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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá organizací výstavby bytového domu ve Zlíně.. Obsahuje 

technologické předpisy pro piloty a monolitické konstrukce, návrh strojní sestavy, zajištění 

kvalitativních požadavků, časové plánování výstavby a organizaci výstavby. 

Klíčová slova 

Bytový dům, zařízení staveniště, vrtané piloty, CFA piloty, jeřáb, strojní sestava, časový plán, 

bezpečnost práce, kontrolní a zkušební plán 

Abstract 

Diploma thesis contains descriptions of technological process of Residential House in Zlín. 

The project includes a technical report for pills and monolithic constructions, mechanization 

plans, safety and guality of work, report scheduling and organization of construction. 

Keywords 

Residential building,  site equipment, drilled pile, CFA pilling, crane, technical report, 

schedule, safety, control and test plan 
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Úvod 

Diplomová práce bude řešit stavebně technologický projekt bytového domu ve Zlíně. Budu 

se zabývat založením objektu na pilotách CFA a jeho hlavním nosným prvkem - 

monolitickým skeletem. Budou vypracovány podrobné technologické předpisy s návrhem 

strojních sestav pro tyto činnosti. Součástí projektu bude podrobný časový plán výstavby a 

finanční náročnost stavby v čase. 

V práci se budu snažit najít nejvýhodnější řešení, které povede k efektivnosti výstavby a 

nízké finanční nákladnosti stavby. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:      Bytový dům Křiby 

Místo stavby:      Zlín – Křiby 

Číslo parcely:      979/7, k.ú. Zlín 

Zastavěná plocha:    3 186 m2 

Obestavěný prostor:    59 343 m3 

Předpokládané náklady dle THU:  356.832.413 Kč bez DPH ( 41.357.275 Kč s 15 % 

DPH) 

2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

JKSO SO Název Výměra MJ začátek konec 

803.55 SO 01 Bytový dům 59 342,8 m3 6.4.2015 31.8.2017 

827.11.A2 SO 02 Přípojka vody 4,0 m 14.3.2016 18.3.2016 

827.21.A5 SO 03 Kanalizace dešťová 455,5 m 14.3.2016 18.3.2016 

827.21.A3 SO 04 Kanalizace splašková 52,0 m 14.3.2016 16.3.2016 

827.43.C2 SO 05 Přípojka tepla 41,0 m 10.10.2016 14.10.2016 

828.89 SO 06 Přípojka NN 185,5 m 10.10.2016 14.10.2016 

822.29 SO 08 Komunikace a zpevněné plochy 2 568,0 m2 10.4.2017 28.4.2017 

823.27 SO 09 Sadové úpravy 4 282,0 m2 28.4.2017 31.7.2017 

828.75 SO 10 Veřejné osvětlení 234,0 m 10.10.2016 14.10.2016 

 

3. ÚČEL STAVBY 

Předkládaný projekt řeší stavbu bytového domu v místní městské lokalitě Křiby. Stavba je 

navržena v lokalitě dnes nevyužívané kotelny na tuhá paliva K5. Staveniště se nachází na 

úpatí mírného svahu ve stávajícím odkopu , který je rovinatý. Staveniště se nachází cca 2km 

od centra města. 
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4. POPIS STAVBY 

4.1 Navržený stav 

Zástavba je řešena formou 3 dvojic věží propojených mezi sebou v 1 podlaží , které tvoří 

podlaží pod těmi to objekty . Dvojce domů jsou řešeny jako jednoduché hranoly s plochou 

stěnou.  

V bytovém domě je navrženo 127 bytů. Objekt je rozdělen na 3 bloky A,B a C, tedy 6 věží, 

kdy párové věže jsou propojeny vertikální komunikací. Vždy každý blok je vybaven 

komunikačním jádrem, ve kterém je navrženo schodiště a výtah o nosnosti 630 kg. Společná 

podnož věží je funkčně navržena jako parkovací plocha s přiléhajícími sklepními boxy. 

V přízemí jsou navrženy potřebné technické místnosti jednotlivých inženýrských napojení 

bytového domu. 

4.2 Zemní práce 

Předkvartérní podloží zde budují paleogenní flyšové horniny račanské jednotky magurského 

flyše. Hlavní komponentou vsetínských vrstev jsou jílovce, které převažují nad rigidnější 

pískovcovou složkou. Povrch zvětralého flyše ověřen kolem 8 m p.t., je zhruba subparalelní s 

původním povrchem svahu. V severním podílu staveniště vystupuje povrch flyšových hornin 

mělčeji k povrchu terénu.  

Převažující jílovce byly na kontaktu se svahovými hlínami zvětralé až rozložené na pevný jíl 

promísený množstvím úlomků a střípků zvětralé horniny. Mocnost jílovcové zvětraliny 

dosahovala až 2 m. Hlouběji byly jílovce zvětralé až navětralé. 

Pískovce jsou slabě navětralé, svrchu, max. do 1 m, rozpukané, promísené písčitou hlínou.  

Kvartérní sedimentární pokryv prezentují svahové (deluviální ) uloženiny. Zrnitostně je 

zastupují jílovité zeminy (jíly a jílovité hlíny) s objemově proměnlivým obsahem pískovcové 

suti. Konzistence zemin byla tuhá a tuhá až pevná, v polohách nasycených vodou byla tuhá 

až měkká. Ověřená mocnost svahových hlín od cca 6 do cca 8,5 m p.t. souvisí s vertikální 

členitostí povrchu flyše. 

Hladina podzemní vody byla zjištěna pouze v níže uvedených sondách v hloubkách : J2-7,5 

m, DP1-1,2 m, V2071-4,6 m. Chemická analýza vzorku vody z vrtu J2 prokázala výpočtem 

přítomnost 6,8 mg/l agresivního CO2 . 
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Před prováděním hrubých zemních prací budou provedeny demoliční práce všech staveb, 

pomocných konstrukcí, opěrných zdí, zpevněných komunikací , nadzemních vedení a 

zařízení inženýrských sítí. Tyto práce nejsou součástí zpracovaného projektu. 

Hrubé zemní práce budou realizovány plošně srovnáním terénu cca na úroveň 260,600 m. 

Přebytečná zemina bude přepravena na deponie do vzdálenosti 10 km. Ornice shrnutá v tl. 

cca 250 mm bude uložena na pozemku stavby, k použití k závěrečným terénním úpravám. 

Předpokládaný způsob založení stavby bude na pilotách. Vhodné prostředí pro vetknutí paty 

pilot poskytují paleogenní horniny, zde s převažující jílovcovou složkou. Kvalitnější jílovce tř. 

R6-R5 byly ověřeny kolem 2 až 2,5 m od povrchu flyše, tj. v hloubce kolem 8 až 10 m p.t. Ve 

flyšovém souvrství se mohou nacházet i  mocnější polohy pískovců   tř. R5 až R4. To může 

komplikovat postup hloubení pilot. V případě zastižení mocnější polohy pískovce může být 

pilota přiměřeně zkrácena a dimenzována na únosnost rigidnější horniny. U jílovců, které 

jsou hluboce zvětralé bude podstatná část únosnosti přenášena pláštěm piloty. V daném 

prostředí je vhodné použití technologie vrtání pilot nekonečným vrtákem a s kontinuálním 

záznamem odporu prostředí (např. technologie CFA).   

Násyp pod podlahu bude proveden z vhodného nenamrzavého materiálu (nejlépe zahliněný 

štěrkopísek). Násyp bude hutněný po vrstvách tl. 300 mm a hutněn na ID > 0,7. Vrchní část 

násypu pod podlahou výšky 100 mm bude provedena z drceného kameniva frakce 8/63 mm. 

 V pláni projektované zpevněné plochy budou převážně zeminy tř. F6/CI (jíly se střední 

plasticitou) místy na přechodu do jílů s vysokou plasticitou tř. F8/CH. Podle ČSN 72 1002 

náleží tyto zeminy z hlediska vhodnosti pro podloží do sk. VIII až X. Do násypů jsou málo 

vhodné až nevhodné v závislosti na přirozené vlhkosti a nasycení. Zeminy jsou namrzavé až 

nebezpečně namrzavé. Při nasycení srážkovou vodou jsou rozbřídavé. Zlepšení podloží lze 

dosáhnout příměsí vápna nebo částečnou výměnou a náhradou zeminy za vhodnější 

hutněný materiál při zamezení přístupu vody do podloží. 

Výkopy a terénní práce budou v zeminách a zvětralých horninách 3. a  4. tř. těžitelnosti (I. tř. 

vrtatelnosti). Vyšší tř. těžitelnosti budou v případě zastižení pískovcových poloh 5. tř., při 

masivní odlučnosti horniny až 6. tř. těžitelnosti.(II.-III. sk. vrtatelnosti). 

4.3  Zakládání, základy, drenáže 

Založení objektu je navrženo hlubinně. Obvodové pláště a příčky budou založeny na 

základovém roštu železobetonových pásů. Piloty jsou navrženy vetknuté do vrstev flyšových 
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jílovců tř. R6 a R5. Délka vetknutí se řídí zatížením na jednotlivé piloty a činí 2-6 m do 

horninového prostředí (cca 2 m jsou zvětralé horniny tř. R6). Navrženy jsou piloty průměru 

500, 700 a 900 mm podle zatížení, délka pilot se pohybuje od 8 do 15 m. 

Beton pilot je navržen tř. C 25/30 XA1 s ohledem na mírnou agresivitu spodní vody. Výztuž 

pilot z oceli 10 505 a 10 216 bude upravena do armokošů, krytí výztuže v pilotách 60 mm. 

Na pilotách jsou navrženy základové pasy a hlavice z betonu tř. C 20/25 XC2 výšky 800 mm, 

výztuž z oceli 10 505, krytí výztuže 35 mm. Pod pasy se provede podkladní beton tloušťky 

100 mm z betonu C8/10. Do hlavic a pasů se osadí kotevní výztuž do železobetonových 

monolitických sloupů a stěn. Zásypy mezi pasy budou hutněny (parametr hutnění viz dříve).  

Přes pasy se přebetonuje podkladní betonová mazanina z betonu tř. C 20/25 XC2 vyztužená 

ocelovou svařovanou KARI sítí ∅6/100/100. Únosnosti podkladních vrstev  podkladní 

mazaniny musí vykazovat 45Mpa. 

Do pasů budou provedeny prostupy dle požadavků projektu instalací. V místě prostupů 

výztuž zachovat, místa vynechání při betonáži dobetonovat až po provedení kanalizace. 

Potrubí kanalizace je nutné v místě prostupu obalit min. plstí. Před prováděním základových 

konstrukcí budou uloženy zemnící prvky, viz projekt elektro.  

Z východní, jižní a severní strany , z důvodu snížení možné hladiny vsakovaných 

podzemních vod v blízkosti tepelného kanálu, bude provedeno drenážní potrubí z plastových 

perforovaných potrubí, které budou zaústěny do revizních šachet dešťové kanalizace. 

4.4  Svislé  konstrukce 

4.4.1 Svislé nosné konstrukce 

Nosnou konstrukcí tvoří železobetonový monolitický skelet s vyzdívaným keramickým 

pláštěm. 

Půdorys bytového domu je tvaru „L“ rozměrů 134,1 x 35,25m. Plného vykrytí půdorysné 

plochy dosahuje pouze 1.NP, které slouží jako garáže a technické zázemí domu. Konstrukce 

1.NP je řešena o třech dilatačních celcích, a to : 

blok „A“ 45,6 x 22,4m  

blok „B“ 45,5 x 22,4m a  
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blok „C“ 45,5 x 22,4m 

Z celoplošného půdorysu 1.NP vybíhají vertikálně „VĚŽE“ horní stavby bytového domu o 

osmi podlažích (2.NP až 9.NP). 

 V rámci bloku „A“ se jedná o věž „1“, která je téměř čtvercového půdorysu  13,45 x 14,25 m 

a o věž „2“, která je téměř čtvercového půdorysu  17,40 x 17,15 m. Z věže  „1“ a věže „2“ 

vybíhá na JV stranu konzolovitě vyložená deska balkonu s vyložením 1,1m. Na SZ stranu 

vybíhá přes nosnou konstrukci objektu konzolovitě vysazená terasa s vyložením 2,15m. Obě 

věže jsou v každém podlaží horizontálně propojeny pomocí spojovací chodby  

obdélníkového půdorysu 6,90 x 2,50m, přičemž uložení konstrukce chodby je pevně 

propojena s konstrukcí věže „2“ a na věž „1“ je pouze kluzně uložena se zabráněním pouze 

posunu svislého a bočního.  

 V rámci bloku „B“ se jedná o věž „3“, která je téměř čtvercového půdorysu  13,45 x 14,25 m 

a o věž „4“, která je téměř čtvercového půdorysu  17,40 x 17,15 m. Z věže  „3“ a věže „4“ 

vybíhá na JV stranu konzolovitě vyložená deska balkonu s vyložením 1,1m. Na SZ stranu 

vybíhá přes nosnou konstrukci objektu konzolovitě vysazená terasa s vyložením 2,15m. 

Obě věže jsou stejné jako v bloku „A“. V každém podlaží jsou obě věže horizontálně 

propojeny pomocí spojovací chodby  obdélníkového půdorysu 6,90 x 2,50m, přičemž uložení 

konstrukce chodby je pevně propojena s konstrukcí věže „4“ a na věž „3“ je pouze kluzně 

uložena se zabráněním pouze posunu svislého a bočního.  

 V rámci bloku „C“ se jedná o věž „5“, která je téměř čtvercového půdorysu  13,45 x 14,25 m 

a o věž „6“, která je půdorysu tvaru „L“ 22,65 x 34,00 m. Věž „5“ je shodná s věžemi „1“ a „3“ 

v bloku „A“ a bloku „B“. V každém podlaží jsou obě věže „5“ a „6“ horizontálně propojeny 

pomocí spojovací chodby  obdélníkového půdorysu 6,90 x 2,50m, přičemž uložení 

konstrukce chodby je pevně propojena s konstrukcí věže „6“ a na věž „5“ je pouze kluzně 

uložena se zabráněním pouze posunu svislého a bočního.  

Z věže  „5“ vybíhá na JV stranu konzolovitě vyložená deska balkonu s vyložením 1,1m. Na 

SZ stranu vybíhá přes nosnou konstrukci objektu konzolovitě vysazená terasa s vyložením 

2,15m. Z věže „6“ vybíhá na SV stranu konzolovitě vyložená deska balkonu s vyložením 

1,1m. Na SZ a JZ stranu vybíhá přes nosnou konstrukci objektu konzolovitě vysazená terasa 

s vyložením 2,15m. 

 Konstrukční výška jednotlivých podlaží činí 3,0m s celkovou výškou objektu 27,46m. 
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 Zastřešení objektu nad 9.NP je navržena plochá střecha  s obvodovými atikami, nad 1.NP je 

navržena také plochá střecha – pochůzí terasa, místně propojená s vnitřním prostorem 

domu. 

Nosnou konstrukcí navrhované stavby tvoří železobetonový monolitický skelet. 

4.4.2 Svislé nenosné konstrukce (p říčky, výpln ě) 

Obvodové vyzdívky mezi rámy skeletu jsou navrženy z keramických příčkovek sortimentu 

HELUZ SUPERTHERM 49 P+D, které doporučujeme vyzdít na „teplou maltu“ s pevností 

min.5 MPa. První vrstva nadzemního zdiva bude provedena z cihelných tvárnic tl. 45. 

Hydroizolace bude vytažena na svislo na výšku této vrstvy cihel. Po té bude hydroizolace 

kryta extrudovaným polystyrénem tl.min.40 mm. 

Mezibytové příčky jsou navrženy z cihelných tvárnic POROTHERM 30 AKU P+D. Obvodové 

zdivo a mezibytové příčky tvoří vertikální vyztužení skeletu. 

Tepelně technické údaje: 

HELUZ SUPERTHERM 49 P+D vyzděno na „teplou maltu“  U=0,25 W/m2K, R=3,8 m2K/W 

Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  

Max. požadovaný součinitel prostupu tepla: U,N = 0,38 W/m2K 

Doporučená hodnota: U,dop = 0,25 W/m2K 

Akustické údaje: 

POROTHERM 30 AKU P+D  vážená lab. neprůzvučnost, včetně plošné hmotnosti zdiva, 

včetně omítek tl.15 mm       Rw=55 dB 

Požadavek  ČSN 730532 – Akustika-ochrana proti hluku…… 

Vážená lab. neprůzvučnost konstrukcí    Rw=52 dB 

 

Příčky jsou navrženy z keramických příčkovek sortimentu HELUZ alternativně 

POROTHERM. Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic tl.115mm , 65 alternativně 80 

mm.  
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Vyzdívky budou k železobetonovým sloupům kotveny pomocí ploché kotvy FD HSF délky 

min. 400 mm á 750 mm. Spáry se stropní konstrukcí budou vyplněny PUR pěnou a 

vytmeleny trvale pružným tmelem. 

4.5 Vodorovné konstrukce 

Nosná vodorovná konstrukce stropu je tvořena železobetonovou deskou tl.250 mm. 

4.6 Schodišt ě 

Schodišťové ramena jsou navržena jako železobetonová prefabrikovaná, akusticky oddělená 

systémovými prvky.  Povrchová úprava je uvažována z keramických schodovek, včetně 

ker.soklíku zapuštěného do omítky. 

4.7 Hydroizolace 

Jako hlavní hydroizolační vrstva bude použita izolace z měkčeného PVC – SIKAPLAN 15G 

tl.1,5 mm, která bude provedena dle technologických zásad výrobce DEKTRADE a.s. Izolace 

bude s obou stran kryta textilií o plošné hmotnosti 300 g/m2. Po provedení izolace bude tato 

izolace kryta betonovým potěrem v tl.25-30 mm.  Alternativně je možné použít izolací 

z modifikovaných asfaltových pásů.  

Na základě hodnocení základových půd stavební plochy z hlediska rizika vnikání radonu do 

budovy, v souladu s vyhláškou SÚJB č.307/2002, nejsou nutná opatření pro snížení radiační 

zátěže z geologického podloží objektu. 

Střešní krytina ploché střechy je navržena z krytiny z měkčeného PVC SIKA-TROCAL 

SGMA, která bude mechanicky kotvená. Ve skladbě střechy je navržena pojistná vrstva  a 

parozábrana z asfaltového pásu FOALBIT, která bude v určité fázi výstavby tvořit i provizorní 

krytí střechy. 

V umývárnách , WC, a příslušných prostorách bude pod keramickou dlažbou použita ve 

skladbě podlah disperzní těsnící hmota MAPEI-MAPEGUM WP (alt. PCI-Nanolight), která 

bude vyvedena po obvodu stěn do výše 200 mm (ve sprchách 1800 mm) nad podlahou.  
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4.8 Tepelné izolace 

Pro eliminaci tepelných mostů budou monolitické části nosných konstrukcí v obvod plášti 

(např.stropní deska, průvlaky, atiky) opatřeny tep.izolací z minerálních desek určených pro 

kontaktní zateplovací systém – ETICS v tl.100 mm 

Střecha bude opatřena izolací z polystyrénových desek EPS 150 S – stabil.  které budou 

kladeny s vystřídáním styčných spar. Spádové vrstvy budou provedeny buď spádovými 

polystyrénovými klíny, nebo lehčeným betonem (polystyrénbeton - 500 kg/m3 apod.). Před 

pokládkou tepelné izolace na betonovou spádovou vrstvu, bude provedeno měření zbytkové 

vlhkosti vrstvy. V přechodech stropní desky do balkónových a převislých konstrukcí bude do 

tohoto přechodu vkládána mezi vnější konstrukcí a vnitřní konstrukcí  izolační prvky HIT – 

BX s  výškou 16 a 22cm.  

Z důvodu zamezení délkové roztažnosti železobetonovývh atik střešních ploch budou tyto 

atiky izolovány z vnitřní strany plochy polystyrénem tl.min.30 mm!!.  

Z venkovní fasádní strany jsou izolovány minerální vatou tl. 100 mm. 

4.9 Akustické izolace 

Mezibytové příčky mezi jednotlivými byty musí splňovat  akustický útlum zdiva viz.ČSN 73 

0532 – akustika – ochrana proti hluku v budovách …. 

 

 

V podlahách bude použito jako akustické izolace  fólie z extrudovaného polyetylénu 

ETHAFOAM v tl.2x5 mm v kombinaci s pěnobetonem v tl. cca 70 mm. 
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Pro zvýšené odhlučnění komunikačního jádra bude výtahová šachta konstrukčně od 

okolních konstrukcí oddilatována. Schodišťové ramena budou od ostatních konstrukcí 

oddělena akustickými boxy firmy HALFEN-DEHA. 

Rozvody instalací v mezibytových příčkách je nutné maximálně eliminovat. V místech 

osazení vany u mezibytové příčky je nutno instalace osadit od prostoru obezdívky vany. 

V případech vedení vodorovných rozvodů oboustranně v příčkách je nutno výškově tyto 

instalace na každé straně odsadit cca na výšku 250mm. 

4.10 Střešní konstrukce 

Zastřešení objektu je navrženo jednooplášťovou nevětranou střechou.  

• separační vrstva - textilie ze syntetických vláken 

• krytina z měkčené PVC SIKA TROCAL SGMA tl. 1,5 mm 

• podkladní vrstva - textilie ze syntetických vláken 300 g/m2 

• polystyren tl. 180 mm EPS 150 S STABIL 

• Spádová vrstva tl. 0 - 200 mm - lehčený beton - polystyrenbeton 500 kg/m3 

• parozábrana a pojistná izolace - FOALBIT 

• penetrační asfaltový nátěr ALP 

• železobetonová stropní deska 

Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 

Tepelný odpor konstrukce R : ……………………5,11 m2K/W 

Součinitel prostupu tepla konstrukce U :  ………0.19 W/m2K 

Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

Požadavek: U,N……………………………………0,24 W/m2K 
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Zakončení střechy a lemování bude řešeno systémovými ukončovacími hliníkovými 

poplastovanými profily, veškeré prostupy ploché střechy (komíny, odvětrávací komínky, 

hromosvod, apod. bude řešeno systémovými doplňky, nebo systémovými prostupkami. Při 

provádění rohů a koutů střechy budou použity vnitřní i vnější koutové lišty z poplastovaného 

plechu. 

Střešní vpustě musí být izolované - dvoustěnné s ochranným košem a vyhříváním 230V 

(připojovací el.kabel), včetně napojovacích manžet pro krytinu i pojistnou izolaci. 

4.11  Úpravy povrch ů 

4.11.1 Úpravy povrch ů vnit řních 

Ve všech místnostech bude provedena vápenná štuková omítka , plstí hlazená, ze suchých 

omítkových směsí (např.BAUMIT, CEMIX). Vnitřní malby budou po provedení nátěru 

vápenným pačokem opatřeny  nátěrem PRIMALEX . Všechny přechody nestejnorodých 

materiálů budou překryty ztužujícím podomítkovým pletivem s přesahem 300 mm . 

Dle účelu místnosti jsou navrženy vápenné omítky dvouvrstvé, štukové , plstí hlazené. 

Veškeré rohy budou opatřeny vkládaným podomítkovým profilem. V hygienických zařízeních, 

kuchyni, prádelně, umyvárnách, přípravně, WC bude použit keramický obklad – 

viz.výkresová dokumentace. Rohy obkladu budou sřezány.  

Mezi okenní rám a ostění okenního otvoru bude osazen plastový, přechodový APU profil. 

4.11.2 Úpravy povrch ů vnějších  

Fasáda objektu je navržena z ušlechtilé omítky se strukturou „zrno-zrno“ tl.1,5 mm, které 

budou opatřeny barevným odstínem viz.pohledy PD.  

4.12 Klempí řské konstrukce 

Hlavní dodávkou klempířských konstrukcí jsou prvky oplechování parapetů oken a balkónu. 

Oplechování oken je navrženo s dodávkou plastových oken. Oplechování balkónu bude 

řešeno s dodávkou izolační vrstvy balkónu. 

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Klempířské práce 

stavební a dle základních pravidel Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. 
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4.13  Truhlá řské konstrukce 

Dřevěné dveře  jsou navržené typové foliované hladké do obložkových zárubní, do 

provozních místností jsou navržené dřevěné dveře hladké do ocelových zárubní. Dveře 

vstupu do bytů budou osazeny do ocelové zárubně. Kliky jsou navrženy v provedení bílý kov.  

Okna budou mít z vnitřní strany parapety z desek standartu HELOLIT. 

4.14 Zámečnické výrobky 

Okna jsou navrženy z plastových profilů. Okna budou provedena jednoduchá, zasklená 

izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla pro celé okno  U(max) = 1,4 Wm-2K-1. Skladba 

dvojskla - FLOAT+PLANIBEL TOP (Low-E), barvu skla určí architekt. Prosklené stěny 

schodiště a spojovacích krčků budou provedeny z hliníkového proskleného systému. 

Zábradlí balkónu je navrženo z tenkostěnných profilů. Povrchová úprava bude řešena 

pozinkováním .  

Doplňkové konstrukce zabudované ve stavbě budou provedeny z běžných tenkostěnných a 

válcovaných profilů s tradiční povrchovou úpravou.  

4.15  Podlahy 

Společné prostory(K1) 

• Keramická dlažba 9 mm 

• Lepící tmel KERAFLEX (alt.ADESILEX P9) 2 mm 

• Litý anhydritový potěr, např. ANHYMENT AE30 40 mm 

• Separační PE-fólie 

• Kročejová izolace ETHAFOAM 2x5 mm 10 mm 

• Litý pěnobeton např.PORIMENT M-1200 79 mm 

Společné prostory 1NP(K3) 

• Keramická dlažba 9 mm 
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• Lepící tmel KERAFLEX (alt.ADESILEX P9) 2 mm 

• Litý anhydrydový potěr 32 mm 

• Separační PE folie 

• Polystyrén EPS 100Z 70 mm 

• Ochranný cementový potěr B12,5 30 mm 

• Ochranná textilie 300g/m2 3 mm 

• Hydroizolace folie z mPVC např. SIKAPLAN 15G TL.1,5 mm 

• Ochranná textilie 300g/m2 3 mm 

Koupelny byt ů(K2) 

• Keramická dlažba 9 mm 

• Lepící tmel KERAFLEX (alt.ADESILEX P9) 2 mm 

• Jednosložková disperzní těsnící hmota MAPEI-MAPEGUM WP 1 mm 

• Litý anhydritový potěr, např. ANHYMENT AE30 39 mm 

• Separační PE-fólie 

• Kročejová izolace ETHAFOAM 2x5 mm 10 mm 

• Litý pěnobeton např.PORIMENT M-1200 79 mm 

Ostatní podlahy byt ů(LA1) 

• Lamelová podlaha laminátová 7 mm 

• Pěnový polyetylén 2 mm 

• Litý anhydritový potěr, např. ANHYMENT AE30 40 mm 

• Separační PE-fólie 
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• Kročejová izolace ETHAFOAM 2x5 mm 10 mm 

• Litý pěnobeton např.PORIMENT M-1200 81 mm 

Terasy a balkóny(B1) 

• Lamelová dřevěná pochozí plocha z ušl.dřeva 24 mm 

• Nosný rošt podlahy 40 mm 

• Hydroizolace folie z mPVC např. SIKA-TROCAL SGMA 1,5mm 

• Separační textilie 300g/m2 2 mm 

• Železobet prefa deska 

Sklepní boxy: 

• Ochranný nátěr betonu 

• Cementový potěr vyztužený síti 200/200/5 

• Separační PE folie 

• Polystyrén EPS 100Z 70 mm 

• Ochranný cementový potěr B12,5 30 mm 

• Ochranná textilie 300g/m2 3 mm 

• Hydroizolace folie z mPVC např. SIKAPLAN 15G 1.5 mm 

• Ochranná textilie 300g/m2 3 mm 

4.16  Dilatace 

Dilatační spáry podlahových skladeb  se realizují u ploch větších než 3 x 3 – 6 x 6 m a budou 

provedeny proříznutím do polozatvrdlých mazanin. Tyto spáry budou vytmelené elastickým 

tmelem. Dilatační  spáry ker.dlažby budou vyplněny pružným tmelem. Dilatační separační 

lišty v podlaze a v místech přechodů materiálů jsou navrženy ze systému  Schlütter Systems. 
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4.17  Výtahy, je řáby 

V objektu je navržen výtah o nosnosti 630 kg s úpravou pro osoby se sníženou schopností 

pohybu. Navrhované řešení je konzultováno s firmou KONE. 

4.18  Podhledy   

V prostorách bytu v místech rozvodů ZTI alt. VZT budou tyto rozvody kryty sádrokartonovým 

podhledem KNAUF GKF tl.desky 12,5 mm. V prostorách zvýšené vlhkosti budou instalovány 

SDK desky  určené do vlhkého prostředí. V předsíních únikových cest bude proveden 

sádrokartonový podhled KNAUF GKF 15 mm s vložením min.vaty - typ D112 nebo D113 - 

požární odolnost zdola EI 30, shora EI 45. 

5. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Přístup k bytovému domu bude zajišťovat nová komunikace s obalovaným asfaltovým 

povrchem o šířce 5,4 m, na kterou jsou po celé délce napojena jednotlivá parkovací stání. 

Zaústění do ulice bude provedeno v místě stávající křižovatky. Podél komunikace bude 

proveden chodník pro pěší o šířce cca 1,5 m. 

Pro novostavbu domu bude provedena kabelová přípojka NN, která bude napojena na 

distribuční kabelový rozvod NN JME a.s. Na vývody stávajícího veřejného osvětlení budou 

nově napojeny rozvody nového venkovního osvětlení u parkoviště a příjezdové komunikace. 

Veřejné osvětlení bude řešeno pomocí výbojkových svítidel osazených na parkových 

stožárech výšky 5 m. 

Pro novostavbu domu bude provedena kabelová přípojka sdělovacích rozvodů telefonu a 

TKR. 

Vodovodní přípojka  DN 50 se napojí na zdrojový řad prodloužením vodovodu DN 80, který 

bude veden k objektu z východní strany podél příjezdové komunikace. Pro vnitřní požární 

potřebu vody je navržena vodovodní přípojka z IPE 63x5,8 mm délky 4 m. Měření spotřeby 

pitné vody bude umístěno na přístupovém místě v objektu ihned za obvodovou zdí. 
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Kanalizace se napojuje na stokový systém města Zlína s čištěním odpadních vod na 

městské kanalizační čistírně v Malenovicích. Kanalizace z objektu (splašková i dešťová) 

bude vyvedena do kontrolní revizní šachty a odtud do kanalizace. 

Dům bude napojen na nízkotlaký plynovod. 

6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Bytový dům svým provozem nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

Při výstavbě bude postupováno tak, aby bylo minimalizováno prašnosti a hluku. Stavební 

práce budou prováděny v běžné pracovní době, tj. mezi 6:00 až 22:00 hod. Znečištěné 

veřejné plochy a komunikace je nutno ihned přizpůsobit původnímu stavu. Je nutné chránit 

veškeré vzrostlé stromy. 

Odpady ze stavby v běžném rozsahu budou tříděny a uloženy v kontejnerech poblíž 

komunikace, odkud budou vyváženy na skládku. Nebezpečný odpadový materiál se 

nevyskytuje. 

Běžné odpady z provozu a užívání domu budou ukládány v popelnicích a likvidovány na 

základě smlouvy s Technickými službami Zlín. Odpad se bude třídit na plast, sklo, papír a 

ostatní. 

. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1 O stavb ě 

Jedná se o objekt řešený formou 3 dvojic věží propojených mezi sebou v 1 podlaží, které 

tvoří podlaží pod těmi to objekty. Půdorys bytového domu je ve tvaru „L“ rozměrů 134,1 x 

35,25m. Celková výška objektu činí 27,46m. Dvojice domů jsou řešeny jako jednoduché 

hranoly s plochou stěnou. V bytovém domě je navrženo 127 bytů. Objekt je rozdělen na 3 

bloky A, B a C, tedy 6 věží, kdy párové věže jsou propojeny vertikální komunikací. Společná 

podnož věží je funkčně navržena jako parkovací plocha s přiléhajícími sklepními boxy. 

V přízemí jsou navrženy potřebné technické místnosti jednotlivých inženýrských napojení 

bytového domu. Objekt je založen na pilotách o průměru 500 až 900mm v délce od 8 do 

13m. Obvodové pláště a příčky budou založeny na základovém roštu železobetonových 

pásů. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet s vyzdívaným keramickým 

pláštěm. Obvodové vyzdívky mezi rámy jsou navrženy z keramických příčkovek sortimentu 

HELUZ SUPERTHERM 49 P+D. Mezibytové příčky budou provedeny z cihel POROTHERM 

30 AKU P+D. Nosná vodorovná konstrukce stropu je tvořena železobetonovou deskou o 

tl.250mm. Schodišťové ramena jsou navržena jako železobetonová prefabrikovaná. 

Konstrukční výška je ve všech podlažích 3,0m. Monolitické části nosných konstrukcí 

v obvodovém plášti budou zatepleny zateplovacím systémem ETICS v tl. 100 mm. 

Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová nevětraná střecha. Střecha bude opatřena tepelnou 

izolací EPS 150 S – stabil.  

1.2 O procesu 

Založení objektu je navrženo hlubině. Použitá technologie pilotáže je CFA. Piloty jsou 

v průměrech 500, 700 a 900mm. Délka pilot se pohybuje od 8 do 13m. Piloty budou z betonu 

tř. C25/30 XA1 a z výztuže z oceli 10 505, která bude upravena do armokošů. Krytí výztuže 

v pilotách je 60 mm. 

Na pilotách jsou navrženy základové pasy a hlavice z betonu tř. C20/25 XC2 výšky 800mm. 

Výztuž z oceli 10 505, krytí výztuže 35 mm.  

Přes pasy se přebetonuje podkladní betonová mazanina z betonu tř. C 20/25 XC2 vyztužená 

ocelovou svařovanou KARI sítí ∅6/100/100.  
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2. MATERIÁLY 

2.1 Výpis materiál ů 

zemina – odvrtaná zemina bude třídy těžitelnosti 4, objemová hmotnost v nakypřeném stavu 

1600 kg/m3 

Průměr 

piloty 

Délka 

piloty 

Počet 

pilot 

Výpo čet Přirážka k délkám 

vrtů 20% 

Koeficient nakyp ření 

zeminy 1,3 

500 mm 8 m 125 ks π x 0,252 x 8 = 1,57 m3  

1,57 x 125 = 196,25 m3 

196,25 x 1,2 = 

235,5 m3 

235,5 x 1,3 =        

306,15 m3 

750 mm 12 m 28 ks π x 0,3752 x 12 =5,30 m3  

5,30 x 28 = 148,40 m3 

148,4 x 1,2 =      

178,08 m3 

178,08 x 1,3 =            

231,50 m3 

900 mm 13 m 89 ks π x 0,452 x 13 = 8,27 m3  

8,27 x 89 = 736,03 m3 

736,03 x 1,2 = 

883,24 m3 

883,24 x 1,3 =  

1 148,21 m3 

Celkem 1 686 m3 => 2 698 t 

beton - C25/30 XA1, objemová hmotnost 2 400 kg/m3 

Průměr 

piloty 

Délka 

piloty 

Počet 

pilot 

Výpo čet Přirážka k délkám 

vrtů 20% 

Ztratné 

500 mm 8 m 125 ks π x 0,252 x 8 = 1,57 m3  

1,57 x 125 = 196,25 m3 

196,25 x 1,2 = 

235,5 m3 

 

235,5 x 1,2 =        

282,60 m3 

750 mm 12 m 28 ks π x 0,3752 x 12 =5,30 m3  

5,30 x 28 = 148,40 m3 

148,40 x 1,2 =      

178,08 m3 

178,08 x 1,2 =            

213,70 m3 

900 mm 13 m 89 ks π x 0,452 x 13 = 8,27 m3  

8,27 x 89 = 736,03 m3 

736,03 x 1,2 = 

883,24 m3 

883,24 x 1,2 =   

1 059,88 m3 

Celkem 2 960 m3 => 7 104 t 

ocel – předem vyrobené svařované armokoše z oceli 10 505 

Průměr 

piloty 

Délka 

piloty 

Počet 

pilot 

Délka 

pilot 

Hmotnost 

výztuže  

Výpo čet 

500 mm 8 m 125 ks 1 000 m 60 kg/bm π x 0,252 x 1000 x 0,060 = 

11,78 t 

750 mm 12 m 28 ks 336 m 60 kg/bm  π x 0,3752 x 336 x 0,060 = 

8,91 t 
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900 mm 13 m 89 ks 1 157 m 60 kg/bm  π x 0,452 x 1157 x 0,060 = 

44,16 t 

Celkem 64,85 t 

2.2 Skladování materiál ů 

Výztuž bude skladována v místě zpevněné pracovní plochy ve svazcích s řádným 

označením. Pracovníci ani stavební mechanismy se za žádných okolností nesmí po 

armatuře složené na skládce jakkoliv pohybovat. Výztuže profilů menších než 8 mm se 

skladují ve svitcích na kotouči. Větší profily se skladují v prutech, o maximální délce 16 m. 

Pruty budou skladovány ve svazcích podle délek s řádným označením na štítku, který musí 

být řádně připevněn ke svazkům, aby nedošlo k jeho ztrátě. Výztuž se ukládá na podložky 

v takových vzdálenostech, aby se pruty nemohly trvale zdeformovat. Výztužné sítě a 

mřížoviny se skladují zásadně naležato, výztužné armokoše mohou být uloženy na 

stojanech. 

2.3 Doprava materiál ů 

2.3.1 Primární doprava 

Vyvrtávaná zemina při zřizování pilot bude nabírána nakladačem CAT 962K na nákladní 

automobil Tatra T158 o objemu sklápěcí korby 14 m3. 

Dovoz betonu je smluven se společností Taš-Stappa se sídlem v ulici Rybníky V ve Zlíně. 

Délka trasy je 4,1km. Celkový čas jízdy 15 minut. Beton bude na stavbu dovážen 

autodomíchávači o objemu bubnu 9 m3. Při celkovém množství 2 960m3 betonu bude za 

potřebí 370 jízd. 

Armokoše budou dodávány od společnosti Výztuž CZ, s.r.o. se sídlem v ulici Jiráskova 904 

v Napajedlích. Primární dopravu bude zajišťovat dodavatel v rámci smluvní dohody 

nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 

2.3.2 Sekundární doprava 

Vyvrtávaná zemina při zřizování pilot bude odvážena nákladním automobilem Tatra T158 na 

skládku zeminy Suchý důl. Skládka zeminy je od staveniště vzdálena 4,5 km. Na trase se 

nenacházejí žádné omezení, které by mohly omezit tuto dopravu. 
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Betonová směs dovezená na stavbu autodomíchávačem o objemu 9 m3 bude nasypávána 

do staveništního čerpadla betonu Soilmec Mecbo P6.100, která pod tlakem tuto směs 

dopraví do dutého středu vrtáku pro vrtání pilot. 

Armokoše budou do vrtu s čerstvou betonovou směsí vkládány pomocí pilotovací soupravy 

Soilmec SF-50. Armokoše nesmí být zavibrovány, pouze vtlačeny. Mohlo by dojít 

k rozmělnění betonové směsi. 

3. PŘIPRAVENOST 

3.1 Připravenost pracovišt ě 

 Na staveništi se nacházejí sítě technické infrastruktury, které musí být před započetím 

stavebních prací i samotného zřízení zařízení staveniště prokazatelně vytýčeny příslušnými 

vlastníky sítí. Toto vyznačení musí být viditelně označeno a musí být předán zápis o 

vytýčení. Stavbyvedoucí předá pracoviště vedoucímu čety pro monolitické konstrukce. 

Součástí předání staveniště je předání projektové dokumentace pro základové konstrukce a 

monolitické konstrukce 1NP včetně prohlídky staveniště. Do stavebního deníku se zapíše 

zápis o převzetí pracoviště.  

3.2 Připravenost staveništ ě 

Na staveništi musí být připraveny komunikace pro pojezd strojů. Dále musí být zajištěny 

uzamykatelné sklady pro uložení pracovního nářadí po skončení pracovní doby a další 

skládky pro materiál. V rámci zařízení staveniště musí být umístěno hygienické zázemí.  

Staveniště bude předáno za přítomnosti objednatele, zhotovitele a projektanta. Při předání 

staveniště mezi stavebníkem a hlavním dodavatelem stavby se předává: 

- stavební povolení 

- schválená projektová dokumentace 

- řádně vyznačené staveniště 

- způsob oplocení staveniště 

- hlavní polohová čára a hlavní výškové body 

- vyznačené inženýrské sítě a jiné překážky vyskytující se na staveništi 
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- vyznačené objekty spadající pod ochranu před stavebním procesem a staveništním 

provozem 

- stanovení ochranných pásem 

- přípojná místa na inženýrské sítě 

O výše uvedených přípravných pracích bude zapsán mistrem zápis do stavebního deníku. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Obecné pracovní podmínky 

Staveniště bude po celou dobu výstavby (až po terénní a sadové úpravy) vymezeno 

mobilním oplocením výšky 2,0 m. Toto oplocení bude v místě buňkoviště opatřeno 

neprůhlednou plachtou. V místě vjezdu a výjezdu na staveniště bude umístěna 

uzamykatelná brána š. 6,0 m. Tato brána bude umístěna v severní části pozemku, ústící na 

ulici Křiby. Na staveništi bude umístěno sociální zařízení formou mobilních buněk pro 

dělníky. Jedno mobilní wc bude zřízeno z důvodu rozlehlosti staveniště a velké vzdálenosti k 

hygienickému zázemí ze zadní části staveniště. Staveništní přípojky jsou zřejmé z výkresu 

zařízení staveniště. Navržena je přípojka elektrického vedení a vody. Vzhledem k velké 

vzdálenosti splaškové kanalizace a zvážení ekonomických hledisek na zřízení staveništní 

přípojky splaškové kanalizace, bude hygienické zázemí napojeno na zabudovaný fekální 

tank, který bude vyvážen na základě smlouvy s pronajímatelem v dohodnutých termínech. 

Skládky budou vyznačeny na stávající ploše z živice. Pracovníci musí být proškoleni o 

bezpečnosti práce na stavbě a vybaveni osobními ochrannými prostředky – helma, reflexní 

vesta, rukavice, pracovní obuv, ochranné brýle, popřípadě ochrana sluchu. 

4.2 Pracovní podmínky procesu 

Staveniště je nutné zbudovat v plném rozsahu pro základové konstrukce, vyznačit plochy 

skládek a přípojná místa.  

Teplota při betonáži nesmí klesnout pod 5° C, průměrná teplota se bere jako průměr mezi 

maximální a minimální teplotou za 24h. Pokud by teplota klesla pod 5°C, musí být beton 

chráněn před nepříznivým vlivem nízkých teplot, například přikrytím pomocí ochranné fólie či 

geotextilie. Při betonáži v letních měsících se musí počítat s vlivem vysokých teplot, při 

kterých musíme přistupovat ke kropení a zakrývání betonu. K přerušení prací dojde, pokud 
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bude rychlost větru větší než 10 m/s, nebo za hustého a trvalého deště případně bouře. 

Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě a o tomto bude proveden 

protokol s podpisem všech účastníků. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Pracovník Počet Kvalifikace Úkol 

Geodet 2x Oprávnění pro zeměměřičskou 

činnost 

Vytyčení os pilot středovým kolíkem a 

doplňkové body 

Pomocník geodeta 2x  Vyznačení bodů 

Vrtmistr 2x Řidičský a strojnický průkaz Obsluha vrtné soupravy 

Vrtač 2x Oprávnění, poučení a proškolení Navádí soupravu na vrty 

Pomocný dělník  4x Poučení Vkládání armokoše, betonáž pilot 

Obsluha nakladače 2x Řidičský a strojnický průkaz Rozvoz armokoše 

Řidič 4x Řidičský průkaz skupiny D Dovoz betonu autodomíchávačem 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

6.1 Strojní vybavení 

Tatra T158 – 8P5R36.341 6x6.2R 

• motor PACCAR MX 300 

• zdvihový objem válců 12 900 cm3 

• rozvor 3 440 + 1 450 mm 

• objem sklápěcí korby 14 m3 

• pohotovostní hmotnost 16 000 kg 

• užitečné zatížení 25 000 kg 

• max. rychlost s omezovačem 60 km/hod 
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Kolový naklada č TEREX TL 80 AS 

• pohotovostní hmotnost 4500 kg 

• výkon motoru 44 kW 

• objem lopaty 0,8 - 1,2 m3 

• výška nad kabinou 2,48 m 

Podvalník Nooteboom OSDS 58-04V + taha č MB ACTROS 

• maximální nosnost 58 t 

• říditelné zadní nápravy 

• délka ložné plochy 9 -16 m 

• šířka ložné plochy 3,02 m 

Vrtná souprava SOILMEC SF-50  

• výkon 164 kW 

• výška 28,1 m 

• šířka 4,0 m 

• délka 7,25 m 

• přepravní délka 15,20 m 

• provozní hmotnost 38 t 

• max. průměr 1,8 m 

• max. hloubka vrtání 66 m 

• max. točivý moment 201 kNm 

• max. vrtací rychlost 
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2-nápravový tandemový nízkoložný p řívěsový podvalník 

• nosnost 4 500 kg 

• celková hmotnost přívěsu 18 000 kg 

• ložná plocha 13 500 kg 

• ložná výška v zat.stavu 880 mm 

Betonová pumpa SOILMEC MECBO P6.100  

• výkon 180kW 

• šířka 2,26 m 

• délka 5,5 m 

• výška 2,5 m 

• provozní hmotnost 7,8 t 

• kapacita násypky 450 l 

• pracovní tlak 50 BAR 

Autodomícháva č SCANIA P380 

• výkon 279 kW 

• délka 9,2 m 

• výška 3,6 m 

• šířka 2,55 m 

• obsah bubnu 9 m3              

• pohon 8x4 

• nástavba STETTER AM 9C               
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6.2 Pracovní pom ůcky a ná řadí 

Krumpáč, lopata, rýč, svinovací metr, pákové kleště 

6.3 Osobní ochranné pracovní prost ředky (OOPP) 

Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta, případně 

ochranné brýle a ochrana sluchu. 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Piloty 

Piloty se provedou technologií CFA, to znamená vrt a betonáž pomocí průběžného šneku. 

Stabilita pilot je zajištěna pomocí zeminy, která zůstává v závitech šneku. Není nutné 

provádět pažení stěn vrtu. K provádění pilot se budou používat dvě vrtné soupravy Soilmec 

SF-50. 

Nákladní automobily s podvalníkem dovezou vrtné soupravy na staveniště. Vrtná soupravy 

sjedou z podvalníku na dno výkopu a dojedou na určené pozice pilot. Na vrtné soupravy 

budou osazeny šneky pro vrtání pilot o průměru 500 mm.  

7.1.1 Zaměření pilot 

Vytýčení os pilot provede geodet spolu s vedoucím pracovní čety vrtání pilot.  Vyměření se 

provede nivelačním přístrojem. Vyznačí se střed pilot a doplňující body, které budou od sebe 

barevně odlišeny, ve dvou na sebe kolmých směrech ve vzdálenosti 1m od středu piloty. Při 

pohybu vrtné soupravy se nesmí poškodit vytyčení, proto je důležitá fixace kolíku.  

7.1.2 Zahájení vrtání  

Vrtmistr nastaví střed vrtného šneku na středový bod piloty, poté se šnek vyrovná do 

svislého směru. Jakmile je šnek umístěn na středu a vyrovnán, zahájí se vrtání. Poté 

pomocný dělník zkontroluje vzdálenost od kolíků. V průběhu vrtání se kontroluje vzdálenost 

každé 2 m. Při každé kontrole dá dělník pokyn vrtmistrovi k posunutí vrtného šneku nebo 

k pokračování vrtání. Přesnost vrtu je ± cm.  
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7.1.3 Průběh vrtání a dokon čení vrtání 

Vrtání musí být prováděno tak rychle, jak je to možné a s minimálními otáčkami vrtného 

nástroje, aby se co nejmenší možnou míru snížily negativní účinky vrtání na okolní zeminu. 

Za tímto účelem musí vrtná souprava disponovat dostatečným krouticím momentem i tažnou 

silou. Stoupání závitů průběžného šneku musí být stejné po celé délce. V první fázi se 

nástroj zavrtá postupně do zeminy na celkovou hloubku tak, že prakticky nedochází 

k nakupení zeminy kolem ohlubně vrtu. Středová roura průběžného šneku je uzavíratelná, 

aby nedocházelo vniku zeminy a vody do této roury. 

7.1.4 Betonáž piloty za sou časného vytahování pr ůběžného šneku 

V další fázi se středová roura průběžného šneku otevře a betonuje se přímo z betonážního 

čerpadla, jehož hadice je k ní během vrtání napojena. Do čerpadla je beton dodáván 

z autodomíchávače. Beton obsahuje oblé kamenivo. Během betonáže se průběžný šnek 

nesmí otáčet, nebo se otáčí ve stejném směru jak při vrtání. V průběhu betonáže musí být 

dostatečná zásoba betonu, aby nedošlo k přerušení betonáže. Doporučuje se betonovat až 

do vrstvy zeminy, která se při vytahování šneku kupí v okolí ohlubně vrtu. Tím se zajistí, že 

v úrovni projektované hlavy bude kvalitní beton. Ukončení betonáže proběhne v okamžiku 

úplného vytažení šneku. Dle normy ČSN EN 1536 se pro každou pilotu zřídí protokol o 

vyhotovení piloty. 

7.1.5 Zasunutí armokoše do čerstv ě vybetonované piloty 

Ihned po skončení betonáže se nakupená zemina odstraní a beton v hlavě piloty upraví. 

Pomocní dělníci přivážou armokoš na lžíci nakladače, který ho dopraví k vrtné soupravě. 

Dělníci ho následně zavěsí na vrátek vrtné soupravy, která ho nesměřuje do 

vybetonovaného vrtu. Vtláčení do betonu probíhá pouze vlastní tíhou, není dovoleno 

vibrování z důvodu rozmělnění betonu. Pomocní dělníci pomáhají usměrňovat osazování 

armokoše. 

7.1.6 Dokon čení piloty 

Pomocní dělníci zachytí armokoš pomocí dřevěných trámků, či klínů, tak aby výztuž nebyla 

zcela ponořena v betonu. Podélná výztuž armokoše musí přesahovat beton na kotevní délku 

min 2cm. Po ukotvení armokoše je pilota kompletní a následuje stejný postup u dalších pilot. 
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7.1.7 Pojezd vrtné soupravy 

Pojezd vrtné soupravy je zřejmý z výkresu č. 8 – schéma pojezdu pilotovací soupravy. 

Výkres zajišťuje, že pilotovací soupravy se nebudou zbytečně pohybovat po pilotách. Jejich 

pevnost je nedostatečná a hrozí jejich znehodnocení. Při vrtání v blízkosti menší než 4D 

hrozí ovlivnění zhotovené piloty.  

8. KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 

8.1 Kontrola vstupní 

- Vytyčení – kontrola vytyčení os pilot a pomocných bodů pro vrt pilot, mezní odchylka 

nejvýše 0,05*d, popřípadě 5% nejmenší délky vrtu, nejvýše však 100 mm. 

- Materiál – kontrola dodané betonové směsi vzhledem k PD a dodacího listu, kontrola 

dodaných armokošů vzhledem k PD a dodacího listu 

8.2 Kontrola meziopera ční 

- Vrtání – kontrola hloubky, průměru a svislosti piloty 

- Betonáž – kontrola ukládání betonové směsi vzhledem k technologii CFA 

- Výztuž – kontrola vkládání armatury a její upevnění vzhledem k dosazení délky 

vyčnívající výztuže 

8.3 Kontrola výstupní 

- Ošetření betonu – kontrola ošetření betonu vzhledem ke klimatickým podmínkám 

- Piloty – kontrola provedení pilot a výškové úrovně hlav pilot 
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9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

Před započetím prací musí být všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni s 

technologickým pracovním postupem a proškoleni z hlediska bezpečnosti práce. 

Každý pracovník na stavbě je vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, je 

proškolen o BOZ a má kvalifikaci ke své činnosti. Bezpečnost je dodržována podle nařízení 

vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a podle nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

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

hloubky. 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Podrobné podmínky BOZP jsou uvedeny v kapitole G. Plán BOZP 

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

Při provádění pilotáže může dojít k úniku provozních kapalin ze stavebních strojů. Tyto 

budou zasypány sorbentem a kontaminovaná zemina se odveze k likvidaci jako nebezpečný 

odpad. Sorbent je součástí havarijní soupravy, kterou musí být stavba vybavena. Každý 

pracovník bude proškolen, kde tuto havarijní soupravu najde. 

 Vznikající odpad bude likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a tak, 

aby nedošlo k narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou 

barevně označeny a budou sloužit pro umístění plastových výrobků, papíru a komunálního 

odpadu. 

Práce budou probíhat v denní dobu, takže v nočních hodinách nebude narušen noční klid.  

Označení odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

Katalogové 

číslo 

likvidace 

Název odpadu 
Kód 

odpadu 
Způsob likvidace 
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15 01 Obaly   

15 01 01 Sběrový papír O kontejner, sběrné suroviny 

15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, spalovna 

17 01 Beton cihly, tašky a keramika   

17 01 02 Cihly O skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 

06 

O 

kontejner, skládka 

17 02 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 

17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O spalovna 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 07 Směsné kovy O kontejner, sběrné suroviny 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 

z azbestu 
 

 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
O 

kontejner, sběrné suroviny 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadů 
N 

kontejner, skládka, 

spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

kontejner, spalovna, 

skládka 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 

předmětů a výrobků z nich vyráběných 
 

 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 
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Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - kapitola 16 - Piloty a 

podzemní stěny 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1 O stavb ě 

Jedná se o objekt řešený formou 3 dvojic věží propojených mezi sebou v 1 podlaží, které 

tvoří podlaží pod těmi to objekty. Půdorys bytového domu je ve tvaru „L“ rozměrů 134,1 x 

35,25m. Celková výška objektu činí 27,46m. Dvojice domů jsou řešeny jako jednoduché 

hranoly s plochou stěnou. V bytovém domě je navrženo 127 bytů. Objekt je rozdělen na 3 

bloky A, B a C, tedy 6 věží, kdy párové věže jsou propojeny vertikální komunikací. Společná 

podnož věží je funkčně navržena jako parkovací plocha s přiléhajícími sklepními boxy. 

V přízemí jsou navrženy potřebné technické místnosti jednotlivých inženýrských napojení 

bytového domu. Objekt je založen na pilotách o průměru 500 až 900mm v délce od 8 do 

13m. Obvodové pláště a příčky budou založeny na základovém roštu železobetonových 

pásů. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet s vyzdívaným keramickým 

pláštěm. Obvodové vyzdívky mezi rámy jsou navrženy z keramických příčkovek sortimentu 

HELUZ SUPERTHERM 49 P+D. Mezibytové příčky budou provedeny z cihel POROTHERM 

30 AKU P+D. Nosná vodorovná konstrukce stropu je tvořena železobetonovou deskou o 

tl.250mm. Schodišťové ramena jsou navržena jako železobetonová prefabrikovaná. 

Konstrukční výška je ve všech podlažích 3,0m. Monolitické části nosných konstrukcí 

v obvodovém plášti budou zatepleny zateplovacím systémem ETICS v tl. 100 mm. 

Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová nevětraná střecha. Střecha bude opatřena tepelnou 

izolací EPS 150 S – stabil.  

1.2 O procesu 

Tato fáze zahrnuje vybudování hlavní nosné konstrukce celého objektu. Jedná se o 

provedení monolitický sloupů a stropních desek, ztužených průvlaky. Proces výstavby 

monolitických konstrukcí zahrnuje jejich přesné vyznačení, správné vyvázání betonářské 

výztuže, správného postavení systémového bednění, které vytvoří formu, do které se vpraví 

betonová směs. Svislé prvky - sloupy, jsou navrženy obdélníkového průřezu rozměrů 400 x 

400 mm. Tyto prvky budou provedeny z betonu C 30/37 - XC 3, vyztuženého ocelí 10 505. 

Stropní konstrukce budou tloušťky 250 mm, z betonu C 30/37 vyztužené ocelí 10 505. Pro 

vytvoření formy monolitických konstrukcí bude použito systémové bednění PERI. 
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2. MATERIÁLY 

2.1 Materiál 

2.1.1 Materiály pro sloupy 

Bednění 

Pro vytvoření formy pro svislé prvky monolitického skeletu bude použito bednění PERI. 

Přesné výpisy prvků dodá dodavatelský firma, která zpracuje návrh bednění na celou stavbu. 

Sloupy počet ks / podlaží celkem 

1NP 174 ks 174 ks bednění v. 2,75 m 

věž 1 2NP - 9NP 29 ks 261 ks bednění v. 2,75 m 

věž 2 2NP - 9NP 9 ks 72 ks bednění v. 2,75 m 

věž 3 2NP - 9NP 20 ks 160 ks bednění v. 2,75 m 

věž 4 2NP - 9NP 9 ks 72 ks bednění v. 2,75 m 

věž 5 2NP - 9NP 20 ks 160 ks bednění v. 2,75 m 

věž 6 2NP - 9NP 9 ks 72 ks bednění v. 2,75 m 

Ocel pro armování sloup ů 

Bude použita výztuž 10 505, vázaná dle výkresu výztuže. Dodání armokošů pro sloupy bude 

zajišťovat dodavatelská firma dle přesného výkazu prvků. Pro naše potřeby bude uvažováno 

s hodnotou 240 kg / m3.  

Celkem bude zapotřebí 240 x 118,8 m3 =  cca 28,5 t výztuže. 

Tato hodnota je pouze orientační, protože nebyly dodány výkresy tvaru, odkud by byla 

přesná spotřeba oceli zřejmá.  

Beton pro betonáž sloup ů 

Rozměr sloupu 0,4 x 0,4 x 2,75 =  0,44 m3 betonové směsi c 30/37 XC 3 
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+ ztratné 10 %  = 0,49 m3 

Betonová sm ěs počet ks / podlaží celkem 

1NP 174 ks 83,52 m3 

věž 1 2NP - 9NP 29 ks 14,21 m3 

věž 2 2NP - 9NP 9 ks 4,41 m3 

věž 3 2NP - 9NP 20 ks 9,8 m3 

věž 4 2NP - 9NP 9 ks 4,41 m3 

věž 5 2NP - 9NP 20 ks 9,8 m3 

věž 6 2NP - 9NP 9 ks 4,41 m3 

 celkem 130,56 m3 

2.1.2 Matriál pro stropní konstrukce 

Bednění pro stropní konstrukce 

Pro vytvoření formy pro vodorovné konstrukce monolitického skeletu bude použito bednění 

PERI. Přesné výpisy prvků dodá dodavatelský firma, která zpracuje návrh bednění na celou 

stavbu. 

Stropy m2 / podlaží celkem 

1NP 3184 3184 m2 

věž 1 2NP - 9NP 556,3 1112,6 m2 

věž 2 2NP - 9NP 157,7 315,4 m2 

věž 3 2NP - 9NP 300,4 600,8 m2 

věž 4 2NP - 9NP 157,7 315,4 m2 

věž 5 2NP - 9NP 300,4 600,8 m2 

věž 6 2NP - 9NP 157,7 315,4 m2 

Bednění pro stropní konstrukce je počítáno pouze pro nutný počet 2 podlaží, protože pro 

provedení bednění stropu 4NP se může použít bednění z 2 NP, které se již může 

demontovat, protože strop 2 NP již bude plně únosný a je možno bednění odstranit. 
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Ocel pro armování stropních konstrukcí 

Bude použita výztuž 10 505, vázaná dle výkresu výztuže. Dodání betonářské výztuže pro 

stropní konstrukce bude zajišťovat dodavatelská firma dle přesného výkazu prvků. Pro naše 

potřeby bude uvažováno s hodnotou 25 kg / m2.  

Celkem bude zapotřebí 25 x 4056,5 m3 =  cca 101,5 t výztuže. 

Tato hodnota je pouze orientační, protože nebyly dodány výkresy tvaru, odkud by byla 

přesná spotřeba oceli zřejmá.  

Beton pro stropní konstrukce 

Pro betonáž stropů bytového domu bude použit beton C 30 / 37 XC 3. 

Stropy m3 / podlaží celkem 

1NP 796 m3 796 m3 

věž 1 2NP - 9NP 139,08 1112,64 m3 

věž 2 2NP - 9NP 39,43  315,4 m3 

věž 3 2NP - 9NP 75,1 600,8 m3 

věž 4 2NP - 9NP 39,43 315,4 m3 

věž 5 2NP - 9NP 75,1 600,8 m3 

věž 6 2NP - 9NP 39,43 315,4 m3 

 celkem 4056,5 m3 

2.2 Skladování materiálu 

2.2.1 Ocel 

Výztuž bude skladována na zpevněných a odvodněných plochách. Tyto plochy budou 

zpevněny zhutněným stavebním recyklátem a odvodněny spádováním. 

Výztuž bude ukládána na dřevěné prokladky vysoké minimálně 100 mm vzdálenými cca 1 m. 

Mezi jednotlivými vrstvami materiálu musí být prokladky o tloušťce alespoň 20 mm ve 

vzdálenostech cca 1200 mm. Půdorysná vzdálenost mezi jednotlivými figurami 
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skladovaného materiálu musí být min. 150 mm. Pruty betonářské oceli se budou skladovat 

max. do výšky 1 m. 

Distanční podložky budou skladovány v boxech a vázací drát na paletách. 

2.2.2 Beton 

Betonová směs nebude na stavbě skladována. Bude vždy dovezena k okamžité spotřebě. 

2.2.3 Bednění 

Bednění bude skladováno na zpevněných plochách vymezených ve výkresu zařízení 

staveniště. Skladovací plocha bude zpevněna zhutněným stavebním recyklátem a 

vyspádována ke staveništnímu žlabu pro odvod dešťových vod. Bednění se musí skladovat v 

přepravních boxech, nikdy ne přímo na zemi. Místo přepravních boxů možno použít pro 

podložení palety. 

2.3 Doprava materiálu 

2.3.1 Ocel 

Primární 

Betonářská ocel bude na stavbu dovážena nákladními automobily. Tuto dopravu zajišťuje 

dodavatel, který dopravu nabízí v ceněn oceli. Z nákladního automobilu bude výztuž 

ukládána na staveništní skládku vymezenou pro výztuž. 

Sekundární 

Výztuž bude k místům odběru dopravována za pomoci jeřábu. 

2.3.2 Beton 

Primární 

Betonová směs bude dovážena autodomíchávači SCANIA P380 o objemu bubnu 9 m3. 

Beton bude dovážen z betonárny TAŠ STAPPA, se sídlem Rybníky V., Zlín. Délka trasy je 

4,1 km s dobou dojezdu max. 20 minut - dle aktuální dopravní situace. 



50 

Sekundární 

Čerstvá betonová směs bude z autodomíchávače vylita do bádie, kterou jeřáb umístí nad 

betonovanou plochu a zde se z bádie betonové směs vypustí. 

2.3.3 Bednění 

Primární 

Bednění bude na stavbu dováženo nákladním automobilem MAN TGS B1 s hydraulickou 

rukou, pomocí které bude ukládáno na skladovací plochu vymezenou pro bednění. 

Sekundární 

Ze skládky materiálu bude bednění na určené místo dopravováno stavebním jeřábem. 

3. PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště nebude předáváno v pravém slova smyslu, protože monolitický skelet bude 

provádět stejná pracovní četa, která prováděla základové konstrukce. 

Ke kontrole předchozích konstrukcí však dojít musí. 

Před prováděním všech prací spojených s výstavbou monolitického skeletu musí být  

provedena kontrola základové desky. Kontroluje se zejména přesnost kvalita provedení. 

Svislé konstrukce se budou provádět po dosažení 70 % konečné pevnosti betou v tlaku 

základových konstrukcí. Toto je v souladu s kontrolním a zkušebním plánem i prohlášením 

statika. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Klimatické podmínky budou sledovány stavbyvedoucím a na jejich základě budou navržena 

příslušná opatření k ochraně konstrukcí před povětrnostními vlivy. 

Pro zhotovení monolitického skeletu musí být zařízení staveniště vybudováno v kompletním 

rozsahu. Musí být vymezeny plochy pro skladování bednění a betonářské oceli, zbudovány 

veškeré potřebné staveništní přípojky energií - zejména vody a elektřiny. Dále bude zajištěno 
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sociální a hygienické zázemí stavby. Staveniště bude oploceno, aby sem nevnikly 

nepovolané osoby. 

Samotnou betonáž monolitických konstrukcí je nejvhodnější provádět za teplotních 

podmínek na 5° C. Podle časového plánu budování stavby je jisté, že se bude provádět 

betonáž za teplot nižších než tato kritická hodnota. V tomto případě budeme chránit beton 

před zamrznutím nebo jeho jiným znehodnocením. Jednou z možností ochrany je přikrytí 

čerstvé konstrukce ochrannými foliemi či geotextiliemi. 

V případě teplot vyšší než 25°C je nutno chránit betonové konstrukce před spálením. 

Základní ochranou bude přikrytí konstrukce geotextilíí a její následné pravidelné vlhčení. 

V případě deštivého počasí se budou betonářské práce provádět pouze za podmínek, kdy 

nebude docházet ke znehodnocení upraveného povrchu betonu. 

Všichni pracovníci budou seznámeni s možnými riziky spojenými s prací na staveništi a 

výstavbou daného objektu. Budou také proškoleni v oblasti BOZP. O tomto školení bude 

proveden zápis do stavebního a deníku a bude sestavena prezenční listina s podpisy 

účastníků. 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Personální obsazení pro jednu pracovní četu 

Pracovník Počet Kvalifikace Úkol 

řidič 1x řidičský průkaz skupiny D dovoz bednění 

vedoucí pracovní čety 3x oprávnění, poučení a proškolení bednění, ukládání výztuže, hutnění 

betonu 

pracovník 18x proškolení, poučení bednění, ukládání betonu 

vazač výztuže 9x vazačský průkaz příprava a ukládání výztuže 

jeřábník 2x strojní průkaz, poučení, 

proškolení 

obsluha stavebního jeřábu 

Řidič 4x Řidičský průkaz skupiny D Dovoz betonu autodomíchávačem 

6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
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Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN TGS 6x4  B1 + hydraulická ruka HIAB 

XS 144 E-5 HiPro 

• rozvor 4500 + 1350 mm 

• max. přípustná hmotnost 23,5 t 

• užitečné zatížení 14,5 t 

• max. rychlost 110 km/hod 

• ložná výška 800 mm 

• Maximální zvedací moment 132 kNm 

• Maximální hydraulický dosah 15,1 m 

• Maximální manuální dosah 17,4 m 

• Dosah / nosnost m/kg 2.6 / 5000 4.8 / 2800 6.6 / 1920 8.5 / 1400 10.6 / 1060 

• 12.8 / 860 15.0 / 720 

• Úhel otočení 190 . 415° 

Autodomícháva č SCANIA P380 

• výkon 279 kW 

• délka 9,2 m 

• výška 3,6 m 

• šířka 2,55 m 

• obsah bubnu 9 m3 

• pohon 8x4 

• nástavba STETTER AM 9C 

Badie pro betonáž typ 1091 S.12 
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Jeden ze základních provedení badií na beton. Tento koš má kuželové provedení. Výpust 

koše na beton je středová, nebo možné připojení skluzavky která je součástí koše na beton. 

Použití skluzavky pro přesné lití. Koš na beton je vybaven jednoduchou ovládací pákou pro 

regulaci či zastavení toku směsi v koši. Výhodou je nízká hrana koše pro plnění. 

• objem 1000 l 

• výška 1400 mm 

• nosnost 2400 kg 

• hmotnost 250 kg  

Ponorný vibrátor 

• průměr hlavice 58 mm 

• délka hadice 1 m 

• napět  42 V / 200 Hz 

• příkon 930 W 

• vibrační výkon  45 m3/hod 

• hmotnost 15 kg 

Stříhačka betoná řské oceli DC 25 W 

• Hydraulická střihací síla30 tun 

• Stříhací rychlost přibližně 4 vteřiny 

• Motor elektrický Typ 230 V / 1330 W / 6,1 A 

• Délka x šířka x výška 515 x 150 x 250 mm 

• Hmotnost přibližně 22 kg 

Svařovací ivertor PROGRES 1500 - 150 A 
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• Napětí 230 V / 50 Hz 

• Příkon 4,5 kVA 

• Elektrody: 3,25 mm 

• Rozměry 125 x 305 x 185 mm 

• Hmotnost 4 kg 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Svislé konstrukce - sloupy 

7.1.1 Uložení výztuže 

V první fázi provádění sloupů bude vyvázání, respektive osazení armokošů pro sloupy. 

Správnou polohu sloupu vyměříme nivelačním přístrojem. Armokoše osadíme a vyvážeme k 

výztuži vyčnívající ze základových patek. Správnou polohu přeměříme. Na vyvázané a 

polohově správně umístěné armokoše osadíme distanční tělíska, která budou zajišťovat 

požadované krytí výztuže 25 mm. 

7.1.2 Bednění sloup ů 

Pro vytvoření formy pro betonáž sloupů bude použito bednění PERI QUATRO. Dělníci 

sestaví bednění sloupu ze čtyř panelů na předmontážní ploše. Osadí se betonářská lávka a 

žebřík. Všechny vnitřní části bednění se natřou odbedňovacím přípravkem. Jeřáb sestavené 

bednění dopraví na místo a přesně se osadí. Rámy sloupu se zajistí sloupovými sponami a 

pomocí klínů se bednění zafixuje ve správné poloze. 
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7.1.3 Betonáž sloup ů 

Čerstvá betonová směs se bude do sloupů ukládat pomocí bádie, která bude opatřena 

rukávem. Tento rukáv bude umístěn dovnitř sloupu tak, aby betonová směs nepadala z 

výšky větší než 1,5 m, nejlépe však těsně nad úroveň betonáže. Betonová směs se z bádie 

vypustí povolením ovládací páky. Každou uloženou vrstvu, minimálně však každých  300 

mm výšky, budou pracovníci hutnit ponorným vibrátorem, vždy tak, aby vibrátor částečně 

zasahoval do předchozí vrstvy alespoň o 50 - 100 mm. Při hutnění betonové směsi musí být 

dbáno opatrnosti, aby se vibrátor nedostal do styku s výztuží nebo bedněním. Vibrování 

jednoho místa vícekrát je zakázáno. Vkládání vibrátoru do směsi musí probíhat rychle a vždy 

ve svislé poloze, jeho vytažení naopak pomalu, aby došlo k nejefektivnějšímu vytlačení 

vzduchu z betonové směsi. Hutnění probíhá tak dlouho, dokud na povrch betonu nezačne 

vystupovat cementové mléko. Zhutněná betonová konstrukce nesmí být vystavena nárazům 

nebo otřesům. 
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Betonáž nelze bez předchozí konzultace se statikem přerušit jinde než v místech daných 

projektovou dokumentací. 

Ošetřování hotové betonové konstrukce bude probíhat poléváním vodou, aby byla 

konstrukce udržena ve vlhkém stavu. Ošetřování začne v okamžiku, kdy bude dosažena 

taková pevnost betonu, že nebude docházet k vyplavování cementového tmele z povrchu 

čerstvé konstrukce. Obecně lze konstatovat, že ošetřování betonu začne cca 12 hodin po 

ukončení betonáže. Teplota ošetřovací vody nesmí mít teplotu nižší než 10°C oproti povrchu 

betonové konstrukce. Ošetřování povrchu bude probíhat minimálně 7 dní od dokončení 

betonáže. Reálná doba ošetřování závisí na klimatických podmínkách, zejména na teplotě 

vzduchu. 

7.1.4 Odbedn ění  

Odbednění hotových betonových konstrukcí může začít v době, kdy beton dosáhne 

minimálně 70 % konečné pevnosti. Toto můžeme ověřit přímo na stavbě tvrdoměrnou 

zkouškou Schmidtovým kladívkem. Tato hodnota a následně doba bude stanovena 

statických výpočtem. 

Doba odbednění je závislá na teplotě vzduchu. Obecně lze říci, že můžeme začít 

odbedňovat za následujících teplotních podmínek: pro teplotu 5 - 10°C po 3,5 

dnech, teplota 10 - 15°C 2,5 dne, teplota 15 - 25°C 2 dny a teplota větší než 25°C -1,5 dne 

od dokončení betonáže. 

Při odbedňování sloupů se odjistí sloupové spony a první dvě stěny sloupového bednění se 

odklopí a následně zajistí čepy. Takto rozevřené bednění se zavěsí na jeřábový hák a 

přemístí se na skladovací plochu bednění. Zde se použité bednění očistí a připraví k dalšímu 

použití v následující etapě. 
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7.2 Vodorovné konstrukce - stropy 

7.2.1 Bednění stropních konstrukcí 

Bednění stropních konstrukcí bude provedeno z nosníkového systémového bednění PERI 

MULTIFLEX a pro betonáž průvlaků bude použit PERI UZ, které bude u obvodových 

průvlaků zahrnovat i okraj stropní desky, ze kterého bude přichyceno zábradlí, zabraňující 

pádu dělníků z výšky. Bednění bude sestavováno po odbednění sloupů. 

Pro sestavení bednění stropních konstrukcí se začne nasazením křížové hlavy na stojku a 

zajistí se západkovým rychlouzávěrem. Stojky s křížovou hlavou se osadí do trojnožky, která 

bude zajišťovat jejich stabilní svislou polohu. Stojky rozmístíme do vyměřené polohy tak, aby 

rozestup mezi stojkami byl po délce spodního nosníku a vzdálenost mezi spodními nosníky 

byla max. 2 m. Následně se do stojek stabilizovaných trojnožkami osadí spodní nosník GT 

24. Nosníky se osazují vždy tak, aby začátek a konec nosníku byl podepřen zmiňovanou 

stojkou s křížovou hlavou. Křížová hlava zabraňuje překlopení spodních nosníků. Tyto  

nosníky budou ukládány pomocí pracovní vidlice. Spodní nosníky musí být přesahovány v 

délce min. 150 mm. Po osazení spodních nosníků se začne s ukládáním horních nosníků, 

které budou osazovány také pomocí montážní vidlice. Horní nosníky musí být ukládány s 
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přesahem minimálně 300 mm a v osové vzdálenosti 625 mm. Rozmístění horních nosníků 

musí být provedeno tak, aby konce bednících překližek ležely vždy přímo na nosníku. V 

místech, kde nevyšla celá bednící překližka, budou místa vyplněna pořezovými překližkami. 

Polohu překližek zajistíme hřebíky. Takto vytvořená bednící plocha se zniveluje a případně 

se rektifikací stojek výškově upraví. Po naprostém vyrovnání bednící plochy se veškerý 

zabetonovávaný povrch natře odbedňovacím přípravku. Nesmí se zapomenout opatřit 

nátěrem i boční stěny průvlakového bednění.Na boční bednění průvlaků a konců stropních 

desek (např v místě prostupu pro uložení prefabrikovaných schodišťových ramen, výtahu a 

pod.) se zajistí bednícím sloupkem, do kterého se osadí ochranné zábradlí. Do sloupku se 

zasune sloupek zábradlí v max. vzdálenosti 2,1 m. Zábradlí bude výšky minimálně 1,2 m s 

vodorovnou výplní minimálně ve třech výškách. Provedené bednění zkontroluje statik a 

zapíše zápis do stavebního deníku. 
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7.2.2 Uložení výztuže 

Ukládání výztuže budou provádět kvalifikovaní vazači přesně podle projektové dokumentace.  

Výztuž bude na stavbu dovezena v ohýbaných nebo přímých prutech, které budou vyvázány 

do výsledné armatury stropní konstrukce. Jednotlivé pruty budou spojovány vázáním 

vázacím drátem. Pro zajištění krytí armatury budou sloužit důsledně umístěné betonové 

distanční podložky. Velký pozor je nutné dbát na správnost navazování výztuže sloupů na 

stropní armaturu. Výztuž obvodových průvlaků bude svázána na přípravné ploše a osazena 

do bednění a následně svázána s výztuží stropní konstrukce. Uloženou armaturu je nutno 

zkontrolovat statikem a zapíše se zápis do stavebního deníku. 

7.2.3 Betonáž stropních konstrukcí 

Betonáž stropních konstrukcí bude prováděno pomocí bádie, kterou na zemi naplní 

autodomíchávač a na místo betonáže bude přepravena jeřábem.  Během dopravy betonové 

směsi z betonárny nesmí dojít ke znehodnocení betonové směsi a betonová směs musí být 

na stavu dopravena v co možná nejkratším čase. Dodaný beton musí být zpracován 

minimálně do 45 minut od výroby. 

Ukládání betonové směsi proběhne v souvislých vrstvách na celou výšku budované 

konstrukce -tj. 250 mm. Konec žlabu bádie bude spuštěn co nejblíže úrovni betonáže. Při 

betonáži nesmí být beton ukládán z výšky větší než 1,5 m. Uložená betonová směs se bude 

hutnit ponorným vibrátorem. Jehlu vibrátoru je nutné vložit do betonové směsi ve svislé 

poloze a rychle, avšak její vytahování musí probíhat pomalu, aby se  vzduch, který se za 

jehlu vibrátoru seskupil, z betonu vyloučil. Vrstva betonu se po pomalém vytažení jehly musí 

co nejlépe spojit. Vzdálenost vpichu ponorného vibrátoru musí být menší než 1,4 násobek 

viditelného okruhu jeho účinnosti. Při hutnění betonové směsi nesmí vibrátor přijít do sytku s 

bedněním nebo armaturou. 

Betonáž nelze bez konzultace se statikem přerušit jinde, než udává projektová 

dokumentace. 

Ošetřování hotové betonové konstrukce bude probíhat poléváním vodou, aby byla 

konstrukce udržena ve vlhkém stavu. Ošetřování začne v okamžiku, kdy bude dosažena 

taková pevnost betonu, že nebude docházet k vyplavování cementového tmele z povrchu 

čerstvé konstrukce. Obecně lze konstatovat, že ošetřování betonu začne cca 12 hodin po 

ukončení betonáže. Teplota ošetřovací vody nesmí mít teplotu nižší než 10°C oproti povrchu 

betonové konstrukce. Ošetřování povrchu bude probíhat minimálně 7 dní od dokončení 
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betonáže. Reálná doba ošetřování závisí na klimatických podmínkách, zejména na teplotě 

vzduchu. 

7.2.4 Odbedn ění stropních konstrukcí 

Částečné odbednění stropní konstrukce může proběhnout nejdříve po 14 dnech po 

dokončení betonáže. Kompletní odbednění stropní konstrukce může proběhnout až po 

dosažení maximální pevnosti betonu v tlaku, tzn. po 28 dnech. 

Odbednění konstrukce začíná odebráním stojek s přímou hlavou. Na zbylých stojkách se 

popustí hlavy stojek o cca 4 cm a pomocí montážní vidlice se sklopí horní nosníky. 

Odeberou se bednící překližky, které se uloží na přepravního boxu a nastříkají se 

odbedňovacím olejem, aby se uzavřely hrany desek. Vidlicí se odeberou horní nosníky a 

následuje odebrání spodních nosníků. Nakonec se demontují stojky s křížovou hlavou a 

vyjmou se z trojnožek. 

 

 



61 

8. JAKOST A KONTROLA 

8.1 Kontrola vstupní 

Kontroluje se rovinnost a povrch základové konstrukce, kde je povolená odchylka rovinatosti  

± 20 mm na 2 m délky.Měření se provádí vodováhou délky 2 m nebo nivelačním přístrojem. 

Tvrdoměrnou zkouškou, pomocí Schmidtova kladívka, se zkontroluje pevnost betonu. 

Minimální naměřená hodnota musí odpovídat 1,5 MPa. Dále se kontroluje vyčnívající výztuž 

pro navázání na sloupy.  Kontroluje se její čistota, správný počet průměrů a napojovací 

délku. 

8.2 Kontrola meziopera ční 

V průběhu výstavby se kontroluje správné navázání výztuže sloupů s výztuží vyčnívající ze 

základů, dále správnost navázání armokošů připravených pro sloupy, vzdálenost třmínků a 

průměry hlavní výztuže. Dále se kontroluje výztuž ve všech spojích, rozích a jiných kritických 

místech, v neposlední řadě se kontroluje plošné vyvázání armatury stropních konstrukcí. 

Nesmí se zapomenou zkontrolovat jakost výztuže - její znečištění, nežádoucí přetvoření 

apod. Kontroluje se osazení distančních prvků. 

Bednění všech budovaných konstrukcí musí být provedeno dle postupů výrobce, kontrolují 

se výškové úrovně nosníků, rovinatost výsledné plochy pro betonáž. 

Při betonáži se kontroluje výška ukládání betonové směsi, která nesmí přesáhnou 1,5 m, 

teplota při které je betonáž prováděna, kontroluje se dodací list betonové směsi, zda se 

dodává správný druh betonové směsi. 

Kontroluje se způsob hutnění betonových konstrukcí - rozestupy vpichů, rychlost provádění 

vpichu, doba vibrování a také hloubka vibrování. 

Při odbedňování se kontroluje předepsaná doba pro možnost odbednění, správnost 

technologického postupu odbedňování, aby nedošlo ke zřícení konstrukce, kontroluje s e 

ukládání jednotlivých prvků bednění, aby nedošlo k jejich zřícení během přepravy, kontroluje 

se čistota prvků připravených k vývozu a opatření olejového nástřiku na bednících 

překližkách. 
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8.3 Kontrola výstupní 

Kontroluje se správná poloha sloupů, jejich rovinatost a rozměry. Odchylka rovinatosti může 

činit maximálně ± 15 mm na výšku sloupu. 

Dovolená odchylka rovinatosti stropní konstrukce činí ± 15 mm na celou délku, maximálně 

však ± 6 mm na délce 2 m. 

Odchylka přímosti průvlaků je ± 20 mm na 6 m, ale maximálně ± 5 mm na délce 2 m. 

Proběhne vizuální kontrola porušení povrchu betonových konstrukcí, odštípnutí rohů, 

viditelnost spár, štěrková hnízda nebo deformace způsobené posunem bednění při betonáži. 

Kontroluje se zda někde nevyčnívá nebo není odhalená výztuž. 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Před započetím prací musí být všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni s 

technologickým pracovním postupem a proškoleni z hlediska bezpečnosti práce. 

Každý pracovník na stavbě je vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, je 

proškolen o BOZ a má kvalifikaci ke své činnosti. Bezpečnost je dodržována podle nařízení 

vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a podle nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

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

hloubky. 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Podrobné podmínky BOZP jsou uvedeny v kapitole G. Plán BOZP 

10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 

ODPADY 

Při provádění betonáže může dojít k úniku provozních kapalin ze stavebních strojů. Tyto 

budou zasypány sorbentem a kontaminovaná zemina se odveze k likvidaci jako nebezpečný 

odpad. Sorbent je součástí havarijní soupravy, kterou musí být stavba vybavena. Každý 

pracovník bude proškolen, kde tuto havarijní soupravu najde. 
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 Vznikající odpad bude likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a tak, 

aby nedošlo k narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou 

barevně označeny a budou sloužit pro umístění plastových výrobků, papíru a komunálního 

odpadu. 

Práce budou probíhat v denní dobu, takže v nočních hodinách nebude narušen noční klid.  

Označení odpadů dle přílohy č.1 vyhlášky 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

Katalogové 

číslo 

likvidace 

Název odpadu 
Kód 

odpadu 
Způsob likvidace 

15 01 Obaly   

15 01 01 Sběrový papír O kontejner, sběrné suroviny 

15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, spalovna 

17 01 Beton cihly, tašky a keramika   

17 01 02 Cihly O skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 

06 

O 

kontejner, skládka 

17 02 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 

17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O spalovna 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 07 Směsné kovy O kontejner, sběrné suroviny 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 

z azbestu 
 

 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 
O 

kontejner, sběrné suroviny 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 

směsných stavebních a demoličních odpadů 
N 

kontejner, skládka, 

spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 

pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
O 

kontejner, spalovna, 

skládka 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 

předmětů a výrobků z nich vyráběných 
 

 

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 
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 Č. 
Předmět 

kontroly 

Popis 

kontroly 

Kontrolu 

provede 

Způsob 

kontroly 

Kritérium 

Kontroly 

Výstup 

kontroly 

Závěr 

V/N 

Kontrolu 

provedl 

Kontrolu 

prov ěřil 

Kontrolu 

převzal 

V
st

up
ní

 

1.  Vytyčení kontrola 
vytyčení os 
pilot a 
pomocných 
bodů 

geodet, 
stavbyvedoucí 

měření, 
vizuálně 

ČSN 730 420-2 

ČSN 73 0205 

- polohová odchylka 

e = 0,1 m pro d ≤ 1.0 
m 

zápis do SD     

2.  Kontrola dodaných 
armokošů 

kontrola 
značení, 
množství, 
kvality, 
skladování 

stavbyvedoucí vizuálně shoda PD s dodacím 
listem 

- označení všech 
prvků délkou a 
profilem 

- uložení na 
podkladcích 

max. ve 3 vrstvách 

zápis do SD, 

dodací list, 

prohlášení o 
shodě 

    

3.  Kontrola dodaného 
betonu 

kontrola 
dodaného a 
objednaného 
betonu, 
kontrola 
vlastností 

stavbyvedoucí zkoušky 
čerstvého 
betonu 

ČSN EN 1536, 
shoda PD s dodacím 
listem 

- odběr 3 vzorků 
(3vzorky = 
1sada) 

zápis do SD, 

dodací list, 

prohlášení o 
shodě 

    

M
ez

io
pe

ra
č
ní

 

4.  Kontrola vrtání kontrola 
hloubky, 
svislosti, 
průměru dle 
technologie 
CFA 

stavební mistr měření, 
vizuálně 

ČSN EN 1536, PD 

- odchylka svislosti  

i = 0,02 m/m 

- polohová 
odchylka 

e = 0,1 m pro d ≤ 1.0 
m 

zápis do SD, 

protokol 

    

5.  Kontrola betonáže kontrola 
vpravování 
betonové 
směsi dle 
technologie 

stavební mistr monitoring ČSN EN 1536, PD 

- tlak betonu u paty 
> vnější tlak 
zeminy 

zápis do SD, 
protokol 
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CFA - záznam o rotaci 
šneku 

6.  Kontrola osazení 
armkoše 

kontrola 
vkládání 
armatury, 
upevnění 
armatury 

stavební mistr měřením, 
vizuálně 

ČSN EN 1536, PD 

- ihned po betonáži 

- krytí mi. 60 mm 

zápis do SD, 
protokol 

    

V
ýs

tu
pn

í 

7.  Ošetření mladého 
betonu 

kontrola dle 
vlivu 
klimatických 
podmínek 

stavbyvedoucí vizuálně ČSN EN 13670 

- přikrytí 
parotěsnou 
plachtou 

- povrch polévat 
proti vysychání 

zápis do SD     

8.  Kontrola provedení 
pilot 

kontrola 
výškových a 
polohových 
odchylek 

geodet, 
stavbyvedoucí 

měřením ČSN EN 1536, PD 

- polohová 
odchylka 

e = 0,1 m pro d ≤ 1.0 
m 

- výškové osazení 
armokoše ± 
0,15m 

zápis do SD, 
výkresy 
provedení 

    

 9.  Zatěžovací 
zkouška 

statická 
zatěžovací 
zkouška 

specialista, 
stavbyvedoucí 

zkoušky ČSN EN 1536, PD 

- sednutí max. 10 
mm 

zápis do SD, 
protokol 
provedení 
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1. ÚDAJE O STAVENIŠTI 

1.1 Informace o rozsahu a stavu staveništ ě 

Staveniště se nachází v katastru města Zlína, v místní části Jižní Svahy., pod ulicí Křiby. 

Parcela č. 2144/49, 2144/50. Okolní zástavbu tvoří objekty bytové výstavby, především 

bytové domy. 

Staveniště je mírně svažitého charakteru se sklonem západním směrem. Převýšení 

staveniště je cca 5 m na délce 50 m. 

Podle geologického výstupu se spodní voda nevyskytuje dříve, než 25 m pod terénem. 

Na pozemku se nacházely budovy dřívější výtopny, ty však byli zdemolovány před řešením 

projektu bytového domu, takže nejsou součástí tohoto projektu.  

Na staveništi se nacházejí sítě technické infrastruktury, které musí být před započetím 

stavebních prací i samotného zřízení zařízení staveniště prokazatelně vytýčeny příslušnými 

vlastníky sítí. Toto vyznačení musí být viditelně označeno a musí být předán zápis o 

vytýčení. 

Příslušné přípojky k bytovému domu budou provedeny po ukončení provádění zemních a 

základových pracech. Polohy a typy těchto přípojek jsou zřejmé z výkresu zařízení 

staveniště. Dešťová kanalizace, před objektem bytového domu, bude zřízena po vyklizení 

většiny objektů zařízení staveniště a po ukončení hlavního pojezdu stavebních strojů a 

automobilů, aby nedošlo k jejímu poškození. Do té doby bude staveniště odvodněno žlabem 

ustícím do vtoku stávající dešťové kanalizace. Před zaústěním musí být osazen lapač 

ropných látek nebo jiný odlučovač, včetně sběrného koše pro zachycení připlavených 

nečistot a nebezpečných látek. 

1.2 Objekty vyžadující stavební ohlášení 

V rámci zařízení staveniště bude potřeba vyřídit ohlášení pro dočasné ustavení stavebních 

jeřábů a skladovací plochy, protože jejich celková plocha přesahuje 300 m2. 
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1.3 Orienta ční lhůty výstavby a p řehled rozhodujících termín ů 

• Smlouva o dílo:    11. 11. 2014 

• Zahájení stavby:    6. 4. 2015 

• Ukončení stavby:    31. 8. 2017 

• Předání stavby:    1. 9. 2015 

2. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Před započetím zřizování zařízení staveniště bude nutno na pozemku skrýt ornici a pokácet 

keře a nálety. 

Staveniště bude po celou dobu výstavby (až po terénní a sadové úpravy) vymezeno 

mobilním oplocením výšky 2,0 m. Toto oplocení bude v místě buňkoviště opatřeno 

neprůhlednou plachtou. V místě vjezdu a výjezdu na staveniště bude umístěna 

uzamykatelná brána š. 6,0 m. Tato brána bude umístěna v severní části pozemku, ústící na 

ulici Křiby. Před vstupem na staveniště bude vybudováno parkoviště pro vozidla stavby. Toto 

parkoviště se bude nacházet v místech budoucího parkoviště pro realizovaný bytový dům. 

Staveništní komunikace bude vytvořena ze stavební drtě, zhutněná na Edef,2 = 30 MPa dle 

ČSN 73 6101. Tloušťka takto vytvořené komunikace bude po požadovaném zhutnění 150 

mm. 

Na staveništi se nachází výhybna pro stavební stroje a automobily. Poloměr oblouku pro 

výhybnu je navržen 10 m. Toto je vyhovující pro běžné nákladní automobily, betonové 

pumpy a jiné. Velké nákladní automobily s návěsem si v křižovatce Křiby najedou tak, aby 

mohly na staveništní komunikaci nacouvat. 

Na staveništi se bude nacházet buňkoviště, pro zajištění zázemí pro stavbyvedoucích a 

pracovníků.. Buňkoviště bude zbudováno na východní straně pozemku hned u vchodu na 

staveniště. Tato poloha se jevila jako nejvýhodnější z hlediska přístupnosti ihned u vchodu a 

vzhledem k prostorovému využití staveniště. Buňkoviště bude obsluhováno staveništní 

komunikací, která vede přímo kolem něj. Podkladní plochou pro stavební buňky bude 

zhutněná stavební drť. Buňky kanceláří a hygieny budou ukládány na stavební panely, které 

musí být vyrovnány.  
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Příslušné přípojky k bytovému domu budou provedeny po ukončení provádění zemních a 

základových pracích. Polohy a typy těchto přípojek jsou zřejmé z výkresu zařízení 

staveniště. Dešťová kanalizace, před objektem bytového domu, bude zřízena po vyklizení 

většiny objektů zařízení staveniště a po ukončení hlavního pojezdu stavebních strojů a 

automobilů, aby nedošlo k jejímu poškození. Do té doby bude staveniště odvodněno rygolem 

ustícím do vtoku stávající dešťové kanalizace.  

Pro případ úniku ropných látek nebo olejů bude v jednom ze staveništních skladů umístěna 

havarijní souprava se sorbentem. Všichni pracovníci budou seznámeni s umístěním havarijní 

soupravy. Každý únik provozních kapalin musí být nahlášen a zapsán do protokolu, který má 

na stavbě k dispozici stavbyvedoucí. 

Staveništní přípojky jsou zřejmé z výkresu zařízení staveniště. Navržena je přípojka 

elektrického vedení a vody. Vzhledem k velké vzdálenosti splaškové kanalizace a zvážení 

ekonomických hledisek na zřízení staveništní přípojky splaškové kanalizace, bude 

hygienické zázemí napojeno na zabudovaný fekální tank, který bude vyvážen na základě 

smlouvy s pronajímatelem v dohodnutých termínech. Na staveništi bude umístěno jedno 

mobilní wc, z důvodu rozlehlosti staveniště a velké vzdálenosti k hygienickému zázemí ze 

zadní části staveniště. 

Skladovací plochy na staveništi budou vyrovnány zhutněným stavebním recyklátem a musí 

být odvodněny. Směr odvodnění je zřejmý z výkresu zařízení staveniště. 

Pro výstavbu vrchní stavby budou na staveniště umístěny dva stavební jeřáby. Tyto budou 

ukotveny na podkladu z panelových dílců a ukotveny dle zásad výrobce. Umístění jeřábu 

musí být minimálně 0,5 m od pevné překážky v místě jeho maximální kružnice otoče. Jeřáb 

bude napojen na elektřinu, bude zde umístěno upozornění o elektrickém napětí. 

V blízkosti stavebních jeřábů budou umístěna dvě sila pro maltové směsi. Tato budou 

napojena na elektřinu a vodu. 
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3. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

3.1 Sociální a hygienické 

Na severovýchodní straně staveniště budou umístěny mobilní buňky sociálního zařízení, 

kancelář, šatny a mobilní WC buňky. Hygienické a sociální buňky budou napojeny na zdroje 

energií staveništními přípojkami. 

Sociální a hygienické zázemí je navrhováno pro zařízení staveniště pro hrubou stavbu. 

PŘEDMĚT SPOTŘEBA POČET OSOB POČET PŘEDMĚTŮ 

ŠATNY 1,25 m2 / os 45 52,5 m2 

SPRCHY 1 ks / 20 os 45 2 ks 

UMYVADLO 1 ks / 15 os 45 3 ks 

WC 1 ks / 10 os 45 4 ks 

PISOÁR 1 ks / 10 os 45 4 ks 

 

Mobilní kancelá ř 

 

• šířka 2,5 m 

• délka 6,0 m 

• výška 2,82 m 

• elektroinstalace vedena ve stropě a ve stěnách 
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• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 

• uzemnění vyvedeno u dolního rámu 

• větrací mřížky v obvodových stěnách 

Typ bu ňky SPOTŘEBA POČET  

Kancelá ř mistr ů cca 16 m2 2 ks 

Mobilní kancelá ř pro stavbyvedoucí 

Typ bu ňky SPOTŘEBA POČET  

Kancelá ř stavbyvedoucích cca 16 m2 2 ks 

 

 

• Rozměr 6058 x 4 891 x 2820 mm 

• 2 ks venkovní přívod 380 V/32A 
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• 2 ks venkovní vývod 380 V/32A 

• 2 ks rozvodná krabice 2 x 16A, 1 x 10A 

• 4 ks zářivka 1 x 36W s vanou 

• 4 ks zásuvka 

• 2 ks zásuvka na topení 

• 2 ks vypínač 

• 2 ks věšáková deska s pěti dvouháčky 

• 2 ks plastové okno 1800/1200 mm, O/S, bílé, předokenní plastová roleta 

• 2 ks elektrický přímotop 2 kW 

• 2 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 

 

Mobilní šatna 

 

• šířka 2,5 m 

• délka 6,1 m 

• výška 2,82 m 

• elektroinstalace vedena ve stropě a ve stěnách 

• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 

• uzemnění vyvedeno u dolního rámu 
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• větrací mřížky v obvodových stěnách 

Mobilní sanitární bu ňka CONTIMADE STANDARD TYP 19 

 

• šířka 2,5 m 

• délka 6,1 m 

• výška 2,82 m 

• elektroinstalace vedena ve stěnách a stopě 

• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 

• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 

• ventilátor 

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

porcelánový pisoár, pisoárová dělicí příčka - po 2 ks, porcelánové umývadlo se 

směšovací baterií - 3 ks, porcelánové umývadlo s baterií na studenou vodu - 1 ks, 

sprchová kabina se závěsem - 2 ks, zrcadlo, polička, háček na ručník - po 4 ks, boiler 

150 l - 1 ks, podlahová vpusť - 2 ks 

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

• větrací mřížky v obvodových stěnách 

3.2 Objekty odpadového hospodá řství 

Pro ukládání komunálního a tříděného odpadu, budou na stavbě umístěny plastové 

odpadové nádoby. Nádoby budou v barevném provedení podle druhu tříděného odpadu. 

Každá nádoba bude opatřena cedulí s informací, pro jaký druh odpadu je určena. 
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Malá odpadová nádoba 

• Rozměry    740 x 580 x 1075 mm 

• Přepravní váha  16 kg 

• Objem     240 l 

Velká odpadová nádoba 

• Rozměry    1360 x 770 x 1180 mm 

• Přepravní váha  45 kg 

• Objem     660 l 

 

3.3 Objekty zajiš ťující provoz staveništ ě 

3.3.1 Elektrorozvad ěč 

Na staveništi bude umístěn staveništní rozvaděč RS 2.0.1.4 IP44, který bude sloužit k 

dodávce elektrické energie k potřebným strojním zařízením. 

Podzemní přípojné vedení k rozvaděči bude vedeno v zemi a bude uloženo v chráničkách. 

• zásuvka 2x  5 k / 32 A / 400 V 

• zásuvka 1x  5 k / 16 A / 400 V 

• zásuvka 4x  16 A / 230 V 

3.3.2 Mobilní oplocení 

Staveniště bude po celém obvodu zabezpečeno mobilním oplocením. Toto oplocení bude 

pronajímáno. Oplocení bude z hliníkového rámu vyplněného drátěnou sítí, s ochranou proti 

přelezení, celkové výšky 2,0 m. Oplocení bude v části buňkoviště opatřeno krycí 

neprůhlednou plachtou. 
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Pro zajištění oplocení v celkové délce 407 m bude zapotřebí 117 plotových dílců o 

rozměrech 3,5 x 2,0 m. Pro zabránění průhledu do buňkoviště bude použita neprůhledná 

plachta v celkovém množství 1000 m2. Pro stabilizaci plotových dílců bude zapotřebí cca 

814 patek. Plotové patky slouží k osazení plotových dílců.. Jednotlivé dílce jsou k patce 

uchyceny pomocí spony proti vyháknutí.  

3.3.3 Stavební je řáb 

Pro vertikální dopravu budou sloužit dva věžové jeřáby LIEBHERR 81 K. Právě tento typ byl 

zvolen na základě potřebného dosahu a ověřením diagramu únosnosti pro potřebná 

přepravovaná břemena.  

Jeřáby budou umístěny na východní straně staveniště mezi budovaným objektem a 

staveništní komunikací. tato poloha byla zvolena, protože se jeví jako nejvýhodnější z 

pohledu obslužnosti stavby a zařízení staveniště.  

Jeřáby budou na stavbu dovezeny ve vodorovné poloze, na přepravních kolečkách a taženy 

nákladními automobily. Nákladní automobily budou muset na staveniště nacouvat z ulice 

Křiby. Pro tyto manévry je v křižovatce dostatečný prostor a otáčení na staveništi by bylo 

komplikované. Nákladní auto nacouvá k finální pozici tak, aby zakládací kříž jeřábu byl 

nejblíže finální poloze. Patky zakládacího kříže se vysunou a položí na panely připravené pro 

založení jeřábu. Základový kříž se ustanoví na přesnou pozici a vyndáním přepravních 

koleček se ustaví. Po ustavení můžeme zvednout první vertikální pozici jeřábu a následuje 

složení výložníku do svislé polohy.. Následně se pomocí tohoto již ustaveného jeřábu osadí 

potřebná hmotnost závaží, v podstatě si závaží na sebe osadí sám, za pomoci naklánění 

první vertikální pozice. Závaží tvoří zátěžové panely ukládané do zadní části otoče jeřábu. 

Poté vložíme do vertikální části navyšující prvky nosné konstrukce, abychom docílili 

požadované výšky výložníku( 7 ks pro výšku výložníku 40,4 m a 5 ks pro výšku výložníku 

35,6 m). Následuje vysunutí druhé vertikální části za společného sestavování špičky jeřábu, 

která vysune výložník do vodorovné polohy. Ohnutím výložníku do max. úhlu 30° docílíme 

větší výšky háku, bude - li potřeba. 
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Podklad pod jeřáby bude zhutněn pomocí válce a zpevněn betonovými panely rozměrů 1,0 x 

1,0 m, tl. 250 mm. Panely budou osazovány z nákladního automobilu pomocí hydraulické 

ruky. 

Břemena skladovaná v dosahu pouze jednoho jeřábu, budou přesunuta dosažitelným 

jeřábem na místo překládky, odkud si břemeno přebere druhý jeřáb. Překládka musí vždy 

probíhat při plném odstavení břemena na zpevněnou plochu. Nikdy se nesmí břemeno 

přebírat ve výšce nebo na nestabilním povrchu. 

Jeřáb 1 - LIEBHERR 81 K - R 45 m 

• Maximální nosnost  6000 kg 

• Rádius otoče 45 m 

• Maximální výška háku  40,4 m 

• Nosnost při maximálním vyložení  1400 kg 

Jeřáb 2 - LIEBHERR 81 K - R 42 m 
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• Maximální nosnost  6000 kg 

• Rádius otoče 42 m 

• Maximální výška háku  35,6 m 

• Nosnost při maximálním vyložení  1400 kg 

Výškové uspo řádání je řábů 

 

Podrobný popis včetně posouzení kritických břemen je uveden v kapitole  I. Návrh strojní 

sestavy. 

4. VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PLOCHY 

Pro skladování drobného materiálu a nářadí bude sloužit skladový kontejner CONTIMADE 

TYP 24. 

Skladový kontejner CONTIMADE TYP 24 

¨ 

• šířka 2,5 m 
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• délka 6,1 m 

• výška 2,6 m 

V severní části staveniště se nachází staveništní skládka, kde bude umístěn veškerý 

skladovaný materiál, kromě drobného materiálu a nářadí, které bude umístěno v 

uzamykatelných skladech. Skládka bude zpevněna zhutněným stavebním recyklátem v tl. 

150 mm. Odvodnění skládky je zajištěno přirozeným sklonem staveniště, kdy dešťové vody 

budou svedeny do sběrného žlabu s vpustí ústící do dešťové kanalizace 

5. STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 

Staveništní komunikace bude vytvořena ze stavební drtě, zhutněná na Edef,2 = 30 MPa dle 

ČSN 73 6101. Tloušťka takto vytvořené komunikace bude po požadovaném zhutnění 150 

mm. 

Na staveništi se nachází výhybna pro stavební stroje a automobily. Poloměr oblouku pro 

výhybnu je navržen 10 m. Toto je vyhovující pro běžné nákladní automobily, betonové 

pumpy a jiné. Velké nákladní automobily s návěsem si v křižovatce Křiby najedou tak, aby 

mohly na staveništní komunikaci nacouvat. 

6. ZDROJE ENERGIÍ PRO STAVENIŠTNÍ ÚČELY 

Návrhy zdrojů energie jsou dimenzovány na nejvyšší možný počet pracovníků souběžně 

pracujících. Tento návrh je zpracován pro výstavbu hrubé stavby. 
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6.1 Zásobování vodou 

Staveniště bude napojeno na vodovodní řad ve vodoměrné šachtě v jižní části staveniště. Ze 

stejné šachty bude budována vodovodní přípojka bytového domu. 

6.1.1 Potřeba vody pro provozní ú čely 

Qt = ( Sv * knt ) / ( t * 3600) 

Qt    maximální hodinová potřeba provozní vody 

Sv    potřeba provozní vody za den 

knt    koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt = 1,5 

t    pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách v letním období 

Činnost MJ Počet MJ 
Spot řeba 

l / den 

Celkem 

l / den 

Ošetřování stropní monolitické konstrukce 4NP m3 613 250 153250 

Příčky 1NP m2 626 15 9390 

Čištění nákladních vozidel ks 5 1000 5000 
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Celkem 167 640 l / den 

Qt = ( 167640 * 1,5) / (10 * 3600) 

Qt =  6,9 l / s 

6.1.2 Potřeba vody pro osobní hygienu 

QP = (PP * Ns * knt ) / ( t * 3600) 

QP    maximální hodinová spotřeba vody 

PP    počet pracovníků ve směně 

NS    norma spotřeby vody na osobu a den 

knt    koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, knt = 2,7 

t    pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách v letním období 

Činnost MJ Počet MJ 
Spot řeba 

l / den 

Celkem 

l / den 

Pracovníci os 45 75 3375 

Celkem 3375 l / den 

QP = (45 * 75 * 2,7 ) / ( 10 * 3600) 

QP =  0,25 l / s 

6.1.3 Potřeba vody pro protipožární ú čely 

Staveništní rozvod požární vody pro požární účely není nutné navrhovat, neboť ve 

vzdálenosti max. 200 m od hranice staveniště se nachází vodní hydrant. 

6.2 Zásobování elektrickou energií 

Hodnota příkonu elektrické energie se stanoví z celkového počtu strojních zařízení na 

staveništi konkrétně z jejich výkonu. Ve výpočtu bude uvažována pouze ta strojní sestava, 

která se bude na staveništi vyskytovat ve stejný čas. 
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S = 1,1 √(β1 * P1 + β2 * P2 + β3 * P3)2 + (β1 * P1 * tgφ1 + β2 * P2 * tgφ2 + β3 * P3 * tgφ3)2 

S      zdánlivý příkon 

1,1      koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10% 

β1, β2, β3     koeficienty náročnosti – soudobost výkonů spotřebičů 

tgφ1, tgφ2, tgφ3   fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ 

P1      instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2      instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

P3      instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

Koeficient náročnosti β1 dle ČSN 34 1610 

• Hodnota koeficientu pro mechanizační prostředek s jedním elektromotorem 0,75 

• Hodnota koeficientu pro mechanizační prostředek se dvěma a více elektromotory 0,55 

Koeficient náročnosti β2 vnitřního osvětlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9 

Koeficient náročnosti β3 vnějšího osvětlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0 

V případě většího počtu mechanizačních prostředků na stavbách: 

• Ze zděné nosné konstrukce 0,25 

• S ocelovou nosnou konstrukcí 0,4 

• Ze železobetonových prefabrikátů s použitím lehkých mechanizačních prostředků 0,45 

• Ze železobetonových prefabrikátů s použitím těžkých mechanizačních prostředků 0,55 

Hodnota P 1 - instalovaný výkon elektromotor ů na staveništi 

Stroj MJ Počet MJ 
Spot řeba 

kW 

Celkem 

kW 

Stavební jeřáb ks 2 15,00 30,0 
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Míchačka ks 2 0,7 1,4 

Svářecí stroj ks 3 3,5 10,5 

Celkem 41,9 kW 

Hodnota P 2 - instalovaný výkon vnit řního osv ětlení 

Stroj MJ Počet MJ 
Spot řeba 

kW 

Celkem 

kW 

Osvětlení buněk ks 10 0,15 1,5 

Halogenový reflektor vnitřní ks 4 0,5 2,0 

Celkem 3,5 kW 

Hodnota P 3 - instalovaný výkon venkovního osv ětlení 

Stroj MJ Počet MJ 
Spot řeba 

kW 

Celkem 

kW 

Halogenový reflektor vnější ks 4 1,0 4,0 

Celkem 4,0 kW 

Celkový pot řebný výkon na staveništi 

S = 1,1 √(0,55 * 41,9 + 0,8 * 3,5 + 0,9 * 4,0) 2 + (0,55 * 41,9 * tg0,75 + 0,8 * 3,5 * tg0,9 + 0,9 * 

2,0 * tg0,9)2 

S =  32,39 kW 

6.3 Kanalizace splašková 

Splašky vznikající v hygienickém zázemí stavby budou odvedeny do fekálního tanku, odkud 

budou průběžně vyváženy. 

Dle čl. 5.1. ČSN 756081 je velikost jímky závislá na počtu obyvatel a intervalu vyprazdňovaní 

jímky. 
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V = n * q * t 

V = 45 * 50 * 15 

V = 33,75 m3 

V - potřebný akumulační prostor 

N - počet napojených obyvatel 

q - specifická průměrná denní spotřeba vody (m 3/ osoba/ den) možná hodnota 100 

l/os/den 

t - interval vyprazdňovaní jímky ( ve dnech) 

Je navržena jímka bezodtoková PJBH 42,5 od společnosti ECOMONITOR 

• rozměry 6160 x 2500x 3100 mm 

• DN 160 mm 

• hmotnost 140 kg 

• užitný objem 42,5 m3 

• teoretický objem 45 m3 

6.4 Odvodn ění staveništ ě 

K odvodnění staveniště bude využito přirozeného spádu staveniště. Voda bude ze 

spádových ploch odvedena žlabem, který povede mezi skladovacími plochami a staveništní 

komunikací a bude zaústěn do dešťové kanalizace. 

7. OMEZENÍ A ZNAČENÍ 

Vstup na staveniště bude označen informační tabulí - vstup nepovolaným osobám zakázán. 

Na hlavní komunikaci, před křižovatkou ulic Křiby a Pod Křiby, bude umístěna informační 

tabule - Pozor, výjezd vozidel stavby.  Před vjezdem na staveniště bude umístěna zákazová 

dopravní značka - Zákaz vjezdu, s dodatkovou tabulkou - mimo vozidel stavby. 
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U vstupu na staveniště bude viditelně umístěna kopie stavebního povolení. Také zde bude 

umístěna tabule o projektu výstavby, kde budou uvedeny základní kontakty na odpovědné 

osoby. 

8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Při provádění stavby budou vznikat odpady typické pro stavební a montážní činnosti tohoto 

druhu a rozsahu, které nebude mít výraznější vliv na likvidaci nebo odvoz a uložení na 

skládku.  Vzhledem k charakteru místa stavby, typu stavby a předpokládanému technickému 

vybavení se bude jednat o následující odpady – jedná se o odpady kategorie ostatní dle 

Sbírky zákonů č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) 

Katalogové 
číslo 

likvidace 
Název odpadu Kód 

odpadu Způsob likvidace 

15 01 Obaly   

15 01 01 Sběrový papír O kontejner, sběrné suroviny 

15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, spalovna 

17 01 Beton cihly, tašky a keramika   

17 01 02 Cihly O skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 
kontejner, skládka 

17 02 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 

17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O spalovna 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 07 Směsné kovy O kontejner, sběrné suroviny 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
z azbestu 

  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

O kontejner, sběrné suroviny 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů 

N kontejner, skládka, 
spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O kontejner, spalovna, 
skládka 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
předmětů a výrobků z nich vyráběných 

  

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 

Zneškodňování nebezpečných odpadů bude zajišťovat smluvně domluvená firma. 
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Nakládání s odpady, způsob jejich uskladnění, odvoz odpadů k likvidaci, popřípadě k 

dalšímu využití zajistí tedy původce odpadu, který jako právnická osoba je původcem 

odpadu.  

Na nakládání s odpady se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími 

předpisy – vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláška č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

Z tohoto důvodu je původce odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech povinen 

zabezpečit zejména: 

• shromažďovat a třídit odpady 

• zabezpečit odpady před zcizením, znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem. 

• původcem odpadu při produkci nebezpečných odpadů musí zajistit souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady a vést evidenci odpadu 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna mechanickým oklepem, případně 

oplachem tlakovou vodou. Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením. Výjezdy 

ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací bude 

okamžitě odstraněno. 

9. BOZP 

9.1 Obecné požadavky na staveništ ě 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 

a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 

v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě  
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ohrazení  staveniště  na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 

umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým 

postižením. 

Vjezdy  na staveniště pro vozidla musí být označeny  dopravními značkami, provádějícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 

musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 

komunikacích, které k nim vedou. 

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. 

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný  stav pracovišť a 

dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis 

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. 

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 

9.2 Bezpečnost na staveništi z hlediska t řetích osob 

Bezpečnost na staveništi se řídí plánem bezpečnosti, jež je upraven dle platných zákonů a 

vyhlášek. Osoby pohybující se na staveništi musí být předem seznámeny s obsahem 

zmíněného dokumentu a svým podpisem se zaváží j jeho dodržování. Bezpečnost na 

staveništi se řídí především nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále také nařízením 

vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Na staveniště je povolen vstup pouze osobám na stavbě pracujícím nebo osobám řídícím 

práce, či osobám v jejich doprovodu. Pracovní úrazy zapříčiněné nedodržením předpisů 

nebudou odškodněny. Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna nosit ochranou 

přilbu, pevnou obuv a reflexní vestu.  
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Proti nepovolanému vniknutí cizích osob bude staveniště oploceno do výšky 2,0 m po celé 

jeho hranici. Vjezd a výjezd na, resp. ze staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou. 

Nebezpečná zařízení apod. budou označena informačními tabulemi. 

Provoz na staveništi se bude řídit pravidly silničního provozu. Na staveništi nejsou 

vyžadovány úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Za bezpečnost na stavbě zodpovídá stavbyvedoucí, v případě jeho nepřítomnosti mistr. 

9.3 Uspo řádání a bezpe čnost z hlediska ochrany ve řejných zájm ů 

Při práci s jeřábem musí být dodržován zákaz manipulace s břemenem v zakázaných 

oblastech, které jsou znázorněny ve výkresu zařízení staveniště. V rámci ochrany okolí před 

hlukem nebo vibracemi, musí být dodržovány pokyny pro dobu nočního klidu. 

Nejvyšší přípustné limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou 

pak rovny: 

• v době 6 - 7; 21 - 22 hodin      LAeq = 60,0 dB(A) 

• v době 7 - 21 hodin     LAeq = 67,4 dB(A) 

• v době 22 - 6 hodin       LAeq = 55,0 dB(A) 

10. NÁKLADY NA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Ekonomické vyhodnocení nákladů je rozděleno na náklady za pronájem staveništních buněk 

a jeřábu, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na zřízení vnitrostaveništních 

komunikací a skladovacích ploch a náklady na spotřebu energií. 

Náklady na pronájem staveništních bun ěk a jeřábu 

Typ Množství 
Cena Kč / 

MJ 

Doba 

trvání 

(měsíce) 

Cena 

celkem 

Kč 

Poznámka 

Mobilní kancelář 1 ks 3600 25 90.000 Pronájem 

Mobilní šatna 3 ks  25  Vlastní 
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Mobilní sanitární buňka 1 ks 2900 25 78.300 Pronájem 

Fekální tank 1 2100 25 52.500 Pronájem 

Vyvážení fekálního tanku 1x/3 týdny 1000 34 34.000 Smlouva 

Skladovací kontejner 3 ks - - - Vlastní 

Kontejnery na odpad 3 ks - - - Vlastní 

Oplocení 407 m 16 25 162.800 Pronájem 

Jeřáb 2 ks 60 000 20 2.400.000 Pronájem 

Montáž, demontáž a doprava 

jeřábu 

2 50000 - 100.000 Pronájem 

Celkem 2.917.600 Kč  

Cena pronájmu staveništních buněk obsahuje i cenu za dopravu, montáž, demontáž a vnitřní 

mobiliář. 

Náklady na z řízení staveništních p řípojek 

Typ Množství 
Cena Kč / 

MJ 

Doba 

trvání 

(měsíce) 

Cena 

celkem 

Kč 

Poznámka 

Přípojka vody 187 m 767 - 143.429 RTS 14/III 

Přípojka kanalizace 5 m 1000 - 5.000 RTS 14/III 

Přípojka NN 139 m 450 - 62.550 RTS 14/III 

Celkem 210.979 Kč  

Náklady na z řízení vnitrostaveništních komunikací a skladovacích  ploch 

Typ Množství 
Cena Kč / 

MJ 

Doba 

trvání 

(měsíce) 

Cena 

celkem 

Kč 

Poznámka 

Stavební recyklát 322,5 m3 120 - 38.700  

Celkem 37.700 Kč  
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Náklady na spot řebu energií 

Denní spotřeba elektřiny cca 100 kW / den 

Denní spotřeba vody cca 30 m3 / den 

Typ Množství 
Cena Kč / 

MJ 

Doba 

trvání 

(měsíce) 

Cena 

celkem 

Kč 

Poznámka 

Voda 600 

m3/měs 

78 

Kč/m3 

27 1.263.600 30 m3/den- 

Elektřina 2,0 

MWh/měs 

4130,5 

Kč/MWh 

27 223.020 100 kW/den 

Celkem 1.486.620 Kč  

Celkové náklady na za řízení staveništ ě 

Typ 

Cena 

celkem 

Kč 

Poznámka 

Staveništní buňky a jeřáb 2.917.600  

Staveništní přípojky 210.979  

Komunikace a skladovací plochy 37.700  

Spotřeba energií 1.486.620  

Celkem 4.652.899 Kč  

Celková cena zařízení staveniště bude stanovena ve výši 1,5 %, z celkové ceny díla 

356.832.413 bez DPH na 5.352.486 Kč,  
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11. ČASOVÝ PLÁN ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

č. objektu Objekt za řízení staveništ ě 
Rozhodující termíny 

zřízení likvidace 

1. Staveništní přípojky 31.3.2015 30.7.2017 

2. Oplocení 31.3.2015 30.7.2017 

3. Staveništní komunikace 31.3.2015 30.7.2017 

4. Stavební buňky 31.3.2015 30.7.2017 

5. Stavební jeřáb 25.9.2015 31.3.2017 
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12. VLIV REALIZACE STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Při realizaci stavby je třeba: 

• Zabránit znečištění vod jak podzemních i povrchových  

• Dodržovat ochranu proti vibracím a  nadměrnému hluku 

• Co nejvíce omezit znečišťování ovzduší 

• Předcházet znečišťování  komunikací  

Využití komunikací a veřejných prostranství pro staveniště je třeba používat pouze 

v nezbytném rozsahu a čase a po ukončení jejich užívání je třeba je uvést do původního 

stavu. Pokud jsou komunikace a prostranství využívána nejen stavbou, ale je zachováno 

současné užívání veřejností, je třeba udržovat je v takovém stavu, aby byly bezpečně 

použitelné. Jedná se zejména o chodníky či přechody.  

Po dobu provádění stavby je třeba chránit stavby, veřejná prostranství a komunikace, které 

jsou v dosahu negativních účinků.  

13. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA PODZEMNÍ A DEŠ ŤOVÉ 

VODY 

V zasaženém území stavby je třeba řešit vodní režim, a to především při realizaci výkopů 

spodní stavby, kdy je třeba zajistit minimalizaci omezení zasakování dešťových vod a 

zpomalování jejich odtoku prostřednictvím jednotné kanalizace na ČOV. Při zaplavení 

staveniště nebo částí stavby dešťovými vodami, případně při zaplavení spodní vodou budou 

odčerpávány kalovým čerpadlem do dešťové kanalizace. 

14. ODPADY VZNIKAJÍCÍ P ŘI VÝSTAVBĚ 

Realizace stavby přináší vznik odpadů, které jsou typické pro činnosti stavební a montážní. 

Rozsah a druh odpadů, které při provádění stavby vzniknou, nemají významnější vliv na 

likvidaci, svoz a uložení odpadu na skládku. Typ stavby, její umístění a vybavení dává 
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předpoklad, že se bude jednat o odpady kategorie ostatní dle Sbírky zákonů č. 381/2001 Sb. 

(katalog odpadů) 

Katalogové 
číslo 

likvidace 
Název odpadu Kód 

odpadu Způsob likvidace 

15 01 Obaly   

15 01 01 Sběrový papír O kontejner, sběrné suroviny 

15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, spalovna 

17 01 Beton cihly, tašky a keramika   

17 01 02 Cihly O skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 
06 

O 
kontejner, skládka 

17 02 Dřevo, sklo, plasty   

17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 

17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O spalovna 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   

17 04 07 Směsné kovy O kontejner, sběrné suroviny 

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
z azbestu 

  

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 

O kontejner, sběrné suroviny 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů 

N kontejner, skládka, 
spalovna 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O kontejner, spalovna, 
skládka 

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
předmětů a výrobků z nich vyráběných 

  

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 

15. LIKVIDACE ODPAD Ů 

Nakládáním s odpady se zabývá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími 

předpisy – vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláška Č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady.  

Vzhledem k tomu, že likvidace odpadů vychází z obecně právních předpisů, musí mít 

stavební firma, která stavbu provádí uzavřen smluvní vztah s odbornou firmou, která se touto 

činností zabývá. Za nakládání s odpady, jejich uskladnění, odvoz a likvidaci zodpovídá 

původce odpadu.  
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Původce odpadu je ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech povinen odpady nejen třídít a 

shromažďovat, ale také zabránit jejich zcizení, znehodnocení nebo nežádoucímu úniku. Při 

produkci nebezpečného odpadu je původce povinen jej evidovat a mít souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady. 

16. OCHRANA PROTI VIBRACÍM A NADM ĚRNÉMU HLUKU 

Realizace pilot znamená tvorbu nadlimitního hluku, který je přípustný pouze v denních 

hodinách, práce v noci je v tomto případě zcela vyloučena. Hladina akustického tlaku 

pracovních strojů při běžných stavebních činnostech je dle hodnot převzatých z protokolů o 

měření hluku a z literatury stanovena takto: 

•  nákladní vozidlo těžké   LAeq,T = 78 dB ve vzdálenosti 10 m 

• pilotovací souprava    LAeq,T = 97,9 dB ve vzdálenosti 10 m 

• rýpadlo        LAeq,T = 83 dB ve vzdálenosti 10 m 

 „Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací" 

udává nejvyšší přípustné hodnoty běžné výstavby. 

Limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s  se stanoví 

dle § 11 „Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru" součtem základní 

hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí, která je ovlivněna denní nebo noční 

dobou a také druhem chráněného prostoru.. 

Denní hygienický limit (7. -21. Hodina) Laeq,s = Laeq,T + 10*log((429+t1)/t1), kde t1 je doba trvání 

hluku ze stavební činnosti.  

Přípustné limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A: 

v době 6 - 7; 21 - 22 hodin      LAeq = 60,0 dB(A) 

v době 7 - 21 hodin     LAeq = 67,4 dB(A) 

v době 22 - 6 hodin       LAeq = 55,0 dB(A) 

Dopad hluku je závislý na sledu prací a na nasazení jednotlivých mechanizmů, u nákladních 

automobilů je hlučnost ovlivněna také technickým stavem vozu a intenzitě dopravy. Firma 

realizující stavbu je zodpovědná za technický stav vozidla. Hlučnost vozidel nesmí překročit 
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hodnoty uvedené v technickém osvědčení. Pokud nejde u strojů snížit hluk na hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy, je třeba zabezpečit ochranu pasivní.  

17. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A 

NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI 

Výjezdy ze stavby budou nepřetržitě kontrolovány, pokud přesto dojde ke znečištění 

komunikace, bude znečištění ihned odstraněno. Čištění vozidel před výjezdem na pozemní 

komunikaci bude provedeno nejprve mechanickým oklepem, v případě potřeby oplachem 

tlakovou vodou. Prašné materiály, jako například suť, budou kropeny vodou, aby bylo 

zabráněno jejich rozprašování po okolí 

.
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1. SMYSL PLÁNU BOZP 

Cílem je stanovení a koordinace základních podmínek k zajištění bezpečnosti práce.  

Jedná se o dokument, který určuje pravidla zajišťující bezpečnost pracovníků při pracích na 

staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. 

Dodržování plánu BOZP je při provádění stavby zajišťuje koordinátor BOZP jmenovaný dle 

zákona č. 309/2006 Sb. 

Před nástupem na stavbu je zhotovitel povinen kontaktovat koordinátora BOZP, se kterým 

bude během celé stavby spolupracovat a dodržovat jeho pokyny a požadavky. Jakákoli 

změna technologie, postupu prací, harmonogramu nebo časového plánu, které by mohly 

přinést rizika na pracovišti, musí být zhotovitelem koordinátorovi BOZP neprodleně hlášena. 

V rámci kontrolních dnů bude vyhodnocováno dodržování plánu BOZP, případně bude plán 

BOZP v rámci těchto dnů aktualizován, s čímž musí být seznámeni všichni účastníci 

výstavby. 

2. PRÁVNÍ PŘEDPISY 

• Nařízení vlády č. 378/2011 Sb., určující požadavky na bezpečnost provozu a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., určující požadavky na ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

ochranu zdraví při práci na staveništi 

• Technologické předpisy jednotlivých etap, návody, pravidla, rady a podmínky výrobců  

3. OBECNÉ POŽADAVKY 

Práci musí vykonávat pracovníci pro práci zdravotně způsobilí a seznámení 

s bezpečnostními předpisy. Při provádění prací s nutnou speciální kvalifikací musí mít 
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pracovníci nadosah platné osvědčení odborné způsobilosti, např. jeřábnický či vazačský 

průkaz. 

3.1 Pracovníci 

3.1.1 Povinnosti pracovník ů 

• Musí dodržovat předpisy BOZP a technologické postupy 

• Musí udržovat pracoviště a komunikace stavby v pořádku 

• Musí hlásit každý úraz nejblíže nadřízenému a koordinátorovi BOZP stavby 

• Musí se při úrazu nechat neprodleně ošetřit 

• Musí informovat o nedostatcích BOZP nadřízeného, pokud je nemůže sám odstranit 

• Musí při práci používat předepsané osobní ochranné prostředky dle rizik 

• Musí při práci používat ochranná zařízení dle rizik 

• Musí ochraňovat životní prostředí. 

3.1.2 Pracovník ům je zakázáno 

• Svou prací ohrozit zdraví své a svých spolupracovníků 

• Provádět práce, pro něž není vyškolen či poučen, obzvlášť práce, které vyžadují 

zvláštní odbornou kvalifikaci 

• Pod vlivem alkoholu vstupovat na stavbu  

• Alkohol požívat na stavbě a v průběhu pracovní doby i mimo areál stavby 

• Poškozovat či odstraňovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky 

• Opouštět pracoviště bez vědomí nadřízeného 

• Uvést stroj či zařízení do chodu pokud si není jistý, že tím neohrozí draví nebo život 

svůj či jiné osoby 
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• Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud 

není zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout 

3.2 Zhotovitel 

3.2.1 Před zahájením prací zajistí 

• Vymezení staveniště (ohrazení, oplocení) k zajištění ochrany stavby, zařízení a osob 

• Vybavení stavby skříňkami první pomoci a určí způsob přivolávání rychlé lékařské 

pomoci 

• Vybavení stavby hasičskými přístroji a určí způsob přivolání hasičů 

• Označení hlavního přívodu vody, elektrického proudu, případně plynu 

• Seznámení pracovníků s riziky stavby dle plánu BOZP (doloženy v příloze) 

• Technologické postupy prací  

• Bezpečný postup jednotlivých prací všech účastníků jednotlivých fází stavby dle 

zákoníku práce a pokynů koordinátora BOZP 

3.2.2 Povinnosti zhotovitele 

• Musí vybavit pracovníky stavby osobními ochrannými prostředky 

• Musí evidovat všechny pracovníky stavby a také návštěvy  

• Musí pracovníky seznámit s technologickými a pracovními postupy a projektovou 

dokumentací v rozsahu jejich prací 

• Musí účastníky výstavby z jiných firem seznámit s BOZP stavby, vyplnit formuláře 

předání a převzetí staveniště  

• Musí při nebezpečí, havárii či poruše technického zařízení přerušit práce 

• Musí pracovníkům předat informaci o případné práci v mimořádných podmínkách 

• Musí pracovníkům zajistit příslušné ochranné pomůcky 
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• Musí pracovníky proškolit, zaučit a ověřit jejich znalosti pro bezpečné provádění prací 

• Musí zajistit ohraničení staveniště, jeho osvětlení, vybavení bezpečnostními tabulemi a 

značkami 

• Musí zajistit bezpečné šířky a podchodné výšky komunikací  

• Musí provést zkoušky stability a pevnosti používaných žebříků 

• Musí vyznačit skutečné trasy všech podzemních vedení 

• Musí pravidelně zajistit kontrolu zábran, pažení, stability stěn, bednění apod., provést o 

této skutečnosti zápis do stavebního deníku 

• Musí převzít zhotovenou armaturu před její betonáží, zajistit odbednění konstrukcí až 

po jejich zatvrdnutí a vše musí zaznamenat do stavebního  

• Musí zajistit technologické postupy montáží s určenými podmínkami pro nasazení a 

pohyb mechanizací 

• Musí pracovníky proškolit v používání osobního zajištění při výškových pracích 

• Musí zkontrolovat kvalitu provedených lešení z hlediska BOZP před jejich použitím 

• Musí dát pokyny obsluze strojů k jejich užívání a údržbě, seznámit ji s provozními a 

pracovními podmínkami, ovlivňujícími bezpečnost práce  

• Musí zajistit, aby při ukončení činnosti stroje byl tento zabezpečen proti zneužití 

nepovolanou osobou 

3.3 Koordinátor BOZP 

3.3.1 Povinnosti koordinátora BOZP 

• Musí předávat zhotoviteli veškeré informace o zdravotních rizicích, které se ho dotýkají 

• Musí upozorňovat zhotovitele na nedostatky v plnění BOZP, stanovit opatření na 

nápravu 

• Musí oznámit zadavateli, nepřijme-li zhotovitel jeho navržená opatření na nápravu 

nedostatků v plnění BOZP 
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• Musí aktualizovat plán BOZP dle skutečnosti, zaznamenávat do něj veškeré 

skutečnosti ovlivňující BOZP na stavbě (uspořádání staveniště, změny zhotovitelů a 

technologií) 

• Musí do plánu BOZP zaznamenávat úrazy a závady 

• Musí tištěnou nebo elektronickou formou předávat aktualizovaný plán BOZP všem 

zhotovitelům 

3.3.2 Oprávn ění koordinátora BOZP 

• Může vykázat ze staveniště pracovníka, který poruší předpisy vztahujících se k 

zajištění BOZP a to bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli 

• Smí bez ohlášení vstupovat na staveniště a jednotlivá pracoviště  

• Může chtít zhotovitelem předložit dokumenty prokazující provádění zkoušek a revizí 

technických zařízení a strojů 

• Smí požadovat průkazy způsobilosti obsluh technických zařízení a strojů 

• Může chtít po pracovnících předložení průkazů o kvalifikaci, školení a jejich zdravotní 

způsobilost, např. pro práce ve výškách 

• Smí po zhotoviteli požadovat prokázání o přidělení, používání a kontrole OOPP 

• Může si vyžádat provedení dechové zkoušky a vykázat zaměstnance zhotovitele, 

pokud je u něj patrná přítomnost alkoholu či omamných látek v těle 

4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI JEDNOTLIVÝCH 

PRACOVNÍCH ČINNOSTECH 

4.1 Zabezpečení staveništ ě, přístupy 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením sahajícím do výšky 1,8 m. Neporušenost 

ohraničení by měla být kontrolována denně stavbyvedoucím a namátkově pak také 

koordinátorem BOZP, přičemž bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. U 

všech vstupů na staveniště musí být na viditelném místě umístěna bezpečnostní tabule 
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s nápisem Zákaz vstupu nepovolaným osobám, případně zde bude umístěna také tabule či 

plachta s dalšími informacemi (zákaz vstupu bez ochranné přilby, povolená rychlost na 

staveništi apod.). 

V rámci staveniště se nepředpokládá přítomnost osob s omezenou schopností pohybu, proto 

není k tomuto uzpůsobeno. Přístup na staveniště je zajištěn zpevněnou komunikací s jedním 

vjezdem. 

4.2 Zařízení pro rozvod energie 

Zařízení pro dočasný rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána tak, aby se nestala vznikem požáru či výbuchu, ale také aby nedošlo k zasažení 

osob elektrickým proudem. Provizorní zařízení rozvodu energie je navrženo podle druhu a 

výkonu rozváděné energie, vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, kterým 

bude zařízení přístupné. Musí vyhovovat normám, které se na dočasné rozvody vztahují. 

Hlavní vypínač je umístěn na snadno přístupném místě, označen, ale zároveň musí být 

zabezpečen proti manipulaci neoprávněnou osobou. Po skončení prací musí být elektrická 

zařízení, která nemusí být zapnuta, odpojena a uložena tak, aby nedošlo k neoprávněné 

manipulaci. Dočasná elektrická zařízení jsou dle stanovených intervalů kontrolována a 

podrobena revizím. Stávající rozvody energie vedoucí staveništěm musí být zkontrolovány a 

viditelně označeny. Nadzemní elektrické vedení procházející staveništěm, by mělo být 

odpojeno a přesunuto. Pokud toto nelze zrealizovat je nutné dodržet ochranné pásmo, do 

kterého nesmí vjíždět dopravní prostředky a stroje. V krajním případě, kdy se vjezdu 

dopravních prostředků a strojů do ochranného pásma nelze zabránit, umisťují se zde 

závěsné zábrany a upozornění. 

4.3 Inženýrské sít ě 

Dříve než budou zahájeny stavební práce, musí být vytyčeny a označeny trasy všech 

inženýrských sítí. S polohou sítí musí být seznámeni všichni pracovníci. V ochranných 

pásmech inženýrských sítí budou výkopy prováděny vždy ručně. Pokud budou kabely 

inženýrských sítí obnaženy, musí být tyto podloženy, aby nedošlo k jejich prohnutí a obaleny, 

aby nedošlo k jejich mechanickému poškození. 
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4.4 Skladovací prostory materiál ů 

V rámci staveniště budou umístěny skladovací plochy, které budou chráněny proti vniknutí 

nepovolaných osob. Na skladovací plochy a uložení materiálu jsou kladeny následující 

bezpečnostní požadavky: 

• Skladovací plochy musí být zpevněné, rovné a odvodněné  

• Materiály jsou rozmístěny dle velikosti a únosnosti skladovacích ploch, podle rozměru 

a hmotnosti materiálu a také podle umístění komunikace a technických parametrů 

mechanizace (dosah, únosnost,…) 

• Uložení materiálu musí zajistit jeho stabilitu, kdy jsou pomocí podložek, zarážek, klínů 

apod. všechny prvky zajištěny proti převrácení, sesuvu nebo posunu a tím k poškození 

• Prvky, které je třeba od sebe oddělit, aby bylo možné s nimi následně manipulovat, se 

oddělují podkladky. Jako tyto nesmí být použita kulatina a více prvků, které jsou na 

sebe volně položeny 

• Materiál uložený v pytlích se ručně ukládá do výšky max. 1,5 m, jsou-li na paletách, 

pak strojně do výšky max. 3 m. Okraje hromad z pytlů jsou jištěny opěrami nebo 

stěnami, jinak musí být pytle uloženy ve sklonu a vazbě, aby nedošlo k jejich sesuvu 

• Nebezpečné chemikálie a chemické přípravky musí být v obalech s označením druhu a 

způsobu skladování, který určuje výrobce. Tyto musí mít také označení dle zákona č. 

356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

4.5 Zemní práce 

Jde o provádění výkopů pro základy objektů a přípojky sítí, které se hloubí strojně nebo 

ručně. Jedná se o poměrně rizikové práce, při kterých vzniká spousta úrazů, proto je třeba 

brát zřetel na tyto bezpečnostní požadavky: 

• Okolní stavby mohou být výkopem ohroženy, proto musí být před zahájením zemních 

prací zabezpečeny 

• Při strojním výkopu jeho obsluha stroje zajišťuje jeho stabilitu během činnosti  



106 

• Je třeba strojem pojíždět v dostatečné vzdálenosti od okraje výkopů nebo svahů, aby 

nedošlo k jeho zřícení 

• Při práci ve svahu je třeba hlídat stabilitu stroje, při posunutí jeho těžiště může dojít 

k překlopení stroje  

• Při nakládání materiálu na dopravní prostředek se pracovní zařízení nakladače 

pohybuje nad ložnou plochou dopravního prostředku, nikdy do něj nenaráží  

• Při přepravě materiálu nesmí docházet k omezení výhledu obsluhy stroje 

• Stroje současně pracující se nesmí vzájemně ohrožovat, dodržují mezi sebou 

bezpečnou vzdálenost  

• Pracovníci při provádění ručního výkopu musí být rozestoupeni tak, aby se navzájem 

neohrožovali  

• Okraj výkopu do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu nesmí být zatěžován 

• Při výkopových pracích nikdo nesmí být v ohroženém prostoru (u souběžného ručního 

a strojního provádění výkopu, ručním začišťování výkopu nebo přepravě výkopového 

materiálu)  

• Prostor ohrožený činností stroje je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 

zařízení zvětšeným o 2m, případně dle údaje v technickém listu 

• Výkopy musí být zabezpečeny proti pádu osob zábradlím a bezpečnostní značkou 

• V zastavěném území musí být výkop zakryt nebo v místě, kde hrozí pád osob, zajištěn 

zábradlím nebo ohrazením s výškou horní tyče min. 1,1 m nad terénem 

4.6 Stavba základových pás ů a ŽB desky, betoná řské práce  

Při provádění betonových základových konstrukcí, ŽB věnců, stropů a zpevněných ploch 

bude doprava betonové směsi zajištěna autodomíchávači a autočerpadly. Práce spojené 

s betonáží jednotlivých konstrukcí s sebou nesou následující bezpečnostní požadavky: 

• Obsluha stroje zodpovídá za stabilitu stroje při práci, pokud je stroj vybaven 

stabilizátory, nastavuje je dle návodu k používání a zajišťuje tak stroj proti zaboření, 

posunutí nebo uvolnění. 
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• U bednění je třeba zajistit jeho těsnost, únosnost a prostorovou tuhost. Použití 

bednění, jeho montáž i demontáž se řídí průvodní dokumentací výrobce  

• Bednění se před použitím musí prohlédnout a případné závady odstranit. Předání a 

převzetí konstrukce bednění je písemně zaznamenáno 

• Ukládání betonu do konstrukcí musí probíhat z bezpečných pracovních podlah nebo 

plošin tak, aby bylo zabráněno pádu osob  

• U odbedňovacích pracích je stanoven ohrožený prostor, do kterého je zákaz vstupu 

nepovolaným osobám 

4.7 Doprava a montáž t ěžkých stavebních díl ů 

K dopravě a ukládce těžkých konstrukcí bude zajištěn autojeřáb, proto je třeba dodržet 

následující bezpečnostní požadavky: 

• Zhotovitelem bude vypracován technologický postup montážních prací, kde budou 

uvedeny montážní, vázací a bezpečnostní prostředky  

• Všichni pracovníci, kteří budou vykonávat montážní práce, budou s technologickým 

postupem montážních prací seznámeni  

• Zhotovitelem montážních prací bude zabezpečeno montážní pracoviště, které umožní 

bezpečné provádění prací  

• Osoby se při zdvihaní a přemísťování dílce musí držet v bezpečné vzdálenosti, až po 

ustálení dílce provedou z podlahy či plošiny jeho osazení, zajistí jej proti vyhnutí a dílec 

odvěsí 

• Obsluha autojeřábu je osobou odborně způsobilou vlastnící platný jeřábnický průkaz 

• Pracovníci provádějící vázání břemen, musí být odborně způsobilí a musí vlastnit 

platný vazačský průkaz 
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4.8 Zednické práce, stavba svislých konstrukcí a sc hodišt ě 

Jde o vyzdívání objektů, osazování prefa dílců do zděných konstrukcí, omítání stěn i stropů, 

realizaci podlah a úprav povrchů stěn. Vyzdívání bude prováděno z lešení, z čehož plynou 

tyto bezpečnostní požadavky: 

• Zdící materiál je uložen tak, aby zůstal pro práci nejméně 0,6m široký pracovní prostor 

• Vyzdívaná zeď se nesmí nijak zatěžovat, například vstupem na ni a to ani v případě 

kontrol svislosti a vázaní rohů 

• Než bude uvedena do provozu míchačka, musí být řádně postavena a zajištěna 

v horizontální poloze  

• Plnění míchačky musí probíhat pouze při rotujícím bubnu, přičemž při jeho rotaci nesmí 

být do něj při vhazování složek zasahováno, čištění bubnu a vkládání konců ručního 

nářadí za jejího chodu není dovoleno  

• Na konstrukci míchačky je dovoleno vstoupit pouze v případě, že je odpojena od 

přívodu elektrické energie  

• Otvory v podlahách s rozměrem nad 0,25 m musí být ihned po jejich vzniku zakryty 

poklopy s odpovídající únosností, které musí být zajištěny proti posunu, volné okraje 

otvorů musí být ohrazeny např. zábradlím  

• K vyvyšování pracovního prostoru je zakázáno používat nestabilní předměty a 

předměty určené k jinému použití (kbelíky, balíky polystyrenu apod.)  

• Stroje k výrobě, zpracování a přepravě malty se na staveništi umísťují tak, aby při 

provozu nedošlo k ohrožení osob 

• Při strojním čerpání malty musí být zabezpečeno dorozumívání mezi pracovníkem 

provádějícím nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla 

• 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 
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• Na osazené vodorovné nosné konstrukce se smí vstupovat pouze tehdy, je-li 

zabezpečena konstrukce proti sesunutí a uvolnění 

4.9 Práce na žeb říku 

• Na žebříku lze realizovat pouze krátkodobé práce, které nejsou fyzicky náročné při 

užívání ručního nářadí. Na žebříku se nesmí provádět práce, při nichž se používají 

nebezpečné nástroje a nářadí (ruční pneumatické nářadí, řetězové pily, atd.) 

• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec vždy přivrácen 

obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost spolehlivé opory a 

bezpečného uchopení 

• Na žebříku smí být manipulováno s břemeny o hmotnosti do 15 kg 

• Manipulace a práce na žebříku nesmí být současně využita více než jednou osobou 

• Žebřík musí být umístěn stabilně po celou dobu jeho použití. Přenosný žebřík musí být 

postaven na pevném, stabilním, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby 

příčle byly ve vodorovné pozici 

4.10 Práce na lešení 

• Montáž a demontáž lešení musí být prováděna dle návodu a pod dohledem odborně 

způsobilé osoby pro tuto činnost 

• Žebříky nelze používat jako nosný nebo podpěrný prvek lešení s výjimkou těch, které 

jsou výrobcem určeny pro toto použití 

• Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 

maximální délce 3,5m s příčlemi uloženými do zdvojených postranic o dostatečné 

pevnosti 

4.11 Stavba vodorovných konstrukcí a s řech 

• Vstup na osazené vodorovné nosné konstrukce je možný jen tehdy, jsou-li 

zabezpečeny proti sesunutí a uvolnění 
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• Při práci na střeše je pracovníky třeba chránit proti pádu na volných okrajích, ale také 

proti sklouznutí a propadnutí střešní konstrukcí 

• Ochranu proti pádu zajišťují osobní ochranné pracovní prostředky 

• Prostory, kde je riziko pádu osob nebo předmětů, musí stavbyvedoucí zajistit: 

- Buďto úplné vyloučení provozu 

- Instalaci dvoutyčového zábradlí výšky 1,1m 

- Případně zajistit po dobu ohrožení dozor nad tímto prostorem 

- Ohrožený prostor musí mít šířku min. 1,5 m od paty svislice volného okraje 

pracoviště ve výšce 

• Shoz předmětů lze provádět, pokud je: 

- Zabráněno vstupu osob na místo dopadu (ohrazením, vyloučením provozu, je 

na něj dohlíženo) 

- Použitý uzavřený shoz 

- Je zamezeno nadměrné prašnosti a hlučnosti 

Předměty a materiály, při jejichž shozu nelze bezpečně určit místo a předměty, které by 

mohly zaměstnance strhnout z výšky nelze v žádném případě shazovat 

4.12 Manipulace s b řemeny 

• Pracovní prostor jeřábu je definován jako prostor pod zavěšeným břemenem a v jeho 

blízkosti 

• Do pracovního prostoru jeřábu je zakázán vstup nepovolaným osobám a vjezd 

dopravních prostředků, jejichž činnost nesouvisí s provádějícími manipulacemi 

• Pracovní prostor jeřábu je po dobu práce střežen pověřenou osobou  

• Břemeno nesmí být přepravováno nad osobami ani v jejich bezprostřední blízkosti 
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• Na břemeno musí jeřábník po dobu manipulace s ním vidět, případně jej naviguje 

vazač či signalista, který má na břemeno výhled 

• Zdvihová lana jeřábu ani břemeno se nesmí dostat do kontaktu s překážkami, dohlíží 

na to jeřábník, vazač nebo signalista 

• Břemeno uvazuje a odvazuje vazač 

4.13 Omítky, obklady, dlažby, fasáda 

Bezpečnostní podmínky jsou shodné s odstavcem 4.2,4.3 a 5.  

Při malířských pracích je povolena chůze na dřevěném žebříku pouze na plochách rovných, 

kde je vyloučena ztráta stability žebříku. 

4.14 Výkopy inženýrských sítí 

Rýhy budou v našem případě hloubeny strojně, budou dodržena následující bezpečnostní 

opatření:  

• Z jedné strany bude výkop zajištěn pevným dvoutyčovým zábradlím, ze strany druhé 

bude uložen výkopek do výšky 0,9 m 

• Okraje výkopu do vzdálenosti 0,5 m od hrany se nesmí zatěžovat 

• Svislé boční stěny jsou paženy při hloubce nad 1,3 m.  

• Pažení musí zachytit tlak zeminy, tím je zaručena bezpečnost osob pohybujících se ve 

výkopech 

• Bezpečný sestup a výstup pracovníků z výkopu zajistí žebřík 

• Stav výkopů ověřuje stavbyvedoucí před prvním vstupem do výkopu a po přerušení 

práce nad 24 hodin, provede o tom zápis do stavebního deníku 

• Přes výkopy vedoucí veřejnými prostranstvími musí být zřízeny přechody a přejezdy 

s šířkou nad 1,5 m s pevným dvoutyčovým zábradlím a zarážkami pro slepeckou hůl 
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4.15 Stavba zpevn ěných ploch a inženýrských sítí 

Práce spojené s výstavbou zpevněných ploch a inženýrských sítí určují zejména následující 

bezpečnostní požadavky: 

• Zemní práce znamenají riziko pro okolní stavby, tyto musí být před jejich zahájením 

zabezpečeny  

• Výkopy ve veřejných prostranstvích se zakryjí nebo se u okrajů opatří zábradlím s 

výškou horní tyče minimálně 1,1 m nad terénem 

• Při instalaci svítidel na sloupy veřejného osvětlení vzniká riziko pádu osob nebo 

předmětů, proto je třeba pod tímto prostorem: 

- Buďto úplně vyloučit provoz 

- Nebo ohrožený prostor v průběhu prací kontrolovat 

4.16 Zajišt ění prací ve výškách 

Jedná se o práce probíhající ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní práce v místech, pod kterými 

volná hloubka přesahuje 1,5 m. Nejčastěji se však jedná o práce, které jsou vykonávány a na 

lešeních či střechách. Nejúčinnějšími jsou pro ochranu zdraví při práci v těchto případech 

prostředky kolektivní ochrany proti pádu, pokud tyto nelze z jakéhokoli důvodu možno použít, 

nebo to z časového a ekonomického hlediska není výhodné, pak budou nasazeny osobní 

ochranné prostředky proti pádu. 

Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 

• Stavbyvedoucí předávacím protokolem převezme od specializované firmy sestavené 

lešení, tato mu poskytne školení o užívání lešení a návod k použití 

• Prostory pod pracovními místy ve výškách je třeba zajistit proti pádu osob nebo 

předmětů 

• Shoz materiálů a nářadí z výšky je povoleno, pouze pokud je místo dopadu 

zabezpečeno proti vstupu osob a okolí tohoto místa je chráněno proti případnému 

odrazu nebo rozstřiku shozeného materiálu 
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• Je zakázáno používat k vyvýšení pracovního místa předměty, které k tomuto nejsou 

určeny (kbelíky, židle, balíky polystyrenu apod.) 

• Zhotovitel kontroluje, zda jsou použité osobní ochranné pomůcky zabraňující pádu 

osob v souladu s prováděnými pracemi, povětrnostními vlivy a umožňují bezpečný 

pohyb 

• Pracovník si před použitím OOPP zkontroluje jejich kompletnost, provozuschopnost a 

nezávadnost 

• Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu z výšky jsou určeny v technologickém 

postupu prací 

5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ STROJŮ 

5.1 Obecné požadavky 

Zhotovitel musí mít před nasazením mechanizace informace o únosnosti půdy, sklonech 

terénu, trasách podzemních vedení, nadzemních vedeních a dalších místních podmínkách, 

které mají vliv na bezpečnost práce. 

Strojník obsluhující daný stroj zodpovídá za stabilitu stroje při provozu. Využívá k tomu 

stabilizátory, pokud je jimi stroj vybaven a dodržuje návod k použití stroje. 

Dle zákona 458/2000 Sb,. Energetický zákon je nutné respektovat ochranná pásma všech 

vedení. 

Mechanizace vydávající při provozu vibrace lze použít pouze tak, aby nedošlo k 

nebezpečnému přenosu vibrací, které by mohlo způsobit škody na okolních stavbách a 

objektech. 

S aktualizovaným plánem BOZP musí být seznámen hlavní dodavatel stavby, subdodavatelé 

a každý pracovník na stavbě. 
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5.2 Čerpadla a strojní omíta čky 

Zařízení k dopravě betonové směsi (potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby 

atd.) musí být vedeny a zajištěny tak, aby nebyly přetíženy a zároveň aby nadměrně 

nenamáhaly lešení, bednění, stěny výkopu a konstrukční části stavby. 

Je třeba minimalizovat riziko nenadálého pohybu vyústění potrubí na čerpání směsi, které by 

vedlo ke zranění osob. 

Při použití strojních míchaček musí být zabezpečeno dorozumívání mezi obsluhou čerpadla 

a pracovníkem, který směs nanáší na konstrukce. Při používání stříkací pistole strojní 

omítačky má obsluha stabilní postavení. osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou 

čerpadla. 

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

Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 

opakované couvání vozidel. 

Při provozu čerpadel je zakázáno 

- Hadice přehýbat 

- Hadice a potrubí ručně přemisťovat 

- Manipulovat se spojkami  

- Vstupovat na konstrukci čerpadla 

- Vstupovat do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo přehledné a v prostoru 

manipulace s výložníkem a potrubím se nesmí nacházet překážky ztěžující manipulaci. 

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo přistaveno tak, aby se co nejméně 

přemísťovalo a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a 

jiných překážek. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nesmí nikdo zdržovat. 

Je zákaz výložník autočerpadla používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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S výložníkovými rameny s potrubím a hadicemi se smí manipulovat až po zajištění stability 

autočerpadla stabilizátory v souladu s návodem k používání. 

Autočerpadlo se smí přemisťovat výhradně s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

5.3 Stavební výtahy 

Aby byl zajištěn bezpečný provoz stavebních výtahů, je třeba je během používání 

v pravidelných intervalech kontrolovat.  

6. SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP 

S aktualizovaným plánem BOZP musí být seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a 

každý pracovník na stavbě. 

7. EVIDENCE OSOB NA STAVENIŠTI 

7.1 Pracovníci 

Do docházkového listu musí být zapsán každý pracovník přítomný na stavbě, následně bude 

tento zápis doplněn o informace o odpracované pracovní době. 

7.2 Povinnosti jiných osob nebo návšt ěv 

Návštěvy a jiné osoby se po staveništi pohybují zásadně v doprovodu některého z vedoucích 

pracovníků, kteří jsou na stavbě trvale přítomní, a je jejich povinností dbát o bezpečnost. 

Každý musí respektovat bezpečnostní tabulky a značení, které jsou zhotovitelem v rámci 

objektu umístěny. 

Na staveniště je zakázáno vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 

8. HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Mimořádnou událostí je každá nestandardní situace, kdy dojde k ohrožení zdraví a životů 

zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je za mimořádnou událost považována 
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každá dopravní nehoda v rámci staveniště, technická nebo technologická nehoda a situace, 

při které může být ohroženo životní prostředí. 

Všichni účastníci stavby si při své činnosti musí chovat tak, aby mimořádným událostem 

předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla 

minimalizována. 

Zhotovitel je povinen staveniště vybavit lékárničkou první pomoci, která bude umístěna na 

dobře přístupném místě. Pokud k mimořádné události dojde, všichni zhotovitelé musí 

přijmout opatření vedoucí k likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. 

Pokud není likvidace v možnostech zhotovitelů, je třeba povolat jednotky Integrovaného 

záchranného systému: 

Integrovaný záchranný systém    112 

Zdravotnická záchranná služba    155 

Policie ČR           158 

Hasiči            150 

Koordinátor BOZP musí být informován o vzniku a průběhu mimořádné události a musí se 

zúčastnit vyšetřování jejich příčin. 

9. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 

Podle § 133a odst. 1 ZP (zákoník práce) je zaměstnavatel povinen poskytnout 

zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 

OOPP jsou určené k ochraně zaměstnanců před riziky, která by ohrožovala jejich život, 

bezpečnost nebo zdraví při práci. Do skupiny OOPP se řadí také pracovní oděvy a obuv 

poskytovaná zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci 

mimořádnému znečištění nebo opotřebení.  

Povinnosti zaměstnanců: 

• OOPP používat pouze při pracích, pro které byly určeny; 

• OOPP používat při jejich vystavení riziku (stanovuje zaměstnavatel) 
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• OOPP před použitím zkontrolovat jejich stav, zjištěné nedostatky nahlásí nadřízenému 

• Pokud OOPP nesplňuje požadovanou funkci, zaměstnanec opustí ohrožený prostor a 

přeruší činnost a nahlásí závadu nadřízenému, který mu zajistí funkční OOPP 

• Provádí drobnou denní údržbu OOPP 

• Dodržuje pokyny zaměstnavatele při čištění, desinfekci a údržbě OOPP  

• OOPP odkládá na místa k tomu určená 

•  Vyžaduje výměnu OOPP, pokud ztratila požadované ochranné funkční vlastnosti a 

pokud by mohlo dojít k ohrožení BOZP 

• Oznamuje nadřízenému nedostatky a závady při přidělování a používání OOPP 

• Po ukončení pracovního poměru vrací OOPP ve stavu, který odpovídá přiměřenému 

opotřebení 

• Používá vlastní pracovní oděv a obuv (pokud nemá nárok na tyto části ustrojení jako 

OOPP), který odpovídá podmínkám pracoviště v souladu s bezpečnostními předpisy a 

pokyny svého nadřízeného.  

• Musí být při práci řádně ustrojen dle ustanovení § 135 odst. 4 a § 171 odst. 1 ZP 

(vhodný oděv a obuv při práci patří k jedné ze základních zásad bezpečného chování 

na pracovišti). 

Pokud je riziko překročení denní osobní expozice hluku 85 dB(A), musí být zaměstnanci 

vybaveni OOPP proti hluku. V případě, že denní osobní expozice pracujícího hluku 

překračuje 90 dB(A), nebo je špičková hodnota akustického tlaku C je větší než 200 Pa musí 

zaměstnanci používat OOPP proti hluku, účinné v oblasti hladin hluku, které se při práci 

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

hluku a vibrací). 

10. BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY 

Zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci maximálně po 6 hodinách nepřetržité práce 

přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání minimálně 30 minut dle Zákoníku práce § 88 a 

89. Mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách. 
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Pokud zaměstnavatel není schopen poskytnout zaměstnanci, který vykonává práce, které 

nelze přerušit, přestávku na jídlo a oddech, musí zabezpečit, aby byla zajištěna přiměřená 

doba pro oddech a jídlo i bez přerušení provozu nebo práce.  

Pokud nedojde k přerušení provozu nebo práce, nejde o přestávku v práci, a započítává se 

do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí být vždy přestávka poskytnuta. 

Přestávka v práci na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí, přitom alespoň 

jedna musí být delší než 15 minut. 

Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají  do pracovní doby. Přestávky na 

jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. 

Přestávky v práci na jídlo a oddech nejsou bezpečnostními přestávkami. Pokud má 

zaměstnanec podle zvláštních právních předpisů na bezpečnostní přestávku nárok, 

započítává se tato přestávka do pracovní doby. 

Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se 

přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby. 

11. OCHRANNÉ NÁPOJE 

Na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami je zaměstnavatel povinen 

poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje a také za podmínek stanovených nařízením 

vlády č. 178/2001 Sb. podle § 5 odst. 1 tohoto nařízení vlády o ochraně zdraví před účinky 

tepelné zátěže či zátěže chladem. Ochranné nápoje se poskytují v místě pracoviště nebo v 

jeho blízkosti tak, aby byly snadno dostupné. 

Ochranným nápojem chránícím před účinky tepelné zátěže se doplňuje ztráta tekutin a 

minerálních látek ztracených potem a dýcháním, z čehož je zřejmé, že ochranným nápojem 

nemůže být pitná voda z vodovodu. 

• Ochranné nápoje se poskytují: 

a. při trvalé práci zařazené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 1 do třídy práce II b 

nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a vyšší, pokud je vykonávána za podmínek, 

kdy jsou překračovány v pracovním prostředí maximální přípustné operativní 

teploty (tomax) stanovené v uvedené tabulce pro tuto třídu práce, 
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b. když se prokáže měřením, že dochází při dané práci u zaměstnanců ke ztrátě 

tekutin potem a dýcháním vyšší než 1,25 litru za osmihodinovou směnu; 

výpočet ztrát tekutin se provádí vždy, když je práce zařazená podle tabulky 

č.2 části A přílohy č. 1 do třídy II b nebo vyšší vykonávána v pracovním 

prostředí, v němž je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70% nebo když práce 

vyžaduje použití pracovního oděvu, u něhož jsou tepelně izolační vlastnosti 

vyšší než l clo (odpovídá třívrstvému oděvu), 

c. při trvalé práce na venkovních pracovištích, pokud je teplota venkovního 

vzduchu naměřená ve stínu v časovém rozmezí 10 až 17 hodin vyšší, než 

hodnota tomax operativní teploty stanovené pro danou třídu práce v tabulce č. 2 

části A přílohy č. 1, 

d. při trvalé práci na uzavřených pracovištích, kde musí být z technologických 

důvodů udržována teplota 4 °C a nižší, 

e. pří trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud jsou nejnižší teploty 

venkovního vzduchu naměřené v průběhu pracovní doby nižší než 4 °C. 

Ochranné nápoje podle odstavce písm. a) až c) se poskytují v množství odpovídajícímu 

nejméně 70% tekutin ztracených za směnu potem a dýcháním. Na pracovištích uvedených v 

odstavci 2 písm. d) a e) se poskytují teplé nápoje v množství alespoň půl litru za 

osmihodinovou směnu.  

Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, nesmí obsahovat více než 6,5 

hmotnostních procent cukru a musí mít vhodnou teplotu. Alkohol nesmí překročit 1 

hmotnostní procento; nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol. 

Na pracovištích s teplotou 4 °C a nižší se poskytují teplé nápoje. Poskytuje se minimálně půl 

litru za směnu. Ve vhodných prostorách(ohřívárnách a pod.) postačuje poskytnutí el. varné 

konvice a sáčkovaný čaj. 

12. HODNOCENÍ RIZIK MOŽNÉHO OHROŽENÍ 

BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ 

Zaměstnancům musí být podle § 101 odst. 1 zákoníku práce zaměstnancem zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci podle rizika ohrožení jejich života a zdraví. 
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Prevence rizik jsou opatření, která vyplývají z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl rizika minimalizovat, 

odstraňovat je nebo omezit působení neodstranitelných rizik.   

Nebezpečí identifikovat, vyhodnotit a zvládnout je složitý a náročný proces, hlavně při 

hodnocení realizace manipulačních prací a obslužných činností, které se mění v čase i 

prostoru podle místa provádění i několikrát za pracovní směnu  

Při hodnocení rizika je podstatným faktorem selhání lidského činitele, hodnotit rizikovost 

pracovních činností je tedy velmi obtížné a díky tomuto faktoru také nepřesné.   

Podle § 103 odst. 1 písm. f) zák. práce má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, podle 

potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné informace a pokyny o BOZP, 

zejména formou seznámení s vyhodnocením rizik a s ním spojené zařazení prací do 

kategorií, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto 

rizik. Informace a pokyny je třeba zajistit zejména při přijetí zaměstnance, při jeho převedení, 

přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, zavedení nebo 

změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů.  

Posouzení a vyhodnocení rizika se provádí v následujících krocích: 

• Příprava na posuzování rizika 

• Výběr objektu a jeho částí a složek k posouzení 

• Určení druhů nebezpečí a ohrožení 

• Zhodnocení míry ohrožení a rizika podle určeného hodnocení rizik 

• Určení opatření ke snížení či odstranění rizik 

• Zajištění opakování posouzení rizik 

Aby zaměstnavatel mohl plnit ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce, podle 

kterého má zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky a s výsledky 

vyhodnocení rizik včetně  opatření na ochranu před působením těchto rizik, jsou využity 

tabulky k hodnocení rizik. 

Hodnocení rizik slouží jako podklad ke zpracování pracovních a technologických postupů pro 

provádění prací.  
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Je důležité si uvědomit, že pro dostatečné řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

nestačí dodržovat bezpečnostní předpisy, ale je nutné vnést do organizace aktivní prevenci  

řízení práce. Je nutné zajistit vhodné pracovních podmínky a rizika posuzovat formou 

celkového procesu analýzy, kontroly a řízení rizika. 

Nejvážnějšími riziky jsou ta, která mají velkou pravděpodobnost vzniku a ty, při jejichž vzniku 

by došlo k závažným následkům na zdraví osob, což je zřejmé z tabulkového uspořádání.   

12.1 JEDNOTLIVÉ KROKY POSUZOVÁNÍ RIZIK DLE TABULEK 

12.1.1 Příprava na posuzování rizik.  

Provede se výběr pracovišť, tato se prozkoumají a rozdělí na posuzované objekty. Stanoví 

se časový plán a složení pracovních skupin. Vedoucí pracovník a odborný pracovník BOZP 

provede kontrolu pracovišť, z nichž získají potřebné podklady a informace ke zvolení metody 

hodnocení rizik. 

12.1.2 Výběr posuzovaných objekt ů  

Posuzované objekty a jejich části obsahují všechny objekty, stroje a zařízení, typické pro 

stavbu a činnost stavby. Tyto jsou sestaveny podle pracovních činností a postupů do 

nebezpečných situací, při kterých lze předpokládat ohrožení zdraví zaměstnanců. 

12.1.3 Identifikace nebezpe čí a ohrožení. 

V tomto bodě vycházíme z konkrétních podmínek hodnoceného pracoviště nebo činností. 

Zohledňujeme také nebezpečí vyplývající pro zaměstnance při výkonu hodnocených 

pracovních činností. Tato část posuzování rizik zahrnuje rizika nevyhnutelná a nebezpečí, 

která lze předpokládat. 

12.1.4 Vyhodnocení rizik  

Vyhodnocení rizik, nebezpečí a ohrožení probíhá bodovou metodou. Tato vyhodnocuje 

nebezpečí ve třech parametrech: 

pravděpodobnost ohrožení (P); 
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Pravděpodobnost, že se nebezpečí skutečně stane, se určí ze stupnice odhadu 

pravděpodobnosti, a to vzestupně číslem od 1 do 5, kde je zjednodušeně zahrnuta míra, 

úroveň a kriteria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. 

Pravděpodobnost ohrožení (P) (resp. vzniku a nežádoucí ud álosti/nehody) 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

Pravděpodobnost následk ů (N) – závažnost 

Pro stanovení pravděpodobnosti následků (N), tj. závažnosti nebezpečí je stanovena 

stupnice od 1 do 5. 

N – možné následky ohrožení (nežádoucí události / nehody)  

Poškození zdraví  bez pracovní 
neschopnosti 

1 

Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 

Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 3 

Závažný úraz a úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz 5 

Názor hodnotitel ů (H) 

V položce (H) se zohledňují ostatní vlivy na míru nebezpečí a ohrožení a to zejména: 

• pravděpodobnost odhalení vzniklého nebezpečí;  

• úroveň provozní praxe, stupeň pracovní kázně a návyků pracovníků, odůvodněnost 

předpokládat chyby pracovníků, nezkušenost při vykonávání občasných pracovních 

činností; 

• poznatky získané pozorováním (i skrytým, utajeným) pracovních aktivit, činností a 

procesů; 



123 

• odloučenost pracoviště, možnost výkonu řádného dozoru, možnost zajištění první 

pomoci; 

• kvalifikace, zkušeností a individuálních schopností zaměstnanců; 

• úroveň řízení BOZP; 

• úroveň údržby technologických zařízení, objektu spod. 

• souběžnost rizik 

• vliv pracovních podmínek 

K stupni od 1 do 5. 

zanedbatelný vliv  na míru nebezpečí a ohrožení 1 

malý  vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 

větší, nezanedbatelný  vliv na míru ohrožení a 
nebezpečí 

3 

velký a významný  vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4 

více  nepříznivých vlivů na závažnost a následky 
ohrožení  a nebezpečí 

5 

Pro posouzení a vyhodnocení nebezpečí (zdrojů rizik) se příslušné číselné vyjádření 

zaznamená do sloupců „P“, „N“ „H“ dle vzoru tabulky „VYHODNOCENÍ RIZIKA“ 

Celkové hodnocení rizika se následně jednoduše vynásobí a výsledný součin je pak ukazatel  

míry rizika - R 

R  =  P  x  N  x  H 

• I. R větší než 100  – velmi vysoké riziko, zastavit činnost; 

• II. R 50 - 100    – vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření; 

• III. R   10 - 50    – riziko, potřeba nápravné činnosti; 

• IV. R    3 – 10    – možné riziko, zvýšit pozornost; 

• V. R    pod 3    – riziko možno přijmout. 
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Bodové rozpětí udává nutnost potřeby přijetí opatření, která sníží rizika a prioritu 

bezpečnostních opatření, která by měla být obsažena v plánu zvýšení úrovně bezpečnosti, 

jenž by měl být součástí dokumentace rizik. Při určení stupně závažnosti hodnocených rizik 

je možné rozdělení do pěti rizikových kategorií (I. až V.), přičemž celkové hodnocení míry 

rizika (R) je pak přibližně následující: 

Nepřijatelné riziko 

Nepřípustné, kritické riziko, jde o neustálé riziko úrazu nebo nehody. Je třeba okamžitě 

zastavit činnost, odstavit ji z provozu dokud nebudou udělána nezbytná opatření a nové 

vyhodnocení rizik, které udá potřebná opatření. Práce smí být zahájena, až se riziko sníží. 

Nežádoucí riziko 

Je třeba urychleně provést bezpečnostních opatření, která sníží riziko na přijatelnou úroveň. 

Pokud je riziko spojeno s velmi nebezpečnými následky, musí znovu vyhodnotit, aby se dala 

přesněji stanovit pravděpodobnost možnosti vzniku úrazu jako podklad pro stanovení 

potřeby dosažení snížení rizika. 

Významné riziko 

Provedení bezpečnostních opatření není nutno provést tak rychle jako u rizik II. kategorie, je 

třeba opatření provést dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí vedení společnosti.  

Akceptovatelné (p řijatelné) riziko 

Riziko lze se souhlasem vedení společnosti přijmout po zvážení nákladů. Pokud nepůjdou 

zrealizovat technická bezpečnostní opatření ke snížení rizika, je třeba přijmout alespoň 

vhodná a přiměřená opatření organizační. Většinou postačí školení obsluhy, běžný dozor 

apod. 

Málo významné riziko 

Není třeba dodržovat žádná zvláštní opatření. Nejedná se však o jistou bezpečnost, proto se 

musí na existující riziko upozornit a uvést organizační a výchovná opatření, která je třeba 

dodržet. 
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12.1.5 Stanovení opat ření k odstran ění resp. snížení rizik 

K určenému nebezpečí se v tomto kroku stanoví potřebná opatření v rámci prevence rizik. 

To jsou všechna opatření, která jsou dána právními předpisy zajišťujícími bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

Stanoví se běžná, standardní opatření ke snížení rizika tak, aby riziko bylo akceptovatelné. 

Jde např. o organizační opatření a opatření vyplývající z příslušných bezpečnostních 

předpisů, návodů k používání apod. 

12.1.6 Zajišt ění systematického opakování posuzování rizik (zp ětná vazba) 

Podle zákoníku práce platí povinnost vedoucích zaměstnanců dodržovat, kontrolovat a 

vyžadovat stanovená opatření. V rámci systému vnitřního řízení BOZP musí zaměstnavatel 

zajistit, aby stanovená i existující opatření byla plněna, za to odpovídají příslušní vedoucí 

zaměstnanci na svých pracovištích. Tyto zásady jsou obzvlášť důležité při vyhodnocení 

„nežádoucích“ a „mírných“ rizik. Opatření k „nepřijatelnému riziku“ je třeba provést za účasti 

vedení firmy tak, aby se riziko snížilo na přijatelnější úroveň. Informace o rizicích je třeba 

sdělit při přijímání zaměstnance nebo u změn pracovních prostředků, technologií a 

pracovních postupů. 

12.2 ZÁVĚR 

Vyhodnocení a určení zdrojů rizik a následná bezpečnostní opatření se zhotovují proto, aby 

je mohli použít vedoucí zaměstnanci společnosti, kteří průběžně hodnotí rizika a určují 

opatření k nápravě při své každodenní činnosti ve smyslu zákoníku práce tak, aby všechna 

významnější rizika byla pod kontrolou. 

Nejvíce je třeba věnovat pozornost rizikům, která mají zvýšenou pravděpodobnost vzniku a 

těm, které by způsobily závažné následky, jak je uvedeno v této dokumentaci. 

Závažným rizikům je třeba se věnovat při každé pravidelné i mimořádné kontrole pracovišť. 

Pokud na pracovištích vzniknou netypické a nečekané situace nebo by nastal závažnější 

problémů s vyhodnocováním rizik, případně by šlo těžko zvládnutelná rizika a nebezpečné 

situace, je nutno tyto problémy řešit v součinnosti s odborným pracovníkem BOZP, případně 

s externími odborníky na prevenci rizik. V případě potřeby je třeba změnit režim kontroly 

rizika a přijmout mimořádná opatření. 
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Hodnocení rizik se mění podle aktuálních změn předpisů, pracovních podmínek, pracovního 

prostředí, změnách pracovních prostředků, technologií a pracovních postupů. 

Hodnocení rizikových faktorů a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví je důležitým 

podkladem pro zpracování technologických postupů a jiných interních předpisů a pokynů k 

zajištění BOZP ve společnosti, pro vzájemnou informovanost zaměstnavatele, v případech 

kdy plní úkoly na jednom pracovišti více zaměstnavatelů ve smyslu § 101, odst. 3 zákoníku 

práce



127 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL INGENEERING 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 

MANAGEMENT 

 
 
 
 
 

H. REGISTR RIZIK 

 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ  PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

 
AUTOR PRÁCE    Bc. ADAM SAŇÁK 
AUTHOR 

 
VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 

 

BRNO 2015



128 

Činnost Zdroj Nebezpečí P N H Bezpečnostní opat ření 

Geodetické 
práce 

používání laser ů poškození zraku laserovým 
paprskem 

1 3 1 paprsek vést mimo rovinu o čí, pozorování p římého nebo odraženého paprsku 
pomocí optických za řízení je zakázáno 

popálení k ůže 1 2 1 paprsek vést mimo možné zasažení zam ěstnanc ů 

práce figuranta pád p ři přenášení geodetických 
pomůcek 

1 2 1 opatrnost p ři přenášení, nep řetěžovat figuranty, zohlednit úchopové možnosti 
pomůcek 

pád p ři couvání s latí 1 2 1 obezřetnost p ři couvání, ohrazení a zakrytí otvor ů 

přejetí dopravním prost ředkem 1 2 1 na místech s provozem vozidel používat výstražné zn amení 

Zemní práce výkopy zavalení, zasypání, sesutí 3 5 3 pažení, kontrola stavu výkopu, práce provádí vždy m in. 2 pracovníci 

pád do výkopu 3 4 3 označení - ohrazení výkopu, p řechodové lávky (1,5, zábradlí a zarážka), st řežení, 
za tmy červená výstražná sv ětla 

pád materiálu v t ěsné blízkosti 
výkop ů 

3 3 2 skladování provád ět mimo smykový klín, min. 0,5 m od hrany, jinak mus í být 
stabilita st ěn výkopu zabezpe čena dle projektu na základ ě výpo čtu 

nebezpe čné předměty a munice 
ve výkopu 

2 5 2 průzkum staveništ ě, po nálezu ihned p řerušit práce, prostor uzav řít a st řežit až 
do jejich odstran ění 

ztráta stability objekt ů v okolí 
výkopu 

2 5 2 dodržení technologických postup ů, zabezpečení ohrožených objekt ů, proškolení 
zaměstnanc ů 

pád části pažení do výkopu 3 4 3 zajistit jednotlivé části pažení výkop ů tak, aby p ři jejím uvoln ění nemohlo dojít k 
zasažení zam ěstnance 

podzemní sít ě poškození a narušení 
podzemního vedení 

3 5 3 vyhledání a ozna čení inženýrských sítí provozovatelem, dodržování oc hranných 
pásem, seznámení zam ěstnanc ů, dodržení technologických postup ů pro 
mechanizaci 

otvor, jáma pády osob do prohlubní, 
šachet, kanál ů, otvor ů, jam 

2 3 2 zabezpečení nebezpe čných prohlubní, otvor ů apod. únosnými poklopy nebo 
zábradlím 

Betonové 
konstrukce 

kompletace 
výztuže 

poran ění o konce výztuže 2 3 2 dodržení technologických postup ů, opatrná manipulace s prvky 

poran ění kon četiny p ři jejím 
propadu mezi armaturu 

2 3 2 dodržení technologických postup ů, zakrytí otvor ů pro ch ůzi 

popálení p ři sva řování 2 3 2 dodržení pracovního postupu p ři sva řování 

poran ění jiných osob p ři 
přenášení výztužných prut ů 

2 3 2 opatrnost p ři přenášení a manipulaci, nep řetěžovat zam ěstnance, zohlednit 
úchopové možnosti 

pád z okraje armatury 2 5 2 dodržení technologických postup ů, zakrytí otvor ů pro ch ůzi, instalace zábradlí na 
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okrajích konstrukcí  

poran ění o armaturu p ři pádu 3 5 3 zakrytí vy čnívající armatury, omezení činností provád ěných nad armaturou 

stavba bedn ění převržení op řeného dílu 
bednění 

2 4 2 bezpečné skladování prvk ů bednění 

pád části bedn ění    bezpečná manipulace p ři kompletaci bedn ění a jeho zvedání 
manipula ční prostor - vylou čení pohybu zam ěstnanc ů v prostoru možného pádu 
prvku bedn ění 

pád konstrukce bedn ění    odborná kompletace bedn ění, nepoužívat poškozené nebo nevhodné díly 
bednění 

pád zam ěstnance z bednící 
konstrukce 

   při práci ve výškách použít prost ředky kolektivního či osobního zajišt ění 

zmáčknutí kon četiny mezi 
bednící díly 

1 3 1 odborná kompletace bedn ění, nepoužívat poškozené nebo nevhodné díly 
bednění 

železářské práce píchnutí, bodnutí, po řezání 
koncem prutu 

2 2 1 správné ukládání a skladování betoná řské oceli a vyrobené armatury, udržování 
volných manipula čních uli ček a komunikací 

pořezání prst ů, dlaně ruky o 
ostré části betoná řské oceli 

3 2 2 vhodné osobní ochranné pracovní prost ředky, udržování volných manipula čních 
i obslužných pr ůchod ů, dodržovat pracovní postupy p ři ru ční manipulaci 

přiražení ruky p ři manipulaci s 
armaturou 

2 2 1 vhodné OOOP, správné pracovní postupy p ři manipulaci s materiálem, správné 
uchopení a držení materiálu 

pád armatury, zasažení a 
zhmožd ění nohou 

2 2 1 správné pracovní postupy p ři manipulaci s materiálem, řádné uložení a 
skladování betoná řské oceli i armatury, vhodná pracovní obuv 

zakopnutí o materiál, zaklín ění, 
pád osoby, naražení po dopadu 

2 2 1 řádné uspo řádání, rozmíst ění zařízení a skladování materiálu, po řádek na 
pracovišti, v časné odklízení a odstra ňování odpadu, udržování volných 
manipula čních i obslužných pr ůchod ů 

betonáž pád zam ěstnance do čerstvého 
betonu 

1 4 1 dodržení pracovních postup ů, instalace zábradlí na okrajích konstrukcí, omezen í 
pohybu zam ěstnanc ů v místech možného pádu do betonu 

uklouznutí na čerstvém betonu 3 4 3 dodržení pracovních postup ů, omezení pohybu zam ěstnanc ů v místech možného 
uklouznutí, zajišt ění bezpe čných cest pro ch ůzi, úklid cest 

rozpojení transportního potrubí 2 3 2 dodržení pracovních postup ů, omezení pohybu pracovník ů v místech 
transportního potrubí, použití ur čeného a nepoškozeného transportního za řízení 

zasažení o čí betonovou sm ěsí 2 3 2 nerozpojování hadic a částí pod tlakem; p ředepsaná frakce kameniva; 
odpovídající konzistence sm ěsi; čišt ění a údržba za řízení, mazání, návod k 
používání 
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čerpadla 
betonových 
směsí 

zranění očí vyst říknutou sm ěsí 2 3 2 nerozpojování hadic a částí pod tlakem; p ředepsaná frakce kameniva; 
odpovídající konzistence sm ěsi 

odbed ňování pád části bedn ění 2 5 2 manipula ční prostor - vylou čení pohybu zam ěstnanc ů v prostoru možného pádu 
prvk ů bednění 

pád zap řeného zam ěstnance p ři 
náhlém uvoln ění páčidla 

2 4 2 dodržení pracovních postup ů při odbed ňování konstrukcí 

zakopnutí o položené části 
bednění 

3 4 3 bezpečné uložení bedn ění, zajišt ění bezpe čných cest pro ch ůzi, úklid cest 

Výroba 
malty a 
betonové 
směsi 

stavební 
míchačky 

pád, p řevrácení mícha čky 1 3 1 rovný a tvrdý podklad mícha čky, stabilita p ři přemis ťování a čišt ění, 
nevystupovat na konstrukci mícha čky, nep řeplňovat buben, plynulé nakláp ění 
bubnu p ři jeho vyprazd ňování 

pád násypného koše 1 3 1 mechanické zajišt ění koše v horní poloze 

kontakt kon četiny s rotujícím 
bubnem 

3 2 2 zákaz čišt ění bubnu za chodu, a to ani zednickou lžící, lopato u, prknem apod. 

zachycení, vtažení řemenicí 3 2 2 ochranný kryt řemenice 

zasažení zam ěstnance 
elektrickým proudem 

2 3 2 neodstra ňovat kryty, ovlada č z izolantu, spoje nezat ěžovat, nezasahovat do el. 
instalace, výchozí a pravidelné revize, p řed přemíst ěním stroj odpojit 

příprava suchých 
směsí 

převrácení zásobníku suchých 
směsí 

1 3 1 ustavení zásobníku dle dokumentace, zejména s ohled em na stabilitu, rovný a 
únosný podklad, manipula ční prostor 

zachycení, rozdrcení ruky 
šnekovnicí 

2 4 2 zakrytování nebezpe čných míst, nedemontovat kryty, čišt ění, čišt ění a opravy 
neprovád ět za chodu 

dráždivé ú činky cementového 
prachu 

3 2 2 těsnost obal ů cementu, zásobník ů VLC, zařízení na výrobu sm ěsí, technologii 
suchých sm ěsí s uzav řeným neprašným systémem, využívání transport betonu  

zasažení o čí vápnem 2 3 2 omezení prašnosti, ú činné v ětrání, omezení vápna, suché sm ěsi s 
maximalizovanou mechanizací, v časné poskytnutí první pomoci 

čerpadla sm ěsi, 
omíta čky 

zranění očí vyst říknutou sm ěsí 4 3 3 nerozpojování hadic a částí pod tlakem; p ředepsaná frakce kameniva; 
odpovídající konzistence sm ěsi; čišt ění a údržba za řízení, mazání, návod k 
používání 

vdechnutí rozptýlených částic 
ve vzduchu 

3 2 2 omezení prašnosti, ú činné v ětrání, omezení vápna, v časné poskytnutí první 
pomoci 

porušení celistvosti st ěny 
bubnu 

2 3 2 udržování za řízení v řádném stavu v četně výstroje, kontroly a zkoušky výstroje, 
čišt ění bubnu, revize za řízení, návod k obsluze 
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Zednické 
práce 

zdění zranění padajícím zdivem nebo 
nářadím 

2 5 2 koordinace soub ěhu činností ve výškových úrovních, manipula ční prostor, 
kolektivní ochrana pro práci ve výškách, správné po stupy zd ění a ukládání 
materiálu, tak aby nehrozil jeho pád 

popálení, poleptání sm ěsí 3 3 2 dodržení pracovních postup ů, moderní neagresivní sm ěsi, použití OOPP 

zasažení o čí vápnem, maltou 3 3 2 dodržení pracovních postup ů, vylou čení pohybu osob v dosahu 

poran ění o zarovnávací la ť 2 2 1 opatrná manipulace s latí, 

poran ění zednickým ná řadím 2 2 1 opatrná manipulace s ná řadím 

zakopnutí a pád osob 3 3 2 soust ředěnost pracovníka na činnost, vhodná pracovní obuv, úklid p řístupových 
cest 

zborcení, z řícení, pád 
konstrukcí 

2 4 2 dodržet technologický postup a projekt, používat p ředepsaný materiál 

pád z výšky (propadnutí) 3 5 3 kolektivní a osobní zajišt ění, zakrytí otvor ů větších 25x25 cm, únosnost 
konstrukcí, pomocné pracovní podlahy 

převrácení kole ček s 
materiálem (maltou) 

3 3 2 pln ění kole ček dle fyzických p ředpoklad ů pracovníka, zajišt ění bezpe čných cest 
pro p řepravu po staveništi 

Bourací 
práce 

obecná rizika p ři 
bourání 

zřícení konstrukce špatným 
postupem bourání 

3 5 3 dodržení technologického postupu, posloupnosti bour ání, vymezení 
bezpečnostního prostoru prací 

zkrat poškozené neodpojené 
elektroinstalace 

3 5 3 zajišt ění vypnutí a odpojení el. energie do objektu provoz ovatelem el. sít ě, 
písemný protokol o odpojení 

únik plynu z poškozeného 
plynového rozvodu, následný 
požár, výbuch 

3 5 3 zastavení a odpojení plynového p řívodu provozovatelem plynové sít ě, písemný 
protokol, zákaz kou ření na pracovišti, nepracovat s otev řeným ohn ěm 

únik vody z poškozeného 
vodovodního potrubí 

3 2 2 zastavení a odpojení vodovodní p řípojky 

pád a zřícení bouraného zdiva 
nebo konstruk ční části objektu 
na pracovníky 

3 3 2 průzkum bouraného, nebo rekonstruovaného objektu - sta novení 
technologických postup ů 

neřízené, nekontrolovatelné, 
předčasné a náhlé z řícení 
konstrukce 

3 2 2 průběžně zajiš ťovat stabilitu a pevnost narušovaného a zat ěžovaných nosných 
konstrukcí, vylou čit uvol ňování a zeslabení nosných zdí a pilí řů, postupovat 
podle technologických p ředpis ů 

pád materiálu nebo části 
konstrukce na osobu 

3 3 2 postupovat podle technologických postup ů, udržování konstrukcí, ur čení a 
zajišt ění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do bouraného o bjektu, zajistit 
ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provád ějí, vymezení prostoru 
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ohroženého bouráním (oplocení, ohrazení, vylou čení provozu, atd.)  

zasažení pracovníka nebo cizí 
osoby pádem materiálu z výšky 

3 3 2 opat ření proti pádu materiálu z výšky, vylou čení, nebo omezení práce nad 
pracovníkem 

ruční bourání propadnutí zam ěstnance 
otvorem v podlaze 

3 5 3 otvory v podlaze musí být zakryty, ohrazeny a zajiš těny 

propadnutí podlahy pod 
zaměstnancem 

3 5 3 statické posouzení stability objektu, zákaz vstupu na nestabilní či poškozené 
stropy 

Skladování sypký materiál převržení sila 1 5 1 instalace sila dle podmínek výrobce, stabilní podkl ad, omezení provozu 
mechanism ů v okolí sila 

uvoln ění hrdla uzáv ěru, 
samovolné vyprazd ňování 

1 3 1 provoz sila dle podmínek výrobce, proškolená obsluh a, manipula ční prostor - 
zákaz vstupu pod uzáv ěr hrdla 

ujetí nasypaného svahu 2 4 2 dodržení max. výšky násypu a sypného úhlu, místní řád sklad 

zranění při manipulaci s 
materiálem 

1 3 1 místní řád skladu, odd ělení provozních a neprovozních ploch, bezpe čnostní 
značení 

vysokozdvižné 
vozíky 

převrácení vozíku 2 4 2 nepřevážet zvednutý náklad, max. provozní rychlost p řizpůsobit podmínkám 
provozu 

pád části nákladu 2 4 2 náklad vždy upevn ěn, opásán, zabalen, ne voln ě ložený 

převrácení nákladu na 
klopených rampách 

2 4 2 na klopených rampách vždy sm ěrem dol ů s nákladem couvat, sm ěrem nahoru 
čelně 

přejetí, náraz do zam ěstnance 
na nep řehledných místech 

2 5 2 provoz vozíku dle místního řádu skladu, odd ělení provozních a neprovozních 
ploch, bezpe čnostní zna čení, opatrná manipulace, max. provozní rychlost 
přizpůsobit podmínkám provozu 

pád vozíku z rampy 2 4 2 opatrný provoz na rampách, komunikace mezi pracovní ky 

pád zam ěstnance z vozíku 2 4 2 není-li k tomu vozík ur čen, nikdy nevozit další pracovníky 

pád zam ěstnance z ložné 
plochy 

2 5 2 není-li k tomu ložná plocha ur čena, nikdy nezvedat pracovníky 

stavební a ostatní 
materiál 

zakopnutí o ložený materiál 2 3 2 uložení materiálu, dostate čný prostor pro ch ůzi, odd ělení provozních a 
neprovozních prostor 

pád materiálu z polic, rám ů 2 3 2 uložení materiálu dle nosnosti výškových etáží, dos tatečný prostor pro ch ůzi, 
oddělení provozních a neprovozních ploch 

zborcení, p řevrácení regál ů 2 3 2 uložení materiálu dle nosnosti regál ů, těžší předměty uložit do spodních polic, 
dostate čný prostor pro ch ůzi, odd ělení provozních a neprovozních ploch 
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odpady vznícení, požár 2 5 2 zákaz kou ření a manipulace s otev řeným ohn ěm. Neskladovat ho řlavé látky 

 vznik nedýchatelného ovzduší 
rozkladem odpad ů 

2 5 2 dostate čné větrání skladovacích prostor, odpady s nebezpe čím vzniku 
nedýchatelných plyn ů těžších než vzduch neumís ťovat pod úrove ň terénu, 
zaměstnanci pracují ve dvojicích 

 nežádoucí chemická reakce 2 5 2 jednotlivé druhy odpadu skladovat odd ěleně, u nebezpe čných odpad ů dodržovat 
podmínky skladování 

Práce s 
otev řeným 
ohněm 

svařování el. 
obloukem 

popálení, osln ění očí, působení 
škodlivých látek 

3 4 3 používat odpovídající OOPP (ochranný neho řlavý od ěv, kožené rukavice 
s manžetou, kamaše, svá řečské brýle, zást ěra 

požár, výbuch 3 4 3 zaměstnanec zdravotn ě způsobilý s platným svá řečským pr ůkazem pro danou 
činnost a prokazateln ě seznámen se za řízením a návodem k používání, 
pravidelné prohlídky sva řovacího zdroje (min. pololetn ě), v prostorech se 
zvýšeným nebezpe čím (nádoby, uzav řené těsné prostory) zajistit um ělé 
odsávání, p řed každým použitím kontrolovat neporušenost izolace  vodi čů a 
držáků 

působení elektrického proudu 3 4 3 v případě práce v objektech pracovat jen na základ ě písemného povolení, 
stanovit konkrétní opat ření a zajistit vhodné hasící prost ředky a požární asistenci 
po dobu nejmén ě 8 hod. p ři sva řování používat vhodný sva řovací stroj 

pád materiálu 2 3 2 svářeč a odpov ědný vedoucí odpovídají za dodržování bezpe čnostních a 
protipožárních p ředpis ů 

natavování 
lepenkové krytiny 

popálení plamenem, t ělesem 
hořáku 

2 5 2 manipula ční prostor, obez řetná manipulace, nedotýkat se ho řáku po zhašení 
plamene, OOPP 

popálení o natavenou 
lepenkovou krytinu 

3 4 3 nedotýkat se nastavené strany lepenky, OOPP 

únik plynu z poškozených 
hadic, následný požár 

2 4 2 pravidelné revize, nepoužívat poškozené hadice 

svařování a 
řezání plamenem 

nesprávná volba pracovišt ě, 
vznik požáru, výbuch 

3 5 3 na pracovišti se zvýšeným rizikem požáru - p říkaz ke svá ření (pokud ne řeší 
technologický postup), odstran ění ho řlavých látek z prostoru sva řování pop ř. 
jejich zakrytí izola čními neho řlavými materiály, sva řovat jen na místech 
odpovídajících BP, zvýšená opatrnost a školení obsl uhy 

nebezpe čí výbuchu 
svařovacích lahví 

3 5 3 zajistit lahve proti pádu (v p řípadě nebezpe čí musí být možnost je rychle uvolnit), 
manipulovat s nimi a neskladovat ej v prost ředí, kde se m ůžou nad teplotu 
uvedenou výrobcem 

otrávení, požár, výbuch z 
důvodu poškozené hadice 

3 5 3 použít vhodný druh hadice, ozna čit, nepoužívat části vedení plynu, pokud jsou 
znečišt ěny mastnotou (maziva, tuk, olej) 

Malířské a požití látek otrava 3 4 3 nebezpe čné látky skladovat výhradn ě v originálních obalech, p ři pracích s nimi 
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natěračské 
práce 

nejíst a nepít  

poleptání úst, jícnu    nebezpe čné látky skladovat výhradn ě v originálních obalech, p ři pracích s nimi 
nejíst a nepít 

vdechnutí látek otrava, bezv ědomí    větrání prostor po práci s nebezpe čnými látkami 

poleptání dýchacích cest    větrání prostor pro práci s nebezpe čnými látkami 

pot řísnění 
látkami 

zasažení o čí    dodržení pracovního postupu 

pot řísnění pokožky 4 3 3 dodržení pracovního postupu 

hořlavé, t ěkavé, 
výbušné látky 

požár, exploze 2 5 2 uchovávat v originálních a nepoškozených obalech, z ákaz manipulace 
s otev řeným ohn ěm (kou ření), technologický postup, vlastnosti nebezpe čných 
látek - seznámení 

tlakové nádoby roztržení nádoby 2 5 2 kontroly, zkoušky, revize - dle ČSN, nepoužívat poškozené post řikova če, dodržet 
technologický (pracovní) postup 

vadný pojistný ventil 2 3 2 kontroly, zkoušky, revize - dle ČSN, nepoužívat poškozené post řikova če 

Práce ve 
výškách 

pohyb osob pád pracovníka p ři pohybu k 
místu výkonu práce 

2 3 2 zajišt ění bezpe čného p řístupu (podlahy, lávky, plošiny, schody, žeb říky apod.) 

pád osob z výšky práce a pohyb v blízkosti 
volných, nezajišt ěných okraj ů 

3 4 3 vytvo ření podmínek k zajišt ění bezpe čnosti práce ve výškách, vypracování 
technologického postupu, zajišt ění zaměstnanc ů proti pádu z volných okraj ů: 

1) kolektivním zajišt ěním (zábradlí, ochranné sít ě apod.) 
2) osobním zajišt ěním (OOPP pro práci ve výškách) 
3) kombinací kolektivního a osobního zajišt ění zabezpe čit zakrývání otvor ů 

od rozm ěrů 25x25 cm, únosnost poklopu  

propadnutí nezajišt ěnými 
otvory 

3 4 3 

prost ředky 
osobního 
zajišt ění 

nezachycený pád 2 4 2 správné použití, dodržování návodu k použití, kontr oly, zkoušky, vhodné a 
spolehlivé místo ukotvení dle TP 

náraz na p řekážku p ři 
zachycení pádu 

2 4 2 odstran ění překážek v dráze pádu, se řízení délky lana zachycova če s tlumi čem 
pádu 

náhlé zachycení pádu 2 4 2 seřízení délky lana, urychlené vyprošt ění zaměstnance 

zachycení pádu ve fyziologicky 
nevhodné poloze 

2 4 2 správné použití POZ, zajistit urychlené vyprošt ění zaměstnance 

pád b řemen, 
materiálu, ná řadí 

ohrožení a zran ění osob 2 3 2 bezpečné ukládání mimo okraj, zajistit proti pádu (sklouz nutí, shození v ětrem), 
zajiš ťování volných okraj ů okapovou lištou, vylou čení práce nad sebou 

shazování b řemen a 
jednotlivých p ředmětů 

2 3 2 vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem prá ce ve výškách, zamezení 
přístupu osob pod místa práce ve výškách, jen za vyho vujících klimatických 
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podmínek  

nahodilý pád b řemen 2 3 2 vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem prá ce ve výškách, zamezení 
přístupu osob pod místa práce ve výškách 

Žebříky pohyb osob pád žeb říku i s osobou p ři práci 3 3 2 používat jen pro krátkodobé, fyzicky nenáro čné práce p ři použití jednoduchého 
nářadí, zaměstnanec musí být obrácen obli čejem k žeb říku, zajišt ění stability pro 
celou dobu použití 

pád osoby a žeb říku p ři 
výstupu a sestupu 

3 3 2 krátkodobé, fyzicky nenáro čné práce p ři použití jednoduchého ná řadí, 
zaměstnanec musí být obrácen obli čejem k žeb říku 

snížená stabilita hliníkových 
žebříků 

4 3 2 krátkodobé, fyzicky nenáro čné práce p ři použití jednoduchého ná řadí, 
zaměstnanec musí být obrácen obli čejem k žeb říku, zajišt ění stability pro celou 
dobu použití 

kontakt a náraz na žeb řík 2 3 2 zajišt ění paty klem žeb říku, bezpe čností ozna čení žebříku, žeb říky stav ět mimo 
dopravní cesty 

prasknutí nebo rozlomení p říčle 3 3 2 nepoužívat poškozené žeb říky, m ěsíční prohlídky, kontrola p řed použitím, 
nepracovat nad sebou, max. b řemeno 15 kg. 

jednoduché 
žebříky 

pád ze žeb říku 3 4 3 vylézat s lézat čelem k žeb říku, vždy nejmén ě 0,8m od horního okraje, nad 5m 
osobní ochranné zajišt ění a 2. osoba 

pád ná řadí nebo materiálu 3 4 3 nezdržovat se pod místem práce, nepoužívat pneumat.  nářadí, řetězové pily atp., 
bezpečné uložení ná řadí a materiálu 

pád žeb říku s pracovníkem 2 4 2 vylézat a slézat čelem k žeb říku, na žeb říku jedna osoba, b řemena max. 15 kg 

prasknutí, zlomení žeb říku 2 4 2 kontrola p řed použitím b řemena max. 15 kg, vždy pouze jeden zam ěstnanec na 
žebříku, m ěsíční kontroly, skladování 

dvojité žeb říky rozjetí postranic a pád žeb říku 2 4 2 zajišt ění proti rozev ření, krátkodobé, fyzicky nenáro čné práce p ři použití 
jednoduchého ná řadí, zajišt ění stability žeb říku 

podjetí žeb říku, pád 
zaměstnance 

2 4 2 neopírat dvojitý žeb řík, nepoužívat jako žeb řík opěrný 

ztráta stability 2 4 2 Pevný a rovný podklad, dopravovat b řemena max. 15 kg jeden zam ěstnanec, 
zkouška stability a pevnosti min. 1x ro čně 

vícedílné žeb říky pád hliníkového žeb říku i s 
pracovníkem 

2 4 2 používat dle návodu, zajišt ění stability, údržby, nep řetěžovat, p řed použitím 
vizuální kontrola, nevychylovat t ěžišt ě těla mimo osu 

nadm ěrné prohnutí hliníkového 
žebříku 

2 4 2 používat dle návodu, zajistit proti prohnutí,(op ěrné ty če, zajišt ění stability, 
údržba, nep řetěžovat, p řed použitím provád ět vizuální kontrolu, pravidelné 
měsíční prohlídky, 1x ro čně zkouška 
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Lešení stavba lešení zakopnutí o odložené díly 3 2 2 udržovat po řádek na pracovišti, prosto pro ch ůzi 

pád složeného lešení 2 4 2 lešení skladovat dle pokyn ů výrobce, p ři skládání díl ů na sebe, zajistit stabilitu 

přiražení kon četin 3 2 2 při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci 
provádí osoby zp ůsobilé 

pád dílu na zam ěstnance 2 5 2 při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci 
provádí osoby zp ůsobilé 

zborcení konstrukce 2 5 2 při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci 
provádí osoby zp ůsobilé 

pád zam ěstnance 2 5 2 při kompletaci lešení postupovat v souladu s návodem výrobce, kompletaci 
provádí osoby zp ůsobilé 

práce na lešení pád zam ěstnance 3 5 3 kolektivní zajišt ění pomocí zábradlí, zakrytí otvor ů v podlaze poklopy, zajišt ění 
podlahových dílc ů proti pohybu 

pád ná řadí, materiálu 3 4 3 zajišt ění a uložení materiálu a ná řadí proti pádu, ochranné bo ční sítě 

ztráta stability lešení 2 4 2 kotvení lešení do st ěn, úhlop říčné ztužení ve dvou rovinách, stav ět na pevný a 
únosný terén 

pád, zborcení lešení 3 4 3 stat. výpo čet, dokumentace, zápis o p ředání, ozna čení nosnosti - nep řetěžovat, 
montáž i demontáž jen kvalifikovaná osoba 

demontáž lešení zakopnutí o odložené díly 3 2 2 udržovat po řádek na pracovišti, prostor pro ch ůzi 

pád složeného lešení 2 4 2 lešení skladovat dle pokyn ů výrobce, p ři skládání díl ů na sebe zajistit stabilitu 

přiražení kon četin 3 2 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem v ýrobce, demontáž 
provádí osoby zp ůsobilé 

pád dílu na zam ěstnance 2 5 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem v ýrobce, demontáž 
provádí osoby zp ůsobilé 

zborcení konstrukce 2 5 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem v ýrobce, demontáž 
provádí osoby zp ůsobilé 

pád zam ěstnance 2 5 2 při demontáži lešení postupovat v souladu s návodem v ýrobce, demontáž 
provádí osoby zp ůsobilé 

závěsné lešení nekontrolovatelný pohyb, pád 3 5 3 zajišt ění proti pooto čení, houpání, kolektivní a osobní zajišt ění 

pojízdné lešení nekontrolovatelný pohyb, pád 3 5 3 lešení p řemísťovat nezatížené, p ři práci zajistit proti samovolnému pohybu 

kozové lešení nekontrolovatelný pohyb, pád 3 5 3 kolektivní zajišt ění, zatěžovat rovnom ěrně, zajišt ění žebříku v pracovní poloze, 
typizované sbíjené žeb říky max 3,5m 
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prolomení, p řevrácení lešení    nepřekro čit nosnost 150kg.m-2, pevné spojení podélník ů s podp ěrami, maximální 
rozp ětí rozpor 2,5m 

Střechy montáž nosné 
konstrukce 

pád z výšky 2 5 2 kolektivní zajišt ění okraje st řechy (zábradlí), odsazení 1,5m 

Klempí řské 
práce 

opracování 
materiálu 

úraz prst ů horních kon četin 3 3 2 pracovat jedin ě podle návodu na používání ru čního ná řadí, ohýbání, st říhání, 
zakružování a obrubování materiálu provád ět jedin ě jedním pracovníkem, 
nepřekračovat max. povolenou tlouš ťku 

pájení, sva řování 
plynem 

popálení ohn ěm a zplodinami 
hoření 

3 3 2 před zahájením pájení či sva řování provést kontrolu hasebních prost ředků, po 
skon čení prací zajistit následný dozor až do naprostého pominutí nebezpe čí 
vzniku požáru 

nepříznivé p ůsobení pájecí 
pasty či plynu na zdraví 

3 3 2 pracovišt ě opat řit bezpe čnostními listy všech používaných chemických látek a  
přípravk ů s uvedením požadavk ů na jejich bezpe čné použití 

Horizontální 
doprava 

silni ční vozidla a 
pojízdné stroje 

zasažení osoby materiálem po 
otev ření bočnic 

3 2 2 při otvírání bo čnic stát bokem, aby nebyl zam ěstnanec zasažen p řípadným 
padajícím materiálem 

pád z vozidla 3 3 2 pro výstup a sestup na vozidlo použít žeb řík nebo jiné za řízení, používání 
konstrukcí, prost ředků a pomůcek pro zvyšování míst práce 

střetnutí osob s dopravním 
prost ředkem 

3 5 3 dopravní řád, výstražné zna čení, určení cest pro ch ůzi 

sjetí, p řevrácení vozidla 2 3 2 vyzna čení nebezpe čných míst v blízkosti svah ů, výkop ů, jam a podobných 
nebezpe čných míst 

náraz vozidla na p řekážku 2 3 2 správný zp ůsob řízení, přizpůsobení rychlosti okolnostem a podmínkám na 
staveništi, zajišt ění volných pr ůjezdů 

dopravní nehody 2 3 2 oprávn ění pro řízení, školení řidi čů, pravidla silni čního provozu, bezpe čnostní 
přestávky, pozornost, p řiměřená rychlost, zajišt ění odstaveného vozidla proti 
ujetí 

provoz na 
komunikacích 

srážka vozidel, náraz a nejetí 
vozidla na p řekážku, sražení 
osoby na komunikaci 

2 3 2 správné ozna čení překážek na komunikaci, ozna čení uzavírek, signalizace, řízení 
provozu, organizovat práci mimo dopravní špi čku, používání výstražných 
majáčků vozidly a stroji na komunikacích za silni čního provozu 

různá zran ění, úrazy a v ěcné 
škody vznikající na 
provozovaných vozidlech, 
nehody v areálu firmy 

2 2 1 seznámení řidi če s interními p ředpisy pro vnitrostátní dopravu a s návodem 
k obsluze, obeznámení se s mén ě obvyklými rozm ěry vozidla, nákladu či 
dopravních cest, p ři couvání zajistit, aby bylo vozidlo nep řehlédnutelné, 
vylou čení přítomnosti osob za vozidlem, dodržovat bezpe čnostní vzdálenost 
(500mm až 600mm) vlevo i vpravo 

zranění osoby provád ějící práce 
na komunikacích za provozu, 

2 3 2 důsledné používání pracovním od ěvů a dopl ňků výstražné barvy, výstražná 
vesta, v noci a za snížené viditelnosti ozna čení osob červeným sv ětlem, 
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najetí, p řejetí, zachycení, 
přiražení nebo sražení osoby 
pracující na komunikaci 

odrazkami, používání spec. reflexního od ěvu 

vozidlo / nehoda srážka, st řet s jiným vozidlem 2 2 1 odborná, zdravotní zp ůsobilost k řízení vozidla 

náraz vozidla na p řekážku 2 3 2 věnování se pln ě řízení vozidla, sledování situace v silni čním provozu, 
přizpůsobení chování řidi če při řízení dopravn ě-technickému stavu vozovky, 
situaci v provozu a svým schopnostem 

sjetí vozidla mimo vozovku, 
zachycení nebo sražení osoby 

2 2 1 přizpůsobení chování řidi če při řízení dopravn ě technickému stavu vozovky, 
situaci v prostoru a svým schopnostem, užívání k jí zdě jen vozidla, které spl ňují 
stanovené podmínky 

snížení pozornosti, 
mikrospánek 

2 3 2 bezpečnostní p řestávky (zajištujících restituci neuropsychických s il). dodržování 
pracovního režimu, zejména doba odpo činku mezi sm ěnami 

ohrožení osob p ři couvání a 
otáčení 

2 3 2 respektování p říslušného dopravního zna čení, zastavení vozidla, ihned, jakmile 
řidi č ztratí navád ějící osobu z dohledu, seznámení řidiče v dopravn ě provozním 
řádem pro vnitrozávodní dopravu, p řibrání pot řebného po čtu způsobilých osob, 
souvat až na  smluv.znamení, poloha a zdržování se navád ějící osoby v zorném 
poli řidi če couvajícího vozidla 

nežádoucí ujetí odstaveného 
vozidla 

2 2 1 zajišt ění vozidla brzdou, klíny, za řazením rychlosti, nebo jejich kombinaci 

uklouznutí a pád řidi če, 
závozníka p ři nastupování a 
vystupování z kabiny, nebo na 
mokrém a nerovném terénu 

2 3 2 čišt ění stupadel, nášlapných ploch, o čištění obuvi p řed nastupováním, 
dodržování zákazu seskakování z kabiny, z ložné plo chy a šplhání po vozidle, 
vhodná obuv, p řidržování se madel a jiných úchytných prvk ů při vystupování a 
sestupování 

pád osoby z ložné plochy nebo 
jiné části vozidla p ři přepravě 

2 3 2 příprava osob jen na místech k tomu ur čených a za stanovených podmínek dle 
typu vozidla 

čišt ění a mytí 
vozidel 

uklouznutí a pád osoby 2 2 1 průběžné odstra ňování ne čistot, zvýšená opatrnost p ři pohybu po zne čištěném, 
mastném a mokrém povrchu mycí rampy 

zranění očí 2 2 1 OOPP pro ochranu o čí 

udeření hadicí nebo proudnicí 2 2 1 zpětný plak trysky v ětší než 250 N; zákaz aretace ovládání trysky v otev řené 
poloze; držení hadice s ohledem na zp ětný tlak; nepokládat pistoli, koncovku 
tlakové hadice na zem, terén či podlahu 

kontakt s čisticími prost ředky 2 2 2 dodržování pokyn ů pro používání nebezpe čné látky 

automobilové 
přepravníky 
směsí 

pád domícháva če do výkopu 2 4 2 nezatěžovat vozidlem okraj (hranu) výkopu (smykový klín);   vzdálenost vozidla 
od okraje výkopu p řizpůsobit únosnosti zeminy, t řídě a soudržnosti zat ěžované 
horniny 
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přitla čení osoby 2 4 2 osoby mimo dráhu pohybujícího se domícháva če, nezdržovat se za couvajícím 
vozidlem, používání zvukového znamení, podle pot řeby zajišt ění osoby 
navád ějící řidi če při couvání, dobrý výhled z kabiny řidi če, soust ředěnost řidiče 

zasažení osoby žlabem 2 2 1 stanovišt ě stroje a obslužné místo musí být p řehledné, bez p řekážek zt ěžujících 
manipulaci a pot řebnou vizuální kontrolu 

poškození vozidla 2 2 1 při obsluze nástavby ze zadního panelu zastavený moto r podvozku, p ři pln ění 
nádrže vodou nádrž nejd říve odvzdušnit a pak víko úpln ě uvolnit a otev řít, denní 
čišt ění vozidla, buben plnit jen sm ěsí vhodné konzistence v takovém množství, 
která odpovídá užite čnému objemu bubnu a zatížení 

vstup osoby do bubnu 1 4 1 při práci uvnit ř bubnu zajiš ťovat dozorem další osoby, která má pod kontrolou 
ovládací prvky v zadní sk říni, kabina musí být zav řená a nesmí v ní být žádná 
osoba 

uklouznutí, pád řidiče 3 2 2 používání bezpe čných prvk ů a zařízení k výstupu, dodržování zákazu seskakovat 
z vozidla, udržování výstupových a nášlapných míst,  zejména za zhoršených 
klimatických podmínek (déš ť, bláto, mlha) 

zachycení kon četiny řetězovým 
pohonem 

2 2 1 ochrana nebezpe čných míst řetězového pohonu krytem, p ři nutných činnostech 
v blízkosti nechrán ěných částí, nap ř. seřizování provád ět dle návodu k používání, 
dodržování zakázaných činností, nap ř. čišt ění za chodu 

zachycení kon četiny 
pohybujícími se částmi 

2 2 1 čišt ění, mazání, údržbu a opravy provád ět jen za klidu a p ři zastaveném motoru 
vozidla a nástavby 

zranění ruky p ři manipulaci s 
výsypnými žlaby 

3 2 2 při manipulaci s výsypnými žlaby a p ři práci s betonovou sm ěsí používat 
ochranné rukavice, udržování úchopových částí žlab ů v řádném stavu 

znehodnocení betonu 2 3 2 před vyprazd ňováním p řepravníku provést vizuální kontrolu podmínek 
vyprazd ňování sm ěsí a kontrolu její kvality, dodržovat max. p řípustnou výšku 
1,5m pádu betonové sm ěsi z výšky pro ukládání betonové sm ěsi do bedn ění 
apod., míchací plnit jen betonovou sm ěsí vhodné konzistence (zpracovatelnosti) 

zachycení žlabu o p řekážku 2 3 2 zajišt ění výsypných žlab ů v přepravní poloze (nástavný žlab se sklopí a zajistí 
kapotovanými uzáv ěry, výsypné žlaby se nato čí k pravému blatníku zajistí se 
kolíkem, zdvižené tak, aby nezakrývaly obrysové a b rzdové sv ětla, klika 
zdvihacího mechanismu se zajistí v horní poloze, za jistit volné části vozidla proti 
samovolnému pohybu 

zachycení osoby 
domícháva čem 

1 3 1 vylou čení nežádoucího, p ředčasného spušt ění chodu vozidla a jeho nástavby p ři 
čišt ění, údržb ě a opravách, vylou čení zbyte čného prodlévání osob v blízkosti 
autodomícháva če 

naklada če převrácení 2 4 2 vylou čení přítomnosti dalších osob, správné postavení pracovník a při 
odjiš ťování zadního čela kontejneru 
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Vertikální 
doprava 

vázací prost ředky používání vadných 
(nevhodných) prost ředků 

4 5 4 vázací prost ředky nepoškozené, používat pouze řádně  označené ( evidované), 
kontroly vázacích prost ředků 

nevhodné uvázání b řemene 3 5 3 zdravotn ě a odborn ě způsobilý vaza č, znamení, signalizace je řábníkovi, m ěkké 
podložky p řes hrany 

nevyvážení b řemene 3 5 3 zajiš ťuje zkušený vaza č, zkouška vyváženosti t ěsně nad zemí 

uvázání - 
odvázání 
břemene, 
manipulace se 
zavěšeným 
břemenem 

neoprávn ěná manipulace 2 4 2 uvázání a odvázání b řemen provádí „VAZA Č“, pomáhá-li mu osoba bez 
vazačského pr ůkazu, je vaza č povinen její práci zkontrolovat a p řebírá za 
pomocníka plnou zodpov ědnost 

poran ění jiných osob 2 4 2 vazač stanoví ohrožený prostor, ve kterém se nesmí zdržo vat osoby, za p řípadné 
setrvání osob v tomto prostoru je pln ě zodpov ědný 

poran ění při manipulaci se 
zavěšeným b řemenem 

2 5 2 manipulovat a usm ěrňovat zav ěšené b řemeno smí pouze vaza č, k usm ěrnění je 
používat vhodné pom ůcky (ty č, lano,…) 

stavební nákladní 
výtahy 

zřícení, pád plošiny 2 5 2 revize, kontroly, údržba, provozní řád, zatěžovat rovnom ěrně - nepřetěžovat, 
funkce bezp. prvk ů (koncové vyp.) 

pád do výtahové šachty 2 5 2 kolektivní zajišt ění - zábradlí, ohrazení výtahové plošiny pletivem, blokované 
uzávěry nástupiš ť 

zachycení osoby 2 5 2 kolektivní zajišt ění - zábradlí, blokované uzáv ěry nástupiš ť, zákaz dopravovat 
osoby 

jeřábová dráha pád je řábu (nekontrolovatelný 
pohyb) 

2 5 2 prohlídky, revize, zkoušky, dokumentace, únosnost t erénu, klimatické podmínky, 
přetížení - ozna čení, vazač, vázací prost ředky, signalizace 

přiražení, p řitlačení, rozdrcení 3 5 3 zákaz zdržovat se pod zav ěšeným b řemenem, mimo manipula ční prostor 

pád b řemene 2 5 2 vazač, vázací prost ředky, signalizace, p řetížení - ozna čení nosnosti, p řilba, 
kontrola vyváženosti t ěsně nad zemí 

zasažení el. proudem (bleskem) 2 5 2 signalizace nebezpe čného nap ětí, vypnutí el. rozvodu - p říkaz „B“. p řerušení 
práce p ři bou řce apod., revize, kontroly, údržba, provozní řád 

stavební 
elektrické vrátky 

pád b řemene 2 5 2 max. hmotnost b řemen, uvázání b řemene 

pád nosné konstrukce kladky, 
závěsu 

2 5 2 kvalifikovaná obsluha, statické posouzení konstrukc e, převzetí do provozu - 
písemn ě  

pád zam ěstnance p ři odebírání 
břemene 

3 5 3 min. jednotkové zábradlí v prostoru, nakládání (ode bírání) materiálu, stanovišt ě 
obsluhy - výhled, signalizace 

zhmožd ění, rozdrcení prst ů 3 4 3 zakrytá kladka, mimo dosah z místa odb ěru, koncový vypína č el. pohonu 

kladky pro ru ční pád b řemene 2 5 2 max. do výšky 15m, max. hmotnost b řemen 60kg 
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zvedání b řemen pád kladky, nosné konstrukce 3 5 3 nepoškozené lano min. pr ům. 10mm, konstrukci musí schválit odpov ědný 
zaměstnanec, zákaz zdržovat se pod zav ěšeným b řemenem (manipula ční 
prostor), OOPP 

Elektrifikace elektrická 
zařízení 

zasažení osob el. proudem 2 4 2 vylou čení činností, kdy hrozí styk s živými částmi pod nap ětím, zákaz 
neodborných zásah ů do el. instalace, výchozí revize, pravidelné reviz e, 
nepřibližovat se k el. za řízením, nevy řazovat z funkce ochranu 

dotyk osoby s živými částmi 3 5 3 neodstra ňovat zábrany a kryty, neotvírat p řístupy k el. částem,  nevy řazovat 
z funkce ochranné prvky, vylou čení činností, kdy hrozí styk s živými částmi pod 
napětím, výchozí revize, pravidelné revize, p řed přemístěním spot řebiče jej 
odpojit vytažením vidlice ze zásuvky 

dotyk cizích vodivých p ředmětů 
s el. vodi či 

2 3 2 nepřibližovat se k el. za řízení, nevy řazovat z funkce ochranu polohou, dodržovat 
zákaz resp. dodržovat podmínky pro práce v blízkost i el. vedení a za řízení, 
dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a 
vnn; 

záměna fázového a ochranného 
vodi če 

2 3 2 odborné p řipojování a opravy, správnost p řipojení, používání odpovídajících 
šňůr a kabel ů s ochranným vodi čem, barevné ozna čení vodi čů, zabrán ění 
neodborných zásah ů do el. instalace, výchozí revize, pravidelný odbor ný dohled, 
nepoužívat prodlužovací p řívody s vidlicemi na obou stranách 

vytržení p řívodní š ňůry 3 3 2 spoje odleh čovat od tahu, prodlužovací š ňůry s ochranným vodi čem, šetrné 
zacházení s kabely, udržování el. kabel ů a el. přívodů (např. proti mechanickému 
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.) pr avidelné kontroly 

porušení izolace p řívodů 3 3 2 šetrné zacházení s kabely, vedení el. kabel ů mimo komunikace a kde hrozí jejich 
poškození, výchozí revize, pravidelné revize, pravi delný odborný dohled, zákaz 
omotávání el. kabel ů kolem kovových konstrukcí, objekt ů, lešení apod. na 
pracovištích 

poškození, porušení izolace 
vodi čů a šňůrových vedení 

3 3 2 ochrana el. vedení, udržování el. za řízení v bezpe čném stavu - výchozí revize, 
pravidelné revize, ochrana p řed živými částmi el. za řízení před dotykovým 
napětím na neživých částech p řed el. obloukem, p řed vniknutím cizích p ředmětů, 
vody, vlhkosti, plyn ů, prach ů, par do el. za řízení 

nemožnost rychlého vypnutí el. 
proudu 

2 5 2 vhodné umíst ění hlavního vypína če, umožn ění snadné a bezpe čné obsluhy a 
ovládání; informování zam ěstnanc ů stavby o umíst ění hlavního el. rozvad ěče a 
vypína če pro celou stavbu, udržování p řístupu k hl. vypína čům. 

přiblížení osoby k vodi čům el. 
venkovního vedení 

2 4 2 zákaz činností v ochranných pásmech vn a vnn; práce v blíz kosti el. za řízení 
provád ět pouze v sou činnosti s odborníkem, dodržení min. vzdálenosti 

zasažení el. proudem p ři 
neúmyslném dotyku 

2 5 2 dodržovat zákazy činností v ochranných pásmech venkovního el. vedení vn a vn; 
práce v blízkosti el. za řízení provád ět pouze v sou činnosti s odborníkem za 
stanovených podmínek v četně dodržení min. vzdálenosti uvedených 
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v předmětných p ředpisech  

atmosférická 
elekt řina 

zasažení osoby bleskem 1 5 1 vodivé spojení jímacích za řízení ( bleskovod ů). Jejich uzemn ěním, p říp. použitím 
jisk řišť, bleskojistek a jiných svodi čů atmosférického nap ětí na budovách a 
objektech. 

statická elekt řina účinky statické elekt řiny 1 5 1  

Natavovací 
nářadí na 
PB 

hořáky a 
agregáty 

požár, výbuch 2 5 2 odborn ě a zdravotn ě způsobilá obsluha, používání OOPP, nevypoušt ět zbytek 
plynu z lahví 

popálení osob 2 5 2 nesmí docházet k náraz ům, k p řevržení a p řehřátí, zákaz opravovat tlak lahve a 
ventily, net ěsné a poškozené láhve nepoužívat 

Ruční 
nářadí 

elektrické ru ční 
nářadí 

zhmožd ění ruky, vykloubení 3 2 2 používat ná řadím jen pro ú čely ur čené výrobcem, nep řetěžovat 

poruchy elektroinstalace 3 3 2 vypnutí p řístroje, provést opravu odborníkem, servisem nebo v yřadit, 
neodstra ňovat kryty 

vyklouznutí, vysmeknutí ná řadí 
z ruky 

3 2 2 řídit se dle návodu výrobce, používat vhodné OOPP, u držování suchých a čistých 
držadel 

namotání od ěvu nebo vlas ů 3 2 2 nepoužívat volný od ěv (rukávy zapnout), vlasy sepnout nebo skrýt ( čepice), 
měnit nástroje, se řizovat jen je-li stroj v klidu 

ohrožení el. proudem 3 4 3 prohlídky, revize, zkoušky, dokumentace, proškolení  zaměstnanc ů, používat 
vhodné OOPP 

zranění odlétajícími částicemi 3 3 2 používat vhodné OOPP (brýle, štít), vhodné a nepošk ozené nástroje 

ruční řetězová 
motorová pila 

poran ění očí pilinami, t řískou 3 4 3 OOPP 

odražení pily od řezaného d řeva 2 4 2 zákaz použití pily bez nebo s nefunk ční brzdou 

poran ění jiného zam ěstnance 2 3 2 zákaz vstupu do manipula čního prostoru, obez řetná manipulace p ři řezání 

ostré ná řadí pořezání při práci či manipulaci 3 4 3 vybavení zam ěstnance obvazovým balí čkem, pracovišt ě s ohledem na rozsah 
vybavit prost ředky pro poskytnutí první pomoci v četně možnosti p řivolat rychlou 
lékařskou pomoc 

poran ění při doprav ě 2 3 2 při přepravě ostrých nástroj ů tyto p řepravovat s p ředepsanými kryty 

Práce se 
živicemi 

rozeh řívání živice popálení, opa ření, otrávení 
osob výpary 

3 5 3 technologický postup, OOPP, v uzav řených prostorách vždy min 2 zam ěstnanci a 
nucená vým ěna vzduchu 

požár, vzplanutí živice 3 5 3 otev řeným plamenem jen v ur čených nádobách, živice nesmí p řijít do styku 
s ohn ěm, obsluha min 2 zam ěstnanci, nesmí se vzdálit 

vniknutí vody do tavné nádoby 3 5 3 tavení provád ět v nádobách a za řízeních k tomu ur čených 
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doprava živice popálení, opa ření osob 3 5 3 ohřívat za jízdy jen v prost ředcích tomu ur čených, s víkem plnit do ¾, ru ční 
svislá doprava kladkou v asfaltových v ědrech do 8m 

nanášení živice popálení, opa ření osob 3 5 3 technologický postup, OOPP, prostor kde se aplikuje  zajistit proti vstupu osob 

ruční pokládka 
živic 

popálení 1 3 1 předepsané ná řadí 

Klimatické 
podmínky 

zátěž teplem přehřátí, úpal 2 2 1 poskytování chladných nápoj ů, dodržování pitného režimu, p řestávky v práci - 
schování do stínu 

osln ění, zánět spojivek 1 2 1 použití zást ěn 

zátěž chladem prochladnutí zam ěstnance p ři 
práci venku 

2 2 1 zajišt ění teplých nápoj ů, přestávky v práci - oh řátí 

snížení 
viditelnosti 

šero, tma 1 1 1 zajišt ění dostate čného osv ětlení, kontrola stavu svítidel 

Nebezpečné 
chemické 
látky a 
přípravky 

manipulace s 
nebezpe čným 
chemickými 
látkami a 
přípravky 

požár, exploze 3 4 3 uchování látek v originálních obalech, dodržování p rotipožárních zásad, 
označení NCHLaP, řádné pou čení, havarijní p řipravenost 

poškození zdraví 1 1 1 zajišt ění dostate čné vým ěny vzduchu, řádné uzav ření nádob, nakládat dle BL, 
označení obal ů, dodržovat PP pro nakládání s NCHLaP, provozní řády sklad ů, 
REA 

manipulace s 
pohonnými 
hmotami 

požár, exploze 2 3 2 zákaz práce s otev řeným ohn ěm 

poškození zdraví 1 1 1 zajišt ění dostate čné vým ěny vzduchu, řádné uzav ření nádob, nakládat dle BL, 
označení obal ů 

přeprava 
nebezpe čných 
chemických látek 
a přípravk ů 

únik, poškození životního 
prost ředí 

3 3 2 zajišt ění dopravního prost ředku a obalu proti nežádoucímu úniku ozna čení dop. 
prost ředku, proškolení obsluhy, p říslušná povolení pro p řepravu 

nebezpe čné látky 
všeobecn ě 

pracovní úraz, nehoda 3 3 2 výb ěr pracovník ů, lékařské prohlídky, používání OOPP, dodržování 
protipožárních zásad, zajišt ění dostate čné vým ěny vzduchu, dodržování zásad 
osobní hygieny, uchovávání látky v pevných nerozbit ných, t ěsně uzavřených a 
stabiln ě uložených obalech 

nebezpe čné působení na 
pokožku, o či a sliznice 

3 2 2 zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezp. látkami, výb ěr a školení 
pracovník ů, zajišt ění dostate čného v ětrání, léka řské prohlídky, ochrana o čí a 
celého obli čeje 

vdechování výpar ů ředidel a 
jiných chemikálií 

3 2 2 zabránění přímého kontaktu pokožky s nebezpe čnými látkami, výb ěr a školení 
pracovník ů, zajišt ění dostate čného v ětrání, léka řské prohlídky, ochrana o čí a 
celého obli čeje 
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vdechování prach ů 
přimíchávaných plnidel 

2 2 1 sledování alergických reakcí zam ěstnanc ů a provád ění jejich vým ěny, výb ěr a 
školení zam ěstnanc ů, zajišt ění dostate čného v ětrání, léka řské prohlídky, ochrana 
očí a celého obli čeje 

poškození pokožky p ůsobením 
tvrdidel vyráb ěných na bázi 
amoniaku 

3 2 2 zabránění přímého styku pokožky s nebezpe čnými látkami, výb ěr a školení 
pracovník ů, zajišt ění dostate čného v ětrání, léka řské prohlídky, ochrana o čí a 
celého obli čeje 

kontakt s výpary na rukou, v 
podpaží a na obli čeji 

2 2 1 zabránění přímého styku pokožky s nebezpe čnými látkami, výb ěr a školení 
pracovník ů, zajišt ění dostate čného v ětrání, léka řské prohlídky, ochrana o čí a 
celého obli čeje 

alergické reakce 2 2 1 zabránění přímého styku pokožky s nebezpe čnými látkami, výb ěr a školení 
pracovník ů, zajišt ění dostate čného v ětrání, léka řské prohlídky, ochrana o čí a 
celého obli čeje 

polyuretany slzení a zán ěty spojivek 3 2 2 výb ěr a školení pracovník ů, zajišt ění dostate čného v ětrání, léka řské prohlídky, 
ochrana o čí, a celého obli čeje 

podrážd ění plic, pr ůdušek a 
kašel 

3 2 2 ochrana dýchacích cest, výb ěr a školení pracovník ů, zajišt ění dostate čného 
větrání, léka řské prohlídky 

ředidla a 
rozpoušt ědla 

požár, exploze 2 2 1 uchování látek v originálních obalech, dodržování p rotipožárních zásad, 
označení NCHLaP, řádné pou čení, havarijní p řipravenost, dodržování 
protipožárních zásad, zajišt ění dostate čné vým ěny vzduchu, řádné uzav ření 
nádob, nakládání dle BL, ozna čení obal ů, dodržovat PP pro nakládání s NCHLaP. 

závrat ě, nevolnost, bolesti 
hlavy 

2 2 1 ochrana dýchacích cest, výb ěr a školení pracovník ů, zajišt ění dostate čného 
větrání, léka řské prohlídky 

cement drážd ění horních cest 
dýchacích a o čních spojivek 

3 2 2 ochrana dýchacích cest, výb ěr a školení pracovník ů, zajišt ění dostate čného 
větrání, léka řské prohlídky, uchování látek v originálních obalec h 

vápno poleptání pokožky a sliznice 2 2 1 ochrana dýchacích cest, výb ěr a školení pracovník ů, zajišt ění dostate čného 
větrání, léka řské prohlídky, uchování látek v originálních obalec h 

ropné látky vyvolání p řecitliv ělosti pokožky 
a sliznice p řípadně celková 
otrava 

3 2 2 ochrana dýchacích cest, výb ěr a školení pracovník ů, zajišt ění dostate čného 
větrání, léka řské prohlídky, uchování látek v originálních obalec h 

Staveništ ě podlahy a 
komunikace 

pád zam ěstnanc ů na staveništi 3 2 2 vhodná obuv, kontrola a údržba p řístup. cest, ozna čit p řekážky nad 0,1m 
přechody, bezpe čnostní opat ření, značky a tabulky 

propíchnutí chodidla (h řebíkem 
apod.) 

3 2 2 vhodná pracovní obuv, kontrola komunikací a jejich úklid 

zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
naražení, zachycení o p řekážky 

3 2 2 odstran ění komunika čních p řekážek, pevná obuv 
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uklouznutí na zablácených, 
zasněžených a namrzlých 
staveništních komunikacích 

4 3 3 vhodná obuv, vhodná volba tras, ur čení a zřízení vstup ů na stavbu, staveništních 
komunikací a p řístupových cest, chodník ů, čišt ění a udržování v zim ě a za deště, 
v zim ě odstra ňování námrazy, sn ěhu a protiskluzový posyp 

pád osob do prohlubní a šachet 3 5 3 řádně označeny zákryty, ohrazeny nebo st řeženy (v prac. prostoru), osv ětlení i 
nebezpe čných míst 

zabezpečení 
objektu 

ohrožení provozu a osob 4 5 4 v zástavb ě souvislé oplocení 1,8m - osv ětlit, krátkodobé (liniové) stavby - 
dvouty čové 1,1 m, vstupy uzamykatelné, opat řené 

Otvory ve 
zdivu 

okna pořezání při rozbití skla 2 2 1 vylou čení možnosti nekontrolovaného pohybu okna, aretace při otev ření 

přiražení osoby okenním 
rámem 

2 1 1 vylou čení možnosti nekontrolovaného pohybu okna, aretace při otev ření, 
nezdržovat se v prostoru mezi oknem a rámem 

pád zam ěstnance p ři otevírání 1 5 1 pravidelná údržba, snadné otevírání 

dveře pořezání při rozbitá skla 1 2 1 vylou čení možnosti nekontrolovaného pohybu k řídla dve ří, aretace p ři otev ření 

přiražení osoby dve řmi 1 2 1 vylou čení možnosti nekontrolovaného pohybu okna, aretace při otev ření, 
nezdržovat se v prostoru mezi oknem a zárubn ěmi 

Ruční 
manipulace 

ruční manipulace pád osoby p ři chůzi a přenášení 
břemen, zakopnutí o p řekážku, 
uklouznutí, klopýtnutí, 
podvrtnutí nohy 

2 2 1 manipula ční plochy udržovat čisté, rovné /bez mraz ů, bláta apod.), odstra ňovat 
kluznost venkovních ploch v zimním období (odstra ňování sn ěhu, námrazy, 
protiskluzových posyp ů, osvětlení musí tvo řit dva zdroje - denní a um ělé 
osvětlení 

  pád, p řevržení, sesunutí 
kusového materiálu na osobu 

2 2 1 zajišt ění stabilní polohy materiálu, jeho uložení na širší  plochu, p ři ru čním 
ukládání kusového materiálu pravidelných tvar ů jej skladovat jen do výše ramen 
pop ř. hlavy (max do 2 m), p ři zajišt ění jeho stability provázáním, zajišt ění 
kusového materiálu podložkami, op ěrami, stojany, klíny, provázáním zejména 
materiálu skladovaného nastojato, na užších hranách , trubek, rour, svazk ů a 
kotou čů apod. 

  pád b řemene na nohu, naražení 
břemenem 
zhmožd ění a naražení rukou a 
nohou p ři vysmeknutí a 
vyklouznutí b řemene z ruky 

2 2 1 před zahájením manipulace zkontrolovat stav (pevnost,  soudržnost, fixaci) 
přepravních obal ů, správné rozložení hmotnosti materiálu na plošin ě vozíků, 
dbát na to, aby t ěžišt ě bylo co nejníže (proto musí být t ěžší předměty ukládány 
níže a lehčí na ně)+ kontrola stavu uchopovacích prvk ů před manipulací, použití 
držadel 

  přisk řípnutí prstu, p řiražení 
ruky 

2 2 1 předměty, které na sebe p ři skladování t ěsně doléhají a nemají části umož ňující 
bezpečné uchopení /oka, držadla, apod.), ukládat na podkl adech. (jako podkladu 
nepoužívat kulatiny) 

  přetížení a namožení, vznik 
tříselní nebo stehenní kýly p ři 
prudkém zvednutí b řemene 

2 3 2 výcvik a školení zam ěstnanc ů o správných zp ůsobech a postupech manipulace, 
nepřetěžování, dodržování hmotnostního limitu 
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  poškození páte ře při 
dlouhodob ějším zvedání a 
manipulaci s b řemeny v 
nevhodné poloze 

1 3 1 zajiš ťovat manipulaci v bezpe čné pracovní výšce a vhodné úrovni a umožnit, aby 
zaměstnanec mohl zaujmout správnou polohu v bezpe čné výšce; zajiš ťovat 
přiměřený, pop ř. častější a dostate čný tělesný odpo činek a p řestávky na zotavení 
v případě, že fyzická námaha je p říliš častá nebo dlouho trvající, zejména 
s přihlédnutím k zatížení páte ře; pokud možno vylou čit činnost, p ři které 
zaměstnanec nem ůže změnit pracovní tempo 

  přiražení b řemenem v p řípadě, 
kdy pracovník ponechá 
kon četinu pod b řemenem nebo 
mezi částmi b řemene 

3 3 2 zajišt ění pohybové koordinace řízením manipula čních prací ur čeným 
zaměstnancem v p řípadě manipulace s b řemenem více zam ěstnanc ů sou časně; 
používání vhodných manipula čních pom ůcek/pás ů, popruh ů, svěrek, 
manipula čních kleští, p řísavek, posuvných vále čků, kolečkových zvedák ů atd.) 

  zranění o povrch b řemene v 
důsledku bodnutí či po řezání o 
hrany, st řepy, h řebíky, 
poškozený obal, t řísky apod. 

2 2 1 úprava b řemene, odstran ění hřebíků, ostrých hrot ů, hran, používání rukavic 
odolných proti mechanickému poškození 
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1. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

1.1 Umíst ění stavby 

Staveniště se nachází v katastru města Zlína, v místní části Jižní Svahy., pod ulicí Křiby. 

Parcela č. 2144/49, 2144/50. Okolní zástavbu tvoří objekty bytové výstavby, především 

bytové domy. 
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1.2 Dopravní trasy hlavních stavebních materiál ů 

1.2.1 Trasa pro uskladn ění zeminy 

Zemina vytěžená při stavbě bude odvážena na skládku Suchý důl, kterou vlastní Technické 

služby města Zlína, s. r. o. Skládka je vzdálena 5,5 km a jízda nákladního automobilu potrvá 

20 min. Zemina bude odvážena nákladními automobily TATRA T158. 
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1.2.2 Trasa dodávky betonové sm ěsi 

Betonová směs bude dovážena z betonárny TAŠ-STAPPA BETON. Betonová směs bude 

dovážena autodomíchávači SCANIA P380 o objemu 9 m3. Délka trasy je 4,1 km a doba 

dojezdu činí 15 minut. 

 

1.2.3 Trasa dodávky výztuže 

Betonářská ocel bude dovážena z ohýbárny firmy Výztuž CZ, v Napajedlích. Tato ohýbárna 

byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny oceli. Ocel bude dovážena na nákladních 

automobilech s hydraulickou rukou. Dopravu bude zajišťovat dodavatel. 
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1.2.1 Pronájem bedn ění 

Bednění pro železobetonové konstrukce skeletu budou dováženy na nákladních 

automobilech s přívěsem. Dopravu bude zajišťovat dodavatelská firma. Bednění bude 

poskytovat firma PERI, s.r.o. a bude dováženo ze skladu v Prostějově.  

 



152 

1.2.1 Pronájem bedn ění 

Lešení bude pronajímat firma RUDOLF lešení se skladem ve Fryštáku. Bednění bude 

zajišťovat stavba vlastním nákladním automobilem Mercedes Benz SCTROS s návěsem. 

Délka trasy je 4,5 km a doma dojezdu činí 20 minut. 

 

2. STROJNÍ SESTAVA 

2.1 Strojní sestava pro pilotáž 

Pilotovací souprava SOILMEC SF - 50 

Pro provedení pilot byla navržena pilotovací souprava SOILMEC SF - 50. Tato disponuje 

dostatečným dosahem, moderní technologie zajišťuje výkonnost stroje a tím efektivnější 

rychlost provádění pilot. 

• maximální šířka vrtání 900 mm 

• maximální hloubka vrtání 25 m 

• kroutící moment 100 kNm 
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• výkon motoru 164 kW 
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Betonová pumpa SOILMEC MECBO P6.100 

Betonová pumpa bude použita na přečerpání betonové směsi do přívodní hadice pilotovací 

soupravy a bude vpravována do piloty. 

 

- výkon 180kW 

- šířka 2,26 m 

- délka 5,5 m 
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- výška 2,5 m 

- provozní hmotnost 7,8 t 

- kapacita násypky 450 l 

- pracovní tlak 50 BAR 

- výkon čerpání 110m3/h 

 

Autodomícháva č Scania P 380 

Autodomíchávač pro plnění betonové pumpy na piloty CFA, byl zvolen SCANIA P380. Tímto 

strojem disponuje vybraná betonárna. 

- délka 9,3 m 

- výška 3,6 m 

- šířka 2,55 m 

- objem bubnu 9 m3 

- pohon 8x4 
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Nákladní automobil TATRA T 158 6x6 

Nákladní automobil bude používán k odvozu vytěžené zeminy na skládku. 

 

• rozvor 3440 + 1320 mm 
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• max. přípustná hmotnost 30 t 

• max. rychlost 85 km/hod 

• objem korby 10 m3 

 

Kolový naklada č TEREX TL 80 AS 

Pro nakládání zeminy vytěžené při vrtání pilot bude použit kolový nakladač TEREX TL 80 

AS. Tento nakladač disponuje řízením všech kol, proto se dostane i do méně přístupných 

ploch v polohách, které jiné stroje nedokáží. 

• pohotovostní hmotnost 4500 kg 

• výkon motoru 44 kW 

• objem lopaty 0,8 - 1,2 m3 

• výška nad kabinou 2,48 m 
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•  

•  

 

2.2 Strojní sestava pro betonáž monolitického skele tu 

Badie pro betonáž typ 1091 S.12 

Badie budou používány pro betonáž monolitického skeletu. Autodomíchávač badii na zemi 

naplní a jeřáb ji pak dopraví na místo betnáže, kde se bude ze závěsu vypouštět betonová 

směs na potřebné místo. 
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Jeden ze základních provedení badií na beton. Tento koš má kuželové provedení. Výpust 

koše na beton je středová, nebo možné připojení skluzavky která je součástí koše na beton. 

Použití skluzavky pro přesné lití. 

Koš na beton je vybaven jednoduchou ovládací pákou pro regulaci či zastavení toku směsi v 

koši. Výhodou je nízká hrana koše pro plnění. 

• objem 1000 l 

• výška 1400 mm 

• nosnost 2400 kg 

• hmotnost 250 kg  

Ponorný vibrátor 

Pro vibrování uložené betonové směsi v rámci betonáže základové desky, budou použity 

vysokofrekvenční ponorné vibrátory Hervisa Perles AV 585T, které jsou určeny do náročných 

provozů. 

Technické parametry: 

• průměr hlavice 58 mm 

• délka hadice 1 m 

• napět  42 V / 200 Hz 

• příkon 930 W 

• vibrační výkon  45 m3/hod 

• hmotnost 15 kg 

Stříhačka betoná řské oceli DC 25 W 

Stříhačka pro betonářskou ocel až do ø20mm. Stříhačka se bude používat pro zkracování 

ocelových prutů na požadované rozměry. 
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Stříhačka je ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Přístroj bude obsluhovat 

dělník, který bude proškolen ohledně bezpečnostních předpisů a bude mít ochranné 

pomůcky. 

Technické parametry: 

• Hydraulická střihací síla30 tun 

• Stříhací rychlost přibližně 4 vteřiny 

• Motor elektrický Typ 230 V / 1330 W / 6,1 A 

• Délka x šířka x výška 515 x 150 x 250 mm 

• Hmotnost přibližně 22 kg 

 

Svařovací ivertor PROGRES 1500 - 150 A 

Svářečka bude použita pro svařování oceli. Obsluhu svářecí techniky může provádět pouze 

osoba řádně proškolené a osoba vlastnící svářečský průkaz. 

Technické parametry: 

• Napětí 230 V / 50 Hz 

• Příkon 4,5 kVA 

• Elektrody: 3,25 mm 

• Rozměry 125 x 305 x 185 mm 

• Hmotnost 4 kg 
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3. JEŘÁB 

Pro vertikální dopravu budou sloužit dva věžové jeřáby LIEBHERR 81 K. Právě tento typ byl 

zvolen na základě potřebného dosahu a ověřením diagramu únosnosti pro potřebná 

přepravovaná břemena.  

Jeřáby budou umístěny na východní straně staveniště mezi budovaným objektem a 

staveništní komunikací. tato poloha byla zvolena, protože se jeví jako nejvýhodnější z 

pohledu obslužnosti stavby a zařízení staveniště.  

Jeřáby budou na stavbu dovezeny ve vodorovné poloze, na přepravních kolečkách a taženy 

nákladními automobily. Nákladní automobily budou muset na staveniště nacouvat z ulice 

Křiby. Pro tyto manévry je v křižovatce dostatečný prostor a otáčení na staveništi by bylo 

komplikované. Nákladní auto nacouvá k finální pozici tak, aby zakládací kříž jeřábu byl 

nejblíže finální poloze. Patky zakládacího kříže se vysunou a položí na panely připravené pro 

založení jeřábu. Základový kříž se ustanoví na přesnou pozici a vyndáním přepravních 

koleček se ustaví. Po ustavení můžeme zvednout první vertikální pozici jeřábu a následuje 

složení výložníku do svislé polohy.. Následně se pomocí tohoto již ustaveného jeřábu osadí 

potřebná hmotnost závaží, v podstatě si závaží na sebe osadí sám, za pomoci naklánění 

první vertikální pozice. Závaží tvoří zátěžové panely ukládané do zadní části otoče jeřábu. 

Poté vložíme do vertikální části navyšující prvky nosné konstrukce, abychom docílili 

požadované výšky výložníku( 7 ks pro výšku výložníku 40,4 m a 5 ks pro výšku výložníku 

35,6 m). Následuje vysunutí druhé vertikální části za společného sestavování špičky jeřábu, 

která vysune výložník do vodorovné polohy. Ohnutím výložníku do max. úhlu 30° docílíme 

větší výšky háku, bude - li potřeba. 



162 

 

Podklad pod jeřáby bude zhutněn pomocí válce a zpevněn betonovými panely rozměrů 1,0 x 

1,0 m, tl. 250 mm. Panely budou osazovány z nákladního automobilu pomocí hydraulické 

ruky. 

Břemena skladovaná v dosahu pouze jednoho jeřábu, budou přesunuta dosažitelným 

jeřábem na místo překládky, odkud si břemeno přebere druhý jeřáb. Překládka musí vždy 

probíhat při plném odstavení břemena na zpevněnou plochu. Nikdy se nesmí břemeno 

přebírat ve výšce nebo na nestabilním povrchu. 

Jeřáb 1 - LIEBHERR 81 K - R 45 m 

• Maximální nosnost  6000 kg 

• Rádius otoče 45 m 

• Maximální výška háku  40,4 m 

• Nosnost při maximálním vyložení  1400 kg 
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Maximální b řemeno pro je řáb 1: 

Břemeno 1 - paleta zdícího materiálu 

• hmotnost     max. 1255 kg 

• délka vyložení    max. 33,8 m 

• přepravní výška   max. 28 m 

• přepravní vzdálenost kritického břemene  cca 130 m 

Jeřáb 2 - LIEBHERR 81 K - R 42 m 

• Maximální nosnost  6000 kg 

• Rádius otoče 42 m 

• Maximální výška háku  35,6 m 

• Nosnost při maximálním vyložení  1400 kg 
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Maximální b řemeno pro je řáb 2: 

Břemeno 2 - prefabrikovaný ŽB balkon 

• hmotnost     max. 1800 kg 

• délka vyložení    max. 32,1 m 

• přepravní výška   max. 28 m 

• přepravní vzdálenost kritického břemene  cca 133 m 

Břemeno 2 - výztuž pro betonáž 

• hmotnost     max. 500 kg 

• délka vyložení    max. 33,4 m 

• přepravní výška   max. 31 m 

• přepravní vzdálenost kritického břemene  cca 171 m 
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Výškové uspo řádání je řábů 

 

 

Podrobně zpracovaný projekt jeřábu je na výkresech č. 5, 6 a 7. 
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1. ROZPOČET PRO HRUBOU STAVBU 
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Stavba : 01 Křiby        Rozpočet : 02   
Objekt : SO01 Bytový d ům     Bytový dům Křiby - hrubá stavba 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍL Ů 

  Stavební díl      HSV PSV Dodávka Montáž HZS 
12 Odkopávky a prokopávky 1 056 585 0 0 0 0 
13 Hloubené vykopávky   409 652 0 0 0 0 
1 Zemní práce   99 981 0 0 0 0 
16 Přemístění výkopku   1 588 254 0 0 0 0 
1 Zemní práce   1 358 684 0 0 0 0 
17 Konstrukce ze zemin   500 892 0 0 0 0 
22 Piloty   21 126 884 0 0 0 0 
27 Základy   1 323 841 0 0 0 0 
2 Základy a zvláštní zakládání 5 228 233 0 0 0 0 
31 Zdi podpěrné a volné   12 579 715 0 0 0 0 
33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 4 030 693 0 0 0 0 
34 Stěny a příčky   4 117 305 0 0 0 0 
41 Stropy a stropní konstrukce 39 058 787 0 0 0 0 
43 Schodiště   912 000 0 0 0 0 
  CELKEM  OBJEKT   93 391 506 0 0 0 0 

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 

Název VRN     Kč % Základna   Kč 
      zařízení staveniště 5 352 486   0   5 352 486 
  CELKEM VRN         0 
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Položkový rozpo čet  

 
Stavba : 01 Křiby   

Rozpočet
:   

Objekt : SO01 Bytový d ům   Bytový dům Křiby - hrubá stavba 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství 
cena / 

MJ celkem (Kč) 
Díl:  12 Odkopávky a prokopávky         
1 120901123R00 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu  m3 69,96 8 165,00 571 256,06 

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 
m  m3 1 207,50 47,30 57 114,75 

3 122201103R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 
3 objem do 10000 m3 m3 2 089,87 54,30 113 479,94 

4 122201109R00 
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 
3 m3 2 089,87 28,90 60 397,24 

5 122301103R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 
4 objem do 10000 m3 m3 2 089,87 91,40 191 014,12 

6 122301109R00 Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v 
hornině tř. 4 m3 2 089,87 30,30 63 323,06 

  Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky       1 056 585,17 
Díl:  13 Hloubené vykopávky         

7 131201103R00 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu 
do 10000 m3 m3 201,69 76,20 15 368,47 

8 131201109R00 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených 
v hornině tř. 3 m3 201,69 21,80 4 396,75 

9 131301203R00 
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 
10000 m3 m3 201,69 292,00 58 892,31 

10 131301209R00 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 4 m3 201,69 50,60 10 205,31 

11 132201203R00 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu 
do 10000 m3 m3 550,92 192,00 105 775,68 

12 132201209R00 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 550,92 24,00 13 221,96 

13 132301203R00 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu 
do 10000 m3 m3 550,91 258,50 142 411,27 

14 132301209R00 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 550,91 49,80 27 435,52 

15 132201102R00 
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu 
přes 100 m3 m3 91,14 350,50 31 944,57 

  Celkem za 13 Hloubené vykopávky       409 651,85 
Díl:  1 Zemní práce         
16 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m  m3 1 207,50 82,80 99 981,00 

  Celkem za 1 Zemní práce       99 981,00 
Díl:  16 Přemíst ění výkopku         

17 162701105R00 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 m3 5 721,94 267,00 1 527 758,25 

18 167101102R00 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3  m3 724,50 58,50 42 383,25 
19 171201201R00 Uložení sypaniny na skládky  m3 1 207,50 15,00 18 112,50 

  Celkem za 16 Přemíst ění výkopku       1 588 254,00 
Díl:  1 Zemní práce         
20 199000001R00 Poplatek za skládku - ornice  m3 2 233,88 240,00 536 130,00 
21 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy  m3 5 854,48 140,50 822 554,02 
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  Celkem za 1 Zemní práce       1 358 684,02 
Díl:  17 Konstrukce ze zemin         

22 171101105R00 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 103 % PS m3 1 441,98 104,50 150 686,70 

23 174101102R00 
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se 
zhutněním m3 1 206,52 283,50 342 048,70 

24 58337308 Štěrkopísek frakce 0-2 třída B t 67,97 120,00 8 156,28 

  Celkem za 17 Konstrukce ze zemin       500 891,68 
Díl:  22 Piloty         

25 22407pc Dodávka a montáž pilot pr 700mm z železobetonu 
C 25/30 XA1 včetně vrtání pilota, manipulace  se m 678,00 5 085,00 3 447 630,00 

26 22408pc Dodávka a montáž pilot pr 900mm z železobetonu 
C 25/30 XA1 včetně vrtání pilota, manipulace  se m 1 662,00 5 940,00 9 872 280,00 

27 224361111R00 
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 
betonářské oceli 10 216 t 7,48 35 880,00 268 346,52 

28 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 
betonářské oceli 10 505 t 89,75 34 930,00 3 134 827,78 

29 22709pc Dodávka a montáž pilot pr 500mm z železobetonu 
C 25/30 XA1 včetně vrtání pilota, manipulace  se m 908,00 4 850,00 4 403 800,00 

  Celkem za 22 Piloty       21 126 884,30 
Díl:  27 Základy         

30 274361221R00 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 216 
(E) t 1,00 29 540,00 29 658,16 

31 274361821R00 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 
(R) t 45,62 28 370,00 1 294 182,66 

  Celkem za 27 Základy       1 323 840,82 
Díl:  2 Základy a zvláštní zakládání         

32 274320030RAC Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění 
výztuž 150 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm m3 506,87 9 975,00 5 056 048,20 

33 274320030RA0 Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění  m3 21,46 8 025,00 172 184,40 

  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       5 228 232,60 
Díl:  31 Zdi podp ěrné a volné         

34 311238112R00 Zdivo nosné vnitřní tl 175 mm z tvárnic 
POROTHERM P+D pevnosti P 10 na MVC 5 m2 198,55 616,00 122 306,80 

35 311238135R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P20 na MC 10, 
tl.300 mm  m2 3 280,94 1 309,00 4 294 753,08 

36 311238215R00 
Zdivo POROTHERM 40 P+D P10 na MVC 5, tl. 400 
mm  m2 247,00 1 163,00 287 258,67 

37 311238218R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 
mm  m2 107,70 1 267,00 136 455,90 

38 311238266R00 Zdivo POROTHERM 50 EKO+ Profi P6,  tl. 500 mm  m2 4 604,32 1 373,00 6 321 735,48 
39 311310050RA0 Zdi nadzákladové z betonu C 30/37, tl. 15 cm  m2 96,08 2 305,00 221 455,18 
40 311361821R00 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505  t 19,20 28 500,00 547 257,00 
41 311362021R00 Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari  t 12,64 28 710,00 362 808,27 

42 311310000RAA Zdi nadzákladové z betonu C 8/10, tl. 15 cm 
oboustranné bednění a odbednění m2 41,46 1 617,00 67 040,82 

43 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý š 11,5 cm dl 125 cm  kus 187,00 233,00 43 571,00 
44 317168122R00 Překlad POROTHERM plochý š 14,5 cm dl 125 cm  kus 31,00 245,50 7 610,50 
45 317168130R00 Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 100 cm  kus 54,00 244,00 13 176,00 
46 317168131R00 Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 125 cm  kus 411,00 303,00 124 533,00 
47 317168133R00 Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 175 cm  kus 15,00 427,50 6 412,50 
48 317168135R00 Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 225 cm  kus 12,00 615,00 7 380,00 
49 317168136R00 Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 250 cm  kus 4,00 754,00 3 016,00 
50 317168138R00 Překlad POROTHERM vysoký š 23,8 cm dl 300 cm  kus 15,00 863,00 12 945,00 

  Celkem za 31 Zdi podp ěrné a volné       12 579 715,20 

Díl:  33 
Sloupy a pilí ře, stožáry a rámové 
stojky         
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51 332320042RAC Sloupy ŽB z C 25/30 oblé, D 40 cm bednění a 
odbednění, výztuž 150 kg/m3 m 90,75 2 470,00 224 152,50 

52 331320042RAB 
Sloupy ŽB z C 30/37 4hran., 40 x 40 cm bednění a 
odbednění, výztuž 120 kg/m3 m 80,00 1 989,00 159 120,00 

53 331320042RAB Sloupy ŽB z C 30/37 4hran., 40 x 40 cm bednění a 
odbednění, výztuž 120 kg/m3 m 360,90 1 989,00 717 838,06 

54 331320046RAB Sloupy ŽB z C 30/37 4hran., 40 x 60 cm bednění a 
odbednění, výztuž 120 kg/m3 m 40,26 3 980,00 160 234,80 

55 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505  t 90,62 30 560,00 2 769 347,20 

  Celkem za 
33 Sloupy a pilí ře, stožáry a rámové 
stojky       4 030 692,56 

Díl:  34 Stěny a p říčky         

56 311310020RAA Zdi nadzákladové z betonu C 12/15 tl. 15 cm 
oboustranné bednění a odbednění m2 0,90 2 100,00 1 890,00 

57 311320028RAB Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 16/20, tl. 20 cm 
oboustranné bednění, výztuž 120 kg/m3 m2 86,58 2 610,00 225 973,80 

58 342248141R00 
Příčky tl 115 mm z tvárnic POROTHERM CB 
pevnosti P10 na maltu CB m2 349,93 439,50 153 792,04 

59 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm  m2 5 296,92 506,00 2 680 242,53 
60 342248109R00 Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm  m2 2 678,70 394,00 1 055 407,01 

  Celkem za 34 Stěny a p říčky       4 117 305,38 
Díl:  41 Stropy a stropní konstrukce         

61 411121221RT4 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm 
včetně dodávky PZD 11/10  89x29x6,5 kus 55,00 277,00 15 235,00 

62 411121232R00 
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 1800 mm kus 376,00 169,50 63 732,00 

63 59341224 Deska stropní plná PZP 28/10  119x29x9 cm kus 84,84 247,63 21 008,93 
64 59341225 Deska stropní plná PZD 29/10   149x29x9 cm kus 55,00 305,86 16 822,30 
65 59341226 Deska stropní plná PZD 30/10   179x29x9 cm kus 239,37 366,56 87 743,47 

66 411121243R00 
Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních 
desek dl do 2700 mm kus 210,00 198,50 41 685,00 

67 59341122 Deska stropní plná PZD 21-210  209x29x10 cm kus 212,10 549,78 116 608,34 
68 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  m3 4 222,63 3 160,00 13 343 510,80 

69 411335pc Dodávka a montáž balkonových isonosníků Halfen 
Deha  HIT - BX-12/8-22 délky 1,m m 929,00 6 231,00 5 788 599,00 

70 411338pc 
Dodávka a montáž prefabrikované balkónové desky 
BC-201 dle výpis prefabrikátů spr 60,00 9 000,00 540 000,00 

71 411361221R00 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 216  t 8,66 30 470,00 263 931,14 
72 411361821R00 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505  t 452,71 29 270,00 13 250 880,24 

73 413361821R00 Výztuž nosníků volných trámů betonářskou ocelí 10 
505 t 96,88 35 180,00 3 408 203,22 

74 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37  m3 570,10 3 140,00 1 790 107,72 

75 413361221R00 Výztuž nosníků volných trámů betonářskou ocelí 10 
216 t 8,55 36 350,00 310 719,80 

  Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce       39 058 786,95 
Díl:  43 Schodišt ě         

76 4321pc 
Dodávka a montáž prefabrikovaného schodišťového 
ramene SchA-102  dle výpis prefabrikátů spr 48,00 19 000,00 912 000,00 

  Celkem za 43 Schodišt ě       912 000,00 
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2. PROPOČET DLE THU 
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Závěr 

Výsledkem diplomové je stavebně technologický projekt výstavby bytového domu ve Zlíně. V 

práci jsem se zaměřil na technologii vrtaných pilot CFA. Zpracování technologického 

předpisu společně s výkresem etap pojezdu pilotovacích souprav mi přineslo nové poznatky 

o této technologii. 

Dále jsem se zaměřil na provádění monolitického skeletu, protože dle mého názoru, je beton 

materiálem budoucnosti a získání podrobných informací ohledně betonáže je nejspíš 

nejdůležitějším okruhem vědomostí stavebního technika v praxi. Jsem si jistý, že tyto 

informace velmi dobře v praxi využiji. 

Také jsem se zabýval časovým plánováním stavby, naučil jsem se pracovat s programem 

CONTEC  a zdokonalil jsem se v časovým navržením stavebních procesů. 

Diplomovou práci jsem zpracovával s ohledem na využití nabytých informací v praxi.  

Obecně můžu říci, že mi zpracování diplomové práce přineslo mnoho nových poznatků a 

hlavně jsem získal přehled o tom, kolik zákulisní, časové náročné práce se skrývá za 

samotnou výstavbou stavby. 

 



186 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

ČSN EN 206-1 Beton - část 1:specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 10306 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN EN 13670 - 1 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

ČSN 73 0210 - 3 Geometrická přesnost ve výstavbě - Pozemní stavební objekty 

ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 1 Zkouška rozlitím 

ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 5 Odběr vzorků 

ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 3 Zkouška VeBe 

ČSN EN 12390 - 3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3 Pevnost na zkušebních tělesech 

ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení ztvrdlého betonu část 7 Objemová hmostnost 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 

ČSN 73 1031 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

LÍZAL,P.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie, hrubá 

spodní stavba, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2536-9 

MUSIL,F.: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-

7204-282-3 

KOČÍ,B.: Technologie pozemních staveb I-TSP,CERM Brno 1997, ISBN 80-214-0354-3 

KANTOVÁ, R. Technologie staveb I.: Zakládání staveb. Brno: VUT Brno, 2005, 28 s. 

Zapůjčená projektová dokumentace od Ing. Arch. Jiřího Jílka. 



187 

Internetové zdroje 

www.peri.cz 

www.liebherr.com 

www.bba-monolit.cz 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

TP – technologický předpis 

PD – projektová dokumentace 

ŽB - železobeton 

KCE - konstrukce 

ZS – zařízení staveniště 

KZP – kontrolní a zkušební plán 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
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