v podlahách při ručním bourání a 

manipulaci s materiálem 

*zajištění volných okrajů bouraného 

objektu ochrannou kcí popř. použití 

osobních zajištění zejména při ručním 

bourání střech, obvodových zdí, 

stropů,.. 

*Bourání a 

rekonstrukce 

*prašnost *provedení opatření zabranujícího 

nadměrnému prášení (skrápění vodní 

mlhou, vybouraný materiál a suť 

spouštět uzavřeným shozem až do 

místa uložení) 

*používání OOPP (respirátorů) 

*Bourání a 

rekonstrukce 

*neřízené, nekontrolovatelné, 

předčasné a náhlé zřízení kce 

*průzkum bouraného nebo 

rekonstruovaneho objektu, stanovení 

techn. Postupu 

*při bourání a rekonstrukčních 

pracích postupovat podle projektu a 

techn. Postupu a průběžně zajištovat 

stabilitu a pevnost narušovaného a 

zatěžovaného zdiva 

*před bouráním příček a zdí pod 
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vodorovnými kcemi ověřit, zda 

nemají nosnou fci 

*Bourání a 

rekonstrukce 

*propíchnutí, pořezání chodidla 

např. hřebíky a jinými ostrohranými 

částmi, pořezání sklem apod. 

*včasné odstraňování vybouraných 

částí a ostrými hranami, použivání 

OOPP (pracovní obuv s pevnou 

podrážkou) 

Tab 2.7.1.1: Vznikající rizika při bouracích pracích [36] 

 

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

tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 

stanovených zvláštním právním předpisem. 

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

stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 

elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k 

ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

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

způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 

prostředky být chráněny proti propálení. 

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

natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 

menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 

technologickém postupu. 

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

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

živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým 

postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 
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68.9 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, 

korkových a obdobných materiálů se považuje: 

1. dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, 

vyrovnávacích hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, 

2. při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání 

překročení nejvyšších přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší,5) 

3. v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před 

výbuchem podle zvláštního právního předpisu, zejména 

-  vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení 

bezpečnostními značkami, 

-  zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a 

označeného prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla 

podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další 

přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat, 

-  zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku 

výbušné atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho 

ukončení, 

-  vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování 

nebo topení lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a 

odpojení elektrického zařízení po celou tuto dobu, 

4. seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto 

práce provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování 

během nich, 

5. bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich 

odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních 

právních předpisů. 

68.10 Malířské a natěračské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se 

považuje: 

1. při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo 

nástřikem dodržení stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům 
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k používání a k určenému způsobu ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při 

provádění těchto prací, 

2. používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu,13) 

3. provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze 

žebříků k tomu upravených. 

68.10.1.1 Vznikající rizika při malířských pracích 

Malířské práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

*Malí řské práce * pád osoby při výstupu a sestupu 

na zvýšená místa práce; 

* k místům práce ve výšce zajistit 

bezpečný přístup (žebříky, schodiště, 

rampy apod.) 

*neseskakovat, nevylézat po konstrukcích 

*zákaz používání vratkých a nevhodných 

předmětů pro práci i ke zvyšování místa 

práce (beden, obalů, palet, sudů apod.) 

*Malí řské práce * pád osoby ze dvojitého žebříku 

po rozjetí postranic, podjetí 

dvojitého žebříku a pádu 

dvojitého žebříku; 

* opatřit dvojitý žebřík zajišťovacími 

řetízky, táhly proti rozevření; 

*neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat jako 

žebřík opěrný; 

*nebezpečně a nadměrně se nevyklánět 

(tj. nevychylovat těžiště těla) mimo osu 

žebříku 

*nevynášet a nesnášet po žebříku břemena 

o hmotnosti nad 15kg; 

*chůze na dvojitém žebříku může být 

prováděna zaškolenými pracovníky, 

pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno 

nebezpečí ztráty stability žebříku; 

*Malí řské práce * pád žebříku i s pracovníkem po 

ztrátě stability; 

* nevynášet a nesnášet po žebříku břemena 

o hmotnosti nad 15kg; 

*nepracovat na žebříku příliš blízko 

horního konce žebříku, kdy dochází ke 

snížení stability žebříku; 

*zabezpečit žebřík proti posunutí, bočnímu 

vychýlení, podklouznutí, používat 
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protiskluzových přípravků 

*žebřík opírat o bezpečné a stabilní opěrné 

konstrukce, plochy; 

*postavení jednoduchého žebříku ve 

sklonu do 2,1 : 1; 

*před každým použitím žebříku, provést 

jeho vizuální prohlídku (provádí pracovník 

užívající žebřík); 

*nepoužívat poškozené žebříky; 

*Malí řské práce * dráždivé úžinky disperzní, 

silikátové a silikonové malby na 

kůži, na oči; 

* dodržovat pokyny uvedené v 

bezpečnostních listech a tančené 

technologickým postupem s přihlédnutím k 

návodu výrobce a určenému způsobu 

ochrany osoby před škodlivinami 

materiálu; 

*používat OOPP; 

*dodržovat zásady osobní hygieny; 

*Malí řské práce * pád pracovníka z kozového 

lešení; 

*propadnutí podlahy; 

* zajistit stabilitu lešenářských koz, 

pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby 

nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek 

podpor; 

*od výšky 1,5 m opatřit volné okraje 

podlah kozových lešení zábradlí; 

*správně zajišťovat výsuvné části kolíkem 

v požadované úrovni, zajišťovací části 

udržovat v řádném stavu; 

*dodržovat max. dovolenou délku pole 

kozového lešení (u podlahy z fošen je 2,5) 

Tab 2.10.1.1: Vznikající rizika při malířských pracích [36] 

 

68.11 Sklenářské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se 

považuje: 

1. stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a 

zpevněná, 
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2. při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a 

nežádoucímu pohybu, 

3. dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž 

plocha je větší než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5  

4. zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných 

a bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin, 

5. zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m2 nejméně třemi 

fyzickými osobami, 

6. přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, 

7. dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy, 

8. shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených. 

68.11.1.1 Vznikající rizika při sklenářských pracích 

Sklenářské práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

*Sklo, skleněný 

odpad, střepy a 

zlomky 

*pořezání sklem, pádem části  

rozbité skleněné tabule (možný i 

smrtelný úraz v důsledku 

vykrvácení v případě přeseknutí 

či přeřezání krční tepny) 

* vnitřní pnutí v tabuli skla 

*přepravníky skla při odebírání skla 

zajištěny proti převržení a nežádoucímu 

pohybu 

*tabule skla dodávané ve speciálních 

přepravnících paletách při přepravě 

chráněny plachtou, sklo vybalit co 

nejdříve, zvláště jsou-li přepravky vlhké 

(bylo-li sklo dodáno orosené, musí být při 

skladování rozbaleno, aby se zabránilo tzv. 

oslepnutí skla) 

*před začátkem ruční manipulace vizuálně 

zkontrolovat stav tabule skla, stav a 

pevnost držadel manipulačních přípravků  

*zvláštní opatrnost a stanovení vhodného 

pracovního postupu při manipulaci s 

naprasklou tabulí skla 

*jednotlivé tabule skla vhodně podkládat a 

zajišťovat je proti překlopení, (tabulové 

sklo skladovat na stojato v rámech 

s měkkými podložkami) 

*jednotlivé tabule skla se ve skladu řadí 
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podle velikosti svisle, a to tak, aby mezi 

jednotlivé tabule nevnikaly nečistoty a bylo 

zabráněno jejich překlopení 

*na venkovním prostranství není 

manipulováno s tabulovým sklem o ploše 

větší než 1 m2 při rychlosti větru nad 8 m/s 

teplotě nižší než -5°C 

*zasklívání a přesun tabulí skla o ploše 

větší než 3 m2 provádět nejméně třemi 

pracovníky 

*při přenášení tabulí skla delších než 2 m 

používat přípravků (přísavných držáků) 

*používání OOPP ( vhodných rukavic s 

vyztuženou dlaňovou částí) 

*Sklo, skleněný 

odpad, střepy a 

zlomky 

* zachycení ruky lopatkami 

míchačky tmelu - 

* elektrické blokování víka míchačky 

zabraňující spuštění pohonu lopatek při 

otevřeném víku 

*Sklo, skleněný 

odpad, střepy a 

zlomky 

* zakopnutí, pád pracovníka * manipulační plocha pro sklenářské práce 

upravena, zpevněna a rovná bez 

komunikačních překážek 

*Sklo, skleněný 

odpad, střepy a 

zlomky 

* pořezání o rozbité sklo, 

skleněné střepy zlomky a jiný 

skleněný odpad 

* udržování pořádku v dílnách i na 

montážních pracovištích 

*ukládání skleněného odpadu (střepy, 

zlomky apod.), do zvláštních nádob, beden 

*používat OOPP (rukavice odolné proti 

pořezání) 

*neuchopovat skleněný odpad přímo rukou 

Tab 2.11.1.1: Vznikající rizika při sklenářských pracích [36] 

 

68.12 Další rizika vznikající na stavbě 

68.12.1.1 Vznikající rizika při pokrývačských pracích 

Pokrývačské práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* Pokrývačské 

práce -zvýšené 

* nebezpečí spojené s přeměnou 

volného pádu na pád zachycený, 

* navržení a použití alespoň základního 

zajišťovacího systému proti pádu z těchto 
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místo práce náhlé zastavení volného pádu s 

následným zraněním uživatele 

OOPP; 

*náhlé zachycení pádu uživatele 

polohovacího prostředku, 

působení potenciální energie při 

nárazu při náhlém zachycení pádu 

pracovníka, možné poškození 

krční páteře, odražení vnitřních 

orgánů;  

  

prvků: 

- zachycovací postroj; 

- tlumič pádu; 

- spojovací prostředek; 

- spojky; 

- pevný kotevní bod; 

Celý tento systém má zabránit, aby v 

případě pádu pracovníka ze stavební 

konstrukce (střechy) nedošlo ke kontaktu 

se zemí a aby došlo ke ztlumení rázové 

síly, která by při delším volném pádu 

mohla způsobit padající osobě vážný úraz 

působením potenciální energie při náhlém 

zachycení (zastavení) tohoto pádu. Ke 

ztlumení rázové síly je nutno použít tlumič 

pádu (např. popruhový tlumič pádu), kde 

je energie pádu přeměněna v práci, která 

způsobí destrukci určených částí tlumiče. 

Dochází buď k párání určených nití nebo 

přetržení vláken protkaných popruhů. 

Existují i jiné typy tlumičů pádu, u kterých 

dochází k prokluzu textilního lana 

labyrintem přístroje. 

 * včasné nevyproštění uživatele 

OOPP po zachycení volného 

pádu; 

*vyproštění uživatele 

zachycovacího postroje (po 

zachycení pádu) za dobu delší než 

20 minut - statické přetížení 

zavěšeného těla vlivem popruhů; 

* vybavení pracoviště záchrannými nebo 

evakuačními prostředky, umožňujícími 

vyproštění visící osoby (po zachycení 

pádu) do 20 min (záchranný přístroj, žebřík 

apod.); 

*zajištění automobilní plošiny; 

* Pokrývačské 

práce -střecha 

* pád osoby z výšky, propadnutí 

střechou při pohybu a práci na 

střechách s neúnosnou střešní 

krytinou (včetně tzv. lehkých 

střešních plášťů), na střešních 

světlících; 

*prolomení vlnité eternitové 

střešní desky; 

* technická příprava prací na střeše včetně 

návrhu ochrany pracovníků při použití 

únosných a vhodně rozmístitelných 

komunikačních prostředků např. 

pomocných pracovních podlah (zpravidla 

je nutná kombinace kolektivního zajištění 

(např. záchytného lešení) a osobního 

zajištění), při současném umožnění pohybu 

pracovníka na střeše; 
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*zajištění proti propadnutí provést na všech 

střešních pláštích, kde je půdorysná 

vzdálenost mezi latěmi nebo jinými 

nosnými prvky střešní konstrukce větší než 

0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé 

střešní prvky (i střešní latě) jsou bezpečné 

proti prolomení zatížením osobami včetně 

nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, 

případně není toto zatížení vhodně 

rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní 

nebo přístupová podlaha, pokrývačský 

žebřík apod.); 

* Pokrývačské 

práce -střecha 

* propadnutí a pád pracovníků 

otvory na střeše (o šířce více než 

25 cm) 

 

* nebezpečné otvory na střeše (např. střešní 

okna) zajišťovat dostatečně únosnými 

poklopy; 

*používat osobní zajištění k ochraně proti 

pádu z výšky; 

* Pokrývačské 

práce -střecha 

* nechtěný pád materiálu nebo 

předmětu při práci na střeše; 

* materiál, nářadí a pracovní pomůcky 

ukládat, popřípadě skladovat tak, že jsou 

po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 

sklouznutí nebo shození jak během práce, 

tak po jejím ukončení; 

*pro upevnění nářadí, uložení drobného 

materiálu (hřebíky, šrouby apod.) dle 

potřeby používat vhodnou výstroj nebo k 

tomu účelu upravený pracovní oděv (pás s 

upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra,držák 

nářadí typ AY 001 apod.); 

*zajištění prostorů ohrožených prací ve 

výšce a zajištění proti pádu předmětů a 

materiálu; 

*prostory, nad kterými se pracuje, a kde 

vzniká nebezpečí pádu předmětů, bezpečně 

zajistit: 

a) vyloučením provozu, 

b) konstrukcí ochrany proti pádu osob a 

předmětů v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazením ohrožených prostorů 

dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 
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1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných 

sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro 

práce nepřesahující rozsah jedné pracovní 

směny postačí vymezit ohrožený prostor 

jednotyčovým zábradlím, popřípadě 

zábranou o výšce nejméně 1,1 m, 

*ohrožený vymezený prostor musí mít 

šířku od volného okraje pracoviště 

nejméně, - 1,5 m při práci ve výšce od 3 m 

do 10 m včetně, - 2 m při práci ve výšce 

nad 10 m do 20 m včetně, - 2,5 m při práci 

ve výšce nad 20 m do 30 m včetně, - 1/10 

výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

(při práci na plochách se sklonem větším 

než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m; 

šířka pásma se vytyčuje od paty kolmice, 

která prochází vnější hranou volného 

okraje místa práce ve výšce); 

d) dozorem ohrožených prostorů k tomu 

určeným zaměstnancem po celou dobu 

ohrožení; 

* Pokrývačské 

práce -materiál, 

předměty 

* pád materiálu nebo předmětu 

při shazování předmětů a 

materiálu; 

* shazovat předměty a materiál ze střechy 

jen za předpokladu, že místo dopadu je 

zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, 

vyloučením provozu, střežením apod.) a 

jeho okolí je chráněno proti případnému 

odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu 

nebo materiálu; 

*shazovat předměty a materiál ze střechy 

jen za předpokladu, že materiál je shazován 

uzavřeným shozem až do místa uložení; 

*shazovat předměty a materiál ze střechy 

jen za předpokladu, že je provedeno 

opatření, zamezující nadměrné prašnosti, 

hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 

nežádoucích účinků; 

*neshazovat předměty a materiál v případě, 

kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty a 

materiál, které by mohly zaměstnance 

strhnout z výšky; 
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* Pokrývačské 

práce -výstupy a 

sestupy na místa 

práce 

* pád osoby při výstupu a sestupu 

na zvýšená místa práce, na 

střechu; 

* k místům práce ve výšce zajistit 

bezpečný přístup (žebříky apod.); 

*výběr vhodných přístupů na pracoviště 

ve výšce musí odpovídat četnosti použití, 

požadované výšce místa práce a době 

jejího trvání; 

*vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle 

rizik OPPP); 

*Pokrývačské 

práce -práce a 

pohyb pracovníků 

na střeše 

* pád osoby z volného okraje 

střechy; 

*T echnická příprava prací na střeše včetně 

návrhu ochrany pracovníků proti pádu; 

*zajišťování proti pádu osob z volných 

okrajů střech jednou těchto z těchto 

alternativ:  

a) zajištění okrajů střechy proti pádu 

technickou konstrukcí (kolektivním 

zajištěním) nebo 

b) zajištění pracovníků osobním zajištěním 

(především u krátkodobých prací) nebo 

c) kombinací kolektivního a osobního 

zajištění; 

- technické konstrukce (ochranné zábradlí, 

ochranné ohrazení, lešení, záchytné 

ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) 

musí být dostatečně pevné a odolné vůči 

vnějším silám a nepříznivým vlivům a 

upevněny tak, aby bezpečně unesly 

předpokládané namáhání; 

*uplatňují se tyto druhy ochranných a 

záchytných konstrukcí k ochraně 

pracovníků proti pádu z výšky: 

a) lehké řadové dílcové nebo trubkové 

lešení (postavené na terénu od paty 

budovy na její vnější straně až po okap, 

kde je zřízena pracovní podlaha), 

b) vysunuté ochranné lešení s pracovní 

podlahou, 

c) dílcové ochranné zábradlí zřizované na 

volných okrajích střechy, upevněné 

speciálními příchytkami na dřevěných 
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trámcích položených na střešní krytině 

nebo na kovových nosnících připevněných 

ke střešní konstrukci, 

d) dílcové systémy ochranného střešního 

zábradlí se speciálním příslušenstvím s 

opěrnými, střešními a komínovými žebříky 

a svěrnými hřebenovými nůžkami 

(tzv."rychlolešení"), 

e) ochranné zábradlí tvořené sloupky 

drženými háky, pražcovými vrtulemi, 

speciálními příchytkami, upínacími 

deskami k pevným částem střešní 

konstrukce nebo jiným způsobem 

ukotvenými sloupky 

f) pojízdné nebo prostorové dílcové nebo 

trubkové záchytné lešení, umístěné pod 

střechou, pod místem práce, které se 

zřizuje zejména v případě prací na 

neúnosných střešních pláštích; 

*technické konstrukce používat jen po 

jejich úplném dokončení a vybavení; 

*použití osobních ochranných pracovní 

prostředků proti pádům z výšky v 

případech, kdy nelze použít technickou 

konstrukci; 

*osobní zajištění proti pádu chránit 

pracovníka po celou dobu práce v místech 

s nebezpečím pádu, včetně přemísťování 

na jiné místo práce; 

*zajištění vyškolení pracovníka, jeho 

seznámení s návodem k použití a popř. i 

odborné vycvičení s použitím příslušného 

systému a součástí osobního zajištění; 

*vhodný OOPP proti pádu, popřípadě 

pracovní polohovací systém, včetně 

kotevních míst, musí být určen 

v technologickém postupu; pokud se jedná 

o práce, které zpracování technologického 

postupu nevyžadují, určí vhodný způsob 

zajištění proti pádu, respektive pracovního 

poloho vání, včetně míst kotvení, odborně 

způsobilý zaměstnanec pověřený 
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zaměstnavatelem;  

* místo kotvení OOPP proti pádu musí být 

ve směru pádu dostatečně odolné; 

*udržování OOPP dle návodu k použití; 

Tab 2.12.1.1: Vznikající rizika při pokrývačských pracích [36] 

68.12.1.2 Vznikající rizika při izolaterských pracích 

Izolaterské práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* Hydroizolační 

tmely 

* podráždění při dlouhodobém 

styku s pokožkou a sliznicemi; 

*působení výparů, při nadechnutí 

nevolnost; 

 

* dodržovat zásady osobní a pracovní 

hygieny (při zacházení s přípravkem nejíst, 

nepít a nekouřit); 

*zabránit kontaktu s kůží, očima a oděvem, 

zejména volnou vhodných pracovních 

postupů včetně zajištění větrání a 

používání OOPP 

*používat OOPP k ochranně dýchacích 

orgánů používat masku s filtrem proti 

organickým parám, k ochraně očí používat 

pracovní brýle, k ochraně kůže používat 

ochranné rukavice a pracovní oděv, 

znečištěný oděv urychleně vyměnit; 

*zdravotní a odborná způsobilost 

pracovníků (seznámení pracovníků s 

účinky a vlastnostmi přípravků a látek v 

nich obsažených, seznámení s 

bezpečnostními listy 

* Hydroizolační 

tmely 

* ohrožení životního prostředí; * při zacházení zabránit rozšíření úniku do 

půdy, vod a kanalizace; 

*v případě úniku uvědomit příslušné 

orgány; 

*použít vhodné metody čištění a likvidace 

zbytků používaných materiálů dle 

výrobce; 

*správné zneškodnění obalů oprávněnou 

osobou; 

* Hydroizolační * požár * při skladování zabránit vystavení obalů 
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tmely teplotám nad 300°C; 

*při zacházení dodržovat zákaz manipulace 

s otevřeným ohněm, při používání 

nekouřit, vyvarovat se přehřátí výrobků 

*k hašení použít vhodné hasivo – pěnový, 

práškový hasicí přístroj (voda není vhodné 

hasivo); 

* Izolační pásy 

(bentonitové) 

* ekzémy, přecitlivělost pokožky * používání ochranných krémů; 

*dodržování osobní hygieny; 

*používání OOPP 

* Izolační pásy 

(bentonitové) 

* podráždění očí, sliznic, pokožky 

při kontaktu (vyklepávání suché 

bentonitové směsi z pásů); 

 

* při práci s přípravkem je nutno zabránit 

přímému kontaktu kůže s materiálem 

vhodným pracovním oděvem, rukavicemi a 

chránit oči pomocí vhodných ochranných 

brýlí 

*zajistit větrání v uzavřených prostorech; 

* Izolační pásy 

(bentonitové) 

* prašnost * vyplachování ústní dutiny vodou; 

*používání vhodných ochranných pomůcek 

(respirátor) 

*zajištění větrání v uzavřených prostorech; 

* Izolační pásy 

(bentonitové) 

* zvýšená námaha, pád břemene; * kladkou jen břemene do 60kg; 

*břemeno nad 50 kg zvedat dvěma 

pracovníky současně; 

* Izolatérské 

práce 

* pád břemene, vysmeknutí a 

vyklouznutí břemene z rukou; 

*naražení břemene na pracovníka 

při manipulaci s rolemi 

bentonitových pásů a jiným 

materiálem při provádění izolací; 

* správné způsoby ruční manipulace; 

*správné uchopení břemene; 

*kontrola stavu uchopovacích prvků před 

manipulací 

*používání vhodných manipulačních 

pomůcek (pásů, popruhů, manipulačních 

kleští, svěrek apod.) 

*pevné uchopení břemene, využití 

uchopovacích otvorů, držadel;  

*zajištění rolí izolačních pásů proti 

rozvalení; 

*ukládání materiálu na zpevněný, 

urovnaný, únosný a rovný povrch 
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* Izolatérské 

práce 

* pád břemene při vykládce a 

nakládce materiálu 

* vyloučení přítomnosti osob 

nepodílejících se na nakládce a vykládce; 

*pracovníci zúčastnění při nakládce a 

vykládce se nesmí zdržovat v bezprostřední 

blízkosti zdviženého břemene, přecházet 

pod zdviženým břemenem a přidržovat 

břemeno v průběhu činnosti manipulačního 

zařízení; 

*nejsou-li těžké předměty zajištěny proti 

nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně 

a nevkládat pod ně ruce; 

* Izolatérské 

práce 

* propíchnutí chodidla hřebíky a 

jinými ostrohrannými částmi; 

* včasný úklid a odstranění materiálu s 

ostrohrannými částmi; 

*vhodná pracovní obuv s pevnou 

podrážkou; 

*kontrolní činnost v průběhu stavby; 

Tab 2.12.1.2: Vznikající rizika při izolaterských pracích [36] 

68.12.1.3 Vznikající rizika při sádrokartonových pracích 

Sádrokartonové práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

*Ostrohranný 

předmět 

*propíchnutí chodidla hřebíky a 

jinými ostrohrannými částmi; 

*včasný úklid a odstranění materiálu s 

ostrohrannými částmi (hřebíky, páskami 

odpáskovaných břemen apod.); 

*vhodná pracovní obuv s pevnou 

podrážkou; 

*Výstupy a 

sestupy na místa 

práce 

*pád osoby při výstupu a sestupu 

na zvýšená místa práce; 

*k místům práce ve výšce zajistit bezpečný 

přístup (žebříky, schodiště, rampy a pod.); 

*neseskakovat, nevylézat po konstrukcích; 

*zákaz používání vratkých a nevhodných 

předmětů pro práci i ke zvyšování místa 

práce (beden, obalů, palet, sudů, věder 

apod.); 

*Vykládka desek *pád břemene na pracovníka při 

zvedání a ukládání břemene v 

případě sesutí břemene 

v důsledku jeho vadného 

*vyloučení přítomnost osob nepodílejících 

se na vykládce a vykládce; 

*při manipulaci s kusovým materiálem 
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upevnění, labilní polohy nebo 

nesprávného způsobu odběru, po 

posunutí převážených břemen 

během jejich dopravy atd.; 

*sesutí břemen a pád při 

odebírání předmětů z ložných 

ploch dopravních prostředků a 

jejich pád na osobu; 

zajistit fixaci materiálů přepravovaných 

v prostých paletách; 

*pracovníci zúčastnění při nakládce a 

vykládce se nesmí zdržovat v bezprostřední 

blízkosti zdviženého břemene, přecházet 

pod zdviženým břemenem a přidržovat 

břemeno v průběhu činnosti manipulačního 

zařízení; 

*nejsou-li předměty zajištěny proti 

nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně 

a nevkládat pod ně ruce; 

*nemanipulovat dopravními prostředky s 

břemeny po odstranění upevnění nebo 

ukotvení břemen; 

*při otevírání bočnic musí otvírající 

pracovník zabezpečit, aby jimi ani 

uvolněným nákladem nemohl být nikdo 

zasažen; 

*těžké předměty neopírat o bočnice ani 

zadní čelo, vysoké předměty zajišťovat 

proti ztrátě stability; 

*používat vhodné prostředky pro zavěšení 

a uchopení břemen; 

*Kozové lešení *pád pracovníka z kozového 

lešení, propadnutí podlahou; 

*zajistit stabilitu lešenářských koz, 

pokládat je na vyrovnaný podklad tak, aby 

nemohlo dojít k poklesu ani posunutí patek 

podpor; 

*od výšky 1,5 m opatřovat volné okraje 

podlah kozových lešení zábradlím; 

*správně zajišťovat výsuvné části kolíkem 

v požadované úrovni, zajišťovací části 

udržovat v řádném stavu; 

*dodržovat max. dovolenou délka pole 

kozového lešení - u podlahy z fošen je 2,5 

m; 

*nepřetěžování podlah lešení materiálem, 

soustředěním více osob apod. (hmotnost 

materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně 

počtu osob nesmí přesahovat povolené 

normové nahodilé zatížení podlah lešení); 
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plošná nosnost pracovních podlah je 150 

kg.m-2; (průřezy fošen, prken a 

podlahových dílců se stanoví podle 

příslušné ČSN); 

*zajištění jednotlivých prvků podlah proti 

posunutí a pohybu; 

*neseskakovat na podlahu lešení; 

*Sádrokartonové 

konstrukce 

*pád, prolomení sádrokartonové 

konstrukce – zavěšeného 

podhledu, přímého stropního 

opláštění, dělící stěny (příčky) po 

zatížení; 

 

*správné připevnění nosné konstrukce 

(UW, CW, UD profil) k podlaze, stropu 

apod. hmoždinkami, zatloukacími hřeby 

(upevnění konzolového zatížení na 

sádrokartonové konstrukce má být 

provedeno minimálně dvěma 

prostorovými hmoždinkami průměru 6-8 

mm, zárubně se upevňují do příčkového 

systému třemi příčnými třemeny 

umístěnými ve svislých rámových 

profilech a dvěma třmeny v klopném 

profilu); 

*správné nastavovaní desek u příček 

vyšších než je délka sádrokartonové desky, 

spoje nastavovaných desek se nesmí křížit; 

*upevnění profilů nosné konstrukce 

provádět prvky odpovídajícími typu 

stávajícího obvodového zdiva, připevnění 

na stávající stropní konstrukce se provádí 

pomocí drátů s okem, rychlozávěsů, 

přímých závěsů, případně noniusů; do 

stropní konstrukce ze dřeva lze použít na 

uchycení drátů šrouby do dřeva nebo 

rychlošrouby TN 35; do stávající 

konstrukce stropů ze železobetonu lze 

použít stropní hřeby DN 6; 

*při uložení desek ve směru nosných 

profilů musí být profily rozvrženy tak, aby 

styk desek byl vždy podložen profilem; 

*při připevňování desek vyloučit napětí v 

desce; 

*chybně upevněné šrouby odstranit a nové 

montovat min. ve vzdálenosti o 500 mm od 

tohoto místa, montáži všech předepsaných 
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šroubů musí deska pevně přiléhat ke 

spodní nosné konstrukci; 

*vyloučit přestřižením profilů (např. při 

montáži instalací); 

*nezavěšovat zařizovací předměty bez 

nosičů ZT, těžší vzduchotechnická 

zařízení, svítidla apod. bez vyztužení či 

samonosné konstrukce; 

*nepřetěžovat sádrokartonovou konstrukci 

(stěnu nebo podhled) zařizovacími 

předměty a konstrukcemi o větší 

hmotnosti, než pro kterou je navržena a 

provedena; 

*Manipulace s 

materiálem 

*pád břemene na nohu, naražení 

břemenem; 

*zhmoždění a naražení rukou a 

nohou při vysmeknutí a 

vyklouznutí břemene z ruky při 

ruční manipulaci; 

*správné způsoby ruční manipulace; 

*správné uchopení břemene; 

*kontrola stavu uchopovacích prvků před 

manipulací; 

*pevné uchopení břemene, využití 

uchopovacích otvorů, držadel; 

*nepoužívat nevhodné, poškozené a 

opotřebované pomůcky; 

*nejsou-li předměty zajištěny proti 

nežádoucímu pohybu, nevstupovat pod ně 

a nevkládat pod ně ruce; 

Tab 2.12.1.3: Vznikající rizika při sádrokartonových pracích [36] 

69 Bezpečnostní opatření proti pádu z výšky 
 

(v souladu s přílohou č.1 k Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím 

pádu výšky nebo do hloubky) 

 

69.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
-Zajištění a rozměry konstrukce musí odpovídat povaze prováděných prací, 

předpokládanému namáhaní a musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr přístupů na 

pracoviště ve výšce musí být takové, aby byla splněna kritéria podle výšky, doby a 
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četnosti použití. Zajištění v případě evakuace. Volné okraje musí být zajištěny proti 

pádu zvoleným konstrukčním opatřením. Přerušení konstrukce jen v případě 

prostupů žebříku nebo schodiště. Potřebné parametry v provozní dokumentaci. 

Zábradlí musí být ve výšce minimálně 0,15m. Je-li výška větší než 2m, tak se musí 

vložit střední tyč proti propadnutí osob. Minimální výška proti propadnutí je 1,1m.  

Při přerušení ochranné konstrukce proti pádu, musí se zřídit jiná dočasná konstrukce 

proti propadnutí. [34] 

69.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 

-Zaměstnavatel má povinnost zajistit účinné pracovní pomůcky dle práce a rizik s ní 

spojené, které musejí být pravidelně zkoušeny a kontrolovány. Jedná se o polohovací 

systém a systém zachycení pádu. Možná kombinace prvků ochrany podle návodů 

výrobce. Zamezení vstupu do nebezpečného prostoru, bezpečná poloha proti 

zamezení pádu nebo bezpečné zachycení nad překážkou. Zaměstnanec musí 

zkontrolovat výbavu před použitím. Všechny zabezpečovací systémy musí být 

obsaženy v technologickém postupu s konkrétním zaznačením nebo popsáním 

zabezpečení a míst. Pokud je práce vykonávána v polohovacím systému, musí být 

prokázáno, že lze práci vykonávat bez rizik. Pro polohovací systém musí být 

prokázána nezávislost dvou lan pro sestup a výstup a druhé jako záložní, který je 

osazen pohyblivým zachycovačem pádu. Musí také obsahovat samosvorný systém 

při nekontrolovanému pádu a následném zabránění pádu. Nářadí a vybavení musí být 

přichyceno k sedáku nebo postroji. Lze odprostit od druhého lana v tom případě, kdy 

je to nutné kvůli práci a je to zabezpečeno výrobcem. Na všechny používání 

bezpečnostních systémů musí být zaměstnanec proškolen zaměstnavatelem. [34] 

69.3 Používání žebříků 
-Žebříky se mohou použít v případě, kdy nedovoluje použít jiný bezpečnostní systém 

a kdy je riziko vyhodnoceno jako opodstatněné, ale lze na nich vykonávat jen 

krátkodobé nenáročné práce. Při pohybu musí být pracovník čelem k žebříku a může 

vynášet břemena o maximální hmotnosti 15kg. V současné době se nesmí vyskytovat 

na žebříku více jak jeden pracovník. Přesah žebříku nad výstupem musí být 

minimálně 1,1m, lze ho nahradit madly. Sklon nesmí být menší než 2,5:1. Za 

příčlemi musí být prostor alespoň 180mm a u paty alespoň 600mm. Stabilita žebříku 

musí být zajištěna bezpečným způsobem proti posunutí a pohybu po celou dobu 

užívání. Skládací a výsuvné žebříky musí mít jednotlivé díly zajištěny proti 

nežádoucímu pohybu. Dřevěné žebříky delší než 12m se nesmí používat. Bezpečná 

zóna práce je 800mm od horního konce. Zajištění pracovníka proti pádu ve výšce 
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vyšší než 5m osobníma pomůckami. Zaměstnavatel musí provádět pravidelné 

kontroly podle návodu používání dané výrobcem. [34] 

69.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
-Všechny materiály nebo nářadí musí být zajištěno proti pádu a následným 

nežádoucím účinkům. Pro drobné materiály se musí uzpůsobit pracovní oděv nebo 

výstroj.  Každá konstrukce má svoji hmotnost pro zatěžování a ta se nesmí překonat. 

[34]  

69.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
-Místa pod kterými se pracuje se musí zabezpečit a zajistit pomocí zamezení 

provozu, konstrukcí ochrany proti pádu osob a materiálu, ohrazením prostorů 

dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m tyčemi na sloupcích nebo dozorem. Ohrožený 

prostor musí mít šířku od volného okraje 1,5m při 3-10m výšky, 2m při 10-20m, 

2,5m při 20-30m nebo 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30m. Na střechách 

se sklonem větším než 25° se šířka prostoru zvětšuje o 0,5m. Při dopravě břemene se 

šířka zvětšuje o 1m. Práce nad sebou se musí omezit, pokud nelze jinak a musí být 

vyřešena v technologickém postupu. [34] 

69.6 Práce na střeše 
-Zaměstnanec se musí chránit proti pádu z volných okrajů, proti sklouznutí z plochy 

střechy při sklonu větším než 25° a propadnutím konstrukcí. Všechny otvory nebo 

volné okraje musí být zajištěny proti pádu ochranou nebo záchytnou konstrukcí. 

Zajištění proti sklouznutí se provede pomocí žebříků, ochranného, záchytného 

systému. Zajištění pro propadnutí konstrukcí se provede vždy, když je vzdálenost 

mezi prvky vetší než 250mm. Stavba a oprava komínů se provádí pomocí pracovní 

plochy o šířce 600mm. [34] 

69.7 Dočasné stavební konstrukce 
-Dočasné konstrukce musí být zaznamenány v dokumentaci a musí s jimi být 

seznámeni zaměstnanci. Pokud není konstrukce zaznamenána v dokumentaci, musí 

být proveden výpočet pevnosti a únosnosti odbornou osobou, která navrhne způsob 

montáže a používání. Musí být bezpečná, pokud je na staticky určené konstrukci 

nebo terénu, musí být zajištěna protiskluznost kotvením nebo zajištěním proti 

náhodnému pohybu, prostorově tuhá, podlahy musí být bezpečná pro práci, nesmí se 

posouvat a musí být přístupná po bezpečných komunikacích. Pokud nejsou 

bezpečná, musí se zajistit páskou a značkami. Předání od odborné osoby musí být 

zaprotokolováno. Předání se vyžaduje u lehkých lešení o výšce podlahy nad 1,5m a 
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pohyblivých plošin, které nejsou demontovány při pohybu na jiná pracoviště. 

Zaměstnavatel musí dohlížet na pravidelné kontroly podle dokumentace. Montáž a 

demontáž lešení provádí osoba k tomu způsobilá a úpravy proškolený pracovník, 

který je seznámen s návodem montáže, bezpečnosti práce během montáže a dalšími 

bezpečnostními riziky a opatřeními a přípustnými zatíženími. Žebříky nelze používat 

jako podpěrný nebo nosný systém podlah lešení.  Dřevěné žebříky lze použít pro 

vstupy jen do výšky 3,5m mezi sebou a musí být doloženy výpočtem. [34] 

69.8 Shazování předmětů a materiálu 
-Shazování na níže položená místa lze jen pokud je místo dopadu zabezpečeno proti 

vstupu osob a okolí je chráněno proti odražení. Nebo pokud je materiál shazován 

v uzavřené shozu na místo určení po celé délce nebo je zabezpečeno proti prašnosti, 

hlučnosti nebo jiných nežádoucích účinků. Nelze shazovat věci na místo, kde nelze 

určit dopad nebo kdyby došlo k stržení pracovníků. [34] 

69.9  Přerušení práce ve výškách  
-Přerušení práce se musí dodržet za nepříznivých podmínek počasí, zvláště při 

bouřce, dešti, sněžení nebo mrazu. Vítr vetší než 8m/s při práci na zavěšených 

systémech a při vyšším větru než 11m/s při běžných pracích ve výškách. Dohlednost 

musí být větší než 30m a teplota nesmí klesnout pod -10°C. [34] 

69.10 Školení zaměstnanců 
-Všechny práce ve výšce vyšší než 1,5m podléhají pravidelných školením od 

zaměstnavatele pracovníkům nebo pracují na pohyblivých plošinách, na žebřících ve 

výšce vyšší než 5m a o používání osobních ochranných prostředků. [34] 

69.10.1.1 Vznikající rizika při práci ve výškách 

Sádrokartonové práce 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

* Práce a pohyb 

pracovníků ve 

výškách a nad 

volnou hloubkou 

* pád pracovníka z výšky – 

z volných nezajištěných okrajů 

staveb, konstrukcí apod. 

*při kontrole svislosti zdí 

*práci a pohybu osob na lešení 

* vytvoření podmínek k zajištění 

bezpečnosti práce na střechách v rámci 

dodavatelské dokumentace zejména 

vypracováním resp. Stanovením 

technologického nebo pracovního postupu 

*vybavení stavby konstrukcemi pro práce 

ve výškách a zvyšování místa práce ( 

lešení, žebříky, materiál ) a jejich 

dostatečná únosnost, pevnost a stabilita 
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* Práce a pohyb 

pracovníků ve 

výškách a nad 

volnou hloubkou 

* při odebírání břemen 

dopravovaných el. vrátkem, 

jeřábem na nezajištěné podlahy 

*při práci a pohybu v blízkosti 

volných nezajištěných otvorů v 

obvodových zdech, u 

schodišťových ramen a podest, 

výtahových šachet, otvorů a 

prostupů v podlahách o velikosti 

nad 25 cm 

*při šplhání a vystupování po 

konstrukčních prvcích stavby, po 

konstrukci lešení 

*při montáži a demontáži lešení, 

při zřícení lešení, převrácení 

nekotveného a pojízdného lešení 

*průběžné zajišťování všech volných 

okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší 

než 1,5 m to jedou z těchto alternativ 

a) kolektivním zajištěním – tj. ochrannými 

nebo záchytnými konstrukcemi( zábradlím 

se zarážkou nebo jiná ekvivalentní 

alternativa ) a to zejména volné okraje 

podlah nezajištěné zdí o výšce alespoň 60 

cm, otvory v obvodových zdech, 

výtahových šachet, volné okraje 

schodišťových ramen a podest, teras, 

ochozů, balkonů apod. 

b) osobním zajištěním (především u 

krátkodobých prací 

c) kombinací kolektivního a osobního 

zajištění 

*zamezení přístupu k místům na střechách, 

kde se nepracuje a jejichž volné okraje 

nejsou zajištěny proti pádu 

*vypracování technologického postupu 

včetně BOZP při provádění náročnějších 

prací ve výškách, v případě nezřizování 

osobního zajištění nutno vytvořit podmínky 

pro používání prostředků osobního 

zajištění 

*používání ochranných a záchytných 

konstrukcí ( např. lešení nebo jiná 

ekvivalentní alternativa ), jen pokud byla 

ukončena, vybavena a vystrojena (dle 

příslušné dokumentace) a po předání do 

užívání 

*zamezení přístupu k místům, kde se 

nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 

zajištěny proti pádu 

*zajišťovat pracovníky ve výškách tam, 

kde nelze použít osobní kolektivní zajištění 

prostředky osobního zajištění a to např. při 

odebírání břemen dopravovaných el. 

vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy v 

zastropených patrech, při práci na 

střechách a jiných krátkodobých pracích ve 
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výšce 

* Práce a pohyb 

pracovníků ve 

výškách a nad 

volnou hloubkou 

* pád pracovníka při výstupu a 

sestupu na podlahy a na místa 

práce ve výškách 

* zajištění bezpečných prostředků pro 

výstup na zvýšená místa stavby (žebříky, 

schodiště, rampy) 

*vyžadovat používání žebříků k výstupu a 

sestupu i na podlahy kozových lešení 

*dodržování zákazu seskakování z lešení a 

slézání po konstrukcích 

* Práce a pohyb 

pracovníků ve 

výškách a nad 

volnou hloubkou 

* pád z vratkých konstrukcí a 

předmětů,  které nejsou určeny 

pro práci ve výšce ani k výstupům 

na zavěšená pracoviště 

* vybavení stavby vhodnými prostředky a 

zařízeními pro zvyšování místa práce 

*zákaz používání vratkých a nevhodných 

předmětů pro práci i ke zvyšování 

* Práce a pohyb 

pracovníků ve 

výškách a nad 

volnou hloubkou 

* propadnutí a pád nebezpečnými 

otvory (šachtami, mezerami a 

prostupy v podlahách o šířce nad 

25 cm) 

* nebezpečné otvory v podlažích zajišťovat 

zábradlím nebo dostatečně únosnými 

poklopy, mezera mezi vnitřním okrajem 

podlah lešení a přilehlým objektem nesmí 

být větší než 25 cm 

*otvory zakrývat součastně s postupem 

prací ve výšce 

*poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými 

ochrannými prvky proti vodorovnému 

posunutí 

*poklopy dostatečně únosné s ohledem na 

předpokládané zatížení 

* Práce a pohyb 

pracovníků ve 

výškách a nad 

volnou hloubkou 

* propadnutí a pád osob po 

zlomení, uvolnění, zborcení 

konstrukcí zejména dřevěných 

následkem jejich vadného stavu, 

přetížení apod. 

*propadnutí osoby po zlomení 

dřevěných prvk pomocných 

prozatímních podlah a lešení, 

fošen a podpěrných nosných 

hranolů apod. 

*zlomení dřevěných nosných, 

podpěrných prvků lešení nebo 

jiných pomocných konstrukcí a to 

vlivem použití nekvalitního 

řeziva, zejména nadměrných vad, 

* výběr vhodného a kvalitního materiálu 

pro nosné prvky pomocných podlah, 

vyloučení použití nadměrně sukovitého, 

nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, 

fošny) 

*všechny nosné dřevěné součásti 

pomocných i trvalých konstrukcí nutno 

před osazením a zabudováním odborně 

prohlédnout 

*spolehlivé zajištění jednotlivých prvků 

podlah a jiných prozatímních pomocných 

konstrukcí proti nežádoucímu pohybu 

(svlakování, připevnění apod.) a správné a 

souvislé osazení podlahových dílců a 

jednotlivých prvků podlah lešení na sraz 
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když jejich rozsah přesahuje 

přístupnou toleranci a má vliv na 

mechanickou vlastnost dřeva a na 

snížení pevnosti dřevěného prvku 

při namáhání na ohyb apod. 

*propadnutí osoby při pohybu 

nebo vynaložení úsilí při posunutí 

nebo otočení prvku pomocné 

pracovní podlahy, podlahového 

dílce, poklopů apod. 

*nepřetěžování podlah ani jiných 

konstrukcí materiálem, soustředěním více 

osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, 

pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí 

přesahovat povolené normové nahodilé 

zatížení konstrukce) 

* Práce a pohyb 

pracovníků ve 

výškách a nad 

volnou hloubkou 

* pád předmětu a materiálu z 

výšky na pracovníka s ohrožením 

a zraněním hlavy (cihly, úlomek 

materiálu přepravovaného 

jeřábem) 

*pád úmyslně shazované 

stavební suti nebo jednotlivých 

předmětů z výšky 

*nahodilý pád materiálu z 

volného okraje podlahy lešení, z 

podlahy stavebního objektu 

* bezpečné ukládání materiálu na 

podlahách mimo okraj 

*materiál, nářadí a pomůcky ukládat, 

případně skladovat ve výškách, aby byly 

po celou dobu uložení zajištěny proti 

pádu,sklouznutí nebo shození větrem 

během práce i po jejím ukončení 

*dodržovat zákaz zavěšování nářadí na 

části oděvu, pokud k tomu není upraven 

nebo pokud pracovník nepoužije vhodné 

výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsáře, 

pouzdra aj.) 

*zajišťování volných okrajů podlah, 

včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. 

obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu 

materiálu a předmětů z volných okrajů  

*zřízení záchytných stříšek nad vstupem do 

objektů 

*vymezení a ohrazení ochranného pásma 

pod místem práce ve výšce, vyloučení 

práce nad sebou a přístupu osob pod místa 

práce ve výškách 

*ochrana prostorů pod místy práce na 

střeše proti ohrožení padajícími předměty a 

to:  

a) vymezením a ohrazením ohroženého 

prostoru (zábradlím min. výšky 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s 

dostatečnou stabilitou) 

b)vyloučení přístupu osob pod místa práce 
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na střeše, popř. 

c) střežením ohroženého prostoru 

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením 

ohrožený prostor musí mít šířku od okraje 

pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 

1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 

včetně, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 

20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 

20m do 30 m včetně 1/10 výšky objektu 

při práci ve výšce nad 30 m 

*pro svislou dopravu vybourané suti zřídit 

uzavřené shozy 

Lešení a práce ve výškách 

Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

*Pád pracovníka 

z výšky 

*pád lešenáře při montáži resp. 

při demontáži jednotlivých prvků 

lešení 

*pád pracovníka z nezajištěných 

volných okrajů pracovních 

podlah lešení, při práci a pohybu 

osob na lešení 

*pád pracovníka při užívání lešení 

*pád osoby při odebírání břemene 

dopravovaných el. vrátkem, 

jeřábem z nezajištěných podlah 

lešení 

*pád pří šplhání a vystupování po 

konstrukčních prvcích lešení 

*pád pracovníka při zřícení lešení, 

při převrácení nekotveného a 

pojízdného lešení ( doplnit a 

upravit dle podmínek pracoviště, 

staveniště ) Při změnění způsobu 

užívání lešení, který by mohl mít 

za následek snížení statické, 

funkční nebo pracovní 

bezpečnosti, se konstrukce lešení 

musí z těchto hledisek posoudit a 

v případě nutnosti v potřebném 

*montáž a demontáž lešení mohou 

provádět pouze pracovníci s odpovídající 

kvalifikací ( s platným lékařským 

průkazem )  

*vytvoření podmínek k zajištění 

bezpečnosti práce při montáži lešení 

(vybavení předpisy, normami, dokumentací 

dílcových lešení, prohlídka popř. průzkum 

dodavatelské dokumentace zejména 

vypracováním resp. stanovením 

technologického nebo pracovního postupu 

v případě atypických lešení, rekonstrukcí 

apod.) 

*vybavení stavby konstrukcemi pro práce 

ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, 

žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich 

dostatečná únosnost, pevnost a stabilita 

*průběžné zajišťování všech volných 

okrajů lešení od výšky 1,5 m zábradlím se 

zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa 

– síť, plachty, odbednění  

*používání osobního zajištění při montáži a 

demontáži lešení 

*zamezení přístupu k místům na lešení, 

kde se nepracuje a jejichž volné okraje 
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rozsahu upravit nejsou z vážných příčin zajištěny proti 

pádu  

* používání lešení až po jeho ukončení, 

vybavení a vystrojení a po předání do 

užívání 

*zajištění podlahy v poli lešení, kde se 

odebírají břemena dopravovaná el. 

Vrátkem alespoň jedno tyčovým 

zábradlím 

*zajišťování prostorové tuhosti lešení 

(kotvení, zavětrování) Lešení se navrhuje s 

ohledem na funkční požadavky, bezpečnost 

pracovníků, komunální bezpečnost, pokud 

konstrukční uspořádání i ostatní technické 

údaje vyplívá z technických norem, 

typových nebo odborných výrobních 

podkladů, považují se tyto podklady za 

dokumentaci. 

 *pád a zřícení lešení v důsledku 

působení vnějších sil zejména 

větru a ztráty stability, tuhosti 

zejména lešení zakrytých 

plachtami a sítěmi 

*konstrukce lešení provedena tak, aby 

tvořila prostorově tuhý celek zajištění proti 

lokálnímu i celkovému vybočení, 

překlopení i posunutí 

*provedení kotvení o dostatečné únosnosti, 

provedeného rovnoměrně po celé vnější 

ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má 

kotvení 2x únosnější než lešení nezakryté, 

lešení oplachtované má kotvení 4x 

únosnější (dle dokumentace zakrývaných 

lešení) 

*používání jen lešení, která byla ukončena, 

vybavena a vystrojena příslušné 

dokumentace a předána do užívání, 

zejména je-li zajištěna jejich prostorová 

tuhost a stabilita úhlopříčným ztužením a 

kotvením (popř. vzepřením), je-li podlaha 

únosná a těsná, jednotlivé prvky podlah 

jsou zajištěny proti posunutí Kotvení 

dílcových, stavebnicových, rámových a 

podobných lešení musí mj. zabránit 

vybočení konstrukce a proto se musí kotvit 

každý sloupek po výšce 6 až 8 m (dle 

výšky lešení), přičemž u lešení zakrytých 
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(sítí nebo plachtou) se musí délka kotvení 

snížit až na polovinu. Prostorové tuhosti a 

stabilita dosahuje zpravidla systémem 

úhlopříčného ztužení ve třech vzájemně 

kolmých rovinách a kotvením neb 

vzepřením. 

Stabilita lešení proti překlopení se 

dosahuje: 

a) Kotvením 

b) Vzepřením 

c) Poměrem výšky lešení k nejmenšímu 

rozměru jeho základny, popř. zátěží  

 *pády osob při sestupu ( méně 

při výstupu) na podlahy lešení, ze 

žebříků 

*zajištění bezpečných prostředků pro 

výstupy na podlahy lešení 

* vyžadování používání žebříků k výstupu 

a sestupu i na podlahy kozových lešení) 

*zákaz používání vratkých a nevhodných 

předmětů pro práci i ke zvyšování místa 

práce (beden, obalů, palet, sudů, věder 

apod.) 

*dodržování zákazu seskakování z lešení 

(platí i pro kozová lešení) a slézání po 

konstrukcí lešení 

 *pád ( překlopení, převrácení ) 

pojízdného a volně stojícího 

lešení při nezajištění stability 

těchto druhů lešení 

*používání technicky dokumentovaných 

lešení včetně pojezdových kol opatřených 

zajišťovacím zařízením proti samovolnému 

pohybu (fixace kol brzdami nebo 

opěrkami) 

*zajištění stability lešení poměrem 

základny 1:3 (popř. i 1:4 je-li sklon max. 

1% a nerovnosti menší než 15mm) nebo 

rozšíření základny stabilizátory nebo 

přídavnou zátěží 

*pojezdová plocha rovná a únosná bez 

otvorů apod. 

*při přemísťování lešení vyloučit 

přítomnost osob na lešení 

 *propadnutí a pád nebezpečnými 

otvory – mezerami v podlahách 

*nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat 

zábradlím nebo dostatečně únosným 
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lešení širších než 25 cm 

*pád pracovníka mezerou mezi 

okrajem podlahy lešení a 

přilehlou budovou, mezerou v 

koutech, rozích, štítových 

stěnách, u vystupujících říms, 

balkonů, lodžií apod 

poklopy 

*mezera mezi vnitřním okrajem podlah 

lešení a přilehlým objektem nesmí být větší 

než 25cm 

*otvory zakrývat součastně s postupem 

prací ve výšce 

*poklopy zajišťovat svalky nebo jinými 

ochrannými prvky proti vodorovnému 

posunutí 

*poklopy musí být dostatečně únosné s 

ohledem na předpokládané zatížení 

 *pád propadnutím následkem 

chybně uloženého prvku podlahy 

*propadnutí poškozenou 

podlahou 

*propadnutí osoby při pohybu 

nebo vynaložení úsilí při posunutí 

nebo otočení prvky pomocné 

pracovní podlahy, podlahového 

dílce lešení, poklopů apod 

na podlahy lešení se má přednostně 

používat podlahových dílců 

*základní parametry (rozměr, hmotnost, 

nosnost pro kolečko) doporučených 

podlahových dílců uvádí příslušný ČSN, 

přičemž pro tyto dílce platí následující 

požadavky: 

• Příčné svlaky musí být připevněny 

symetricky k příčné ose podlahového dílce 

• Prkna v dílci musí být při výrobě 

sesazena na sraz 

• Pro celkové rozměry podlahových dílců 

platí tolerance ±10mm, pro vzdálenost 

příčných svlaků ±5mm 

• Ostatní podlahové dílce jiného 

konstrukčního provedení nebo z jiného 

materiálu musí být navrženy dle ČSN 

*zajištění jednotlivých prvků podlah proti 

posunutí a pohybu 

*dostatečná dimenze prvků (tloušťka) 

zajišťující pevnost a únosnost 

*nejmenší průřezy volně kladených 

vzájemně nespojených podlahových prken 

a fošen pro chráněné a nechráněné 

prostředí jsou stanoveny v příslušné ČSN 

 *pád předmětu a materiálu ze 

lešení na osobu z podlahy lešení s 

*bezpečné ukládání materiálu na podlahách 

lešení mimo okraj 
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ohrožením a zraněním hlavy ( 

cihly, drobný materiál, úlomek z 

materiálu ), ohrožení občanů 

veřejnosti 

*pád úmyslně shazovaných 

součástí lešení nebo jednotlivých 

předmětů z výšky při montáži a 

demontáži lešení 

*nahodilý pád materiálu z 

volného okraje podlahy lešení 

*pád materiálu, předmětu, 

případně částí lešení z podlah 

lešení pří dopravě materiálu 

výtahy nebo el. vrátky 

*zajišťování volných okrajů podlah lešení 

zarážkou při podlaze, popř. obedněním, 

sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a 

předmětu z volných okrajů nebo 

záchytnou stříškou 

*zřízení záchytných stříšek nad vstupem do 

objektu těsných a vhodně upravených dle 

charakteru ohrožení a provozu na lešení 

*vymezení a ohrazení ochranného pásma 

pod místem práce ve výšce, při montáži a 

demontáži lešení, vyloučení přístupu osob 

pod místa práce ve výškách 

*pro svislou dopravu vybourané suti zřídit 

uzavřené shozy 

*dodržování zákazu shazování součástí 

lešení při demontáži lešení 

*vyloučení vstupu osob pod břemeno 

zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, 

obednění, zamezení vstupu střežením) 

Tab 3.10.1.1: Vznikající rizika při práci ve výškách [36] 

70 Použitá literatura 
[31]< Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi , příloha č.1> 

[32]< Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi , příloha č.2> 

[33]< Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi , příloha č.3> 

[34]< Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu výšky nebo 

do hloubky, příloha č.1> 

[35]< Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

osobní ochranné prostředí), příloha č.2> 

[36] < Soubor vzorů pracovních rizik, Stavebnictví. 1.díl – Práce na staveništi. 

Rožnovský vzdělávací servis s.r.o[cit. 2014-11-01]. > 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabýval technologickým projektem přípravy 

polyfunkčního domu v Šumperku. Nejvíce poznatků ve mně zanechalo nastudování 

provádění půdní nástavby, zejména vyztužení ocelových profilů pod nadstavované 

podlaží. Dále pak řešení zařízení staveniště a komplexnost problému časového plánu. 

Díky této práci jsem poznal komplikovanost synchronizace výstavby, byť jen na 

základě hlavního stavebního objektu. 

Diplomová práce pro mne znamenala velký přínos z hlediska nových poznatků a 

uvědomil jsem si díky ní náročnost organizace výstavby a obtížnost komplexního 

myšlení. Během vypracování diplomové práce jsem si osvěžil a hlavně naučil věci, 

které určitě využiji v praxi. 
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ZS - zařízení staveniště 

NN - nízké napětí 
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