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Abstrakt  

Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologický projekt výstavby skladovací 
haly. V práci je zpracována komplexní studie realizace včetně harmonogramu, 
finančních plánů, technologického předpisu pro nosnou konstrukci haly. Dále se zabývá 
návrhem hlavních stavebních mechanismů, návrh zařízení staveniště, kontrolním a 
zkušebním plánem, rizika stavby a zdroje.   

Klí čová slova 

skeletový montovaný systém, stavebně technologický projekt, časové plánování, 
rozpočet, bezpečnost práce, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán 

  

  

Abstract 

This master’s thesis deals with the constructive-technological project of storage hall. 
This thesis consists of a comprehensive elaborate project of implementation including 
the time schedule, financial plans, technology procedure for structural systém. Deals 
with design of main mechanisms, concept of building site and procedures needed for 
realization, quality control and test plan, risks of realization and resources. 

Keywords 

skeleton mounted systém, constructive-technological project, time scheduling, budget, 
occupational safety, concept of building site, quality control and test plan 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografická citace VŠKP 

  

Bc. Richard Vala Stavebně technologický projekt objektu skladovací haly. Brno, 2015. 
224 s., 69 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Svatava Henková, 
CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 
použité informační zdroje. 

  

  

V Brně dne 5.1.2015  

          

                           
…………………………………………                  
                     podpis autora 

                                               Bc. Richard Vala  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Tímto bych rád poděkoval vedoucí mé diplomové práce Ing. Svatavě Henkové, CSc. za 
její cenné rady, které pro mě byly přínosem. A za vstřícnost při odborných 
konzultacích. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah: 

1 Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu 21 

2 Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 35 

3 Časový a finanční plán stavby – část haly 37 

4 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 41 

5 Projekt zařízení staveniště 67 

6 Návrh hlavních stavebních mechanismů 83 

7 Časový plán části haly 111 

8 Plán zajištění materiálových zdrojů pro část haly 115 

9 Technologický předpis pro nosnou konstrukci haly 119 

10 Kontrolní a zkušební plán kvality pro nosnou konstrukci haly 131 

11 Zpráva BOZP 143 

12 Jiné zadání: Technologický předpis na demolice stávajících objektů 177 

12  Jiné zadání: zpráva BOZP – demolice 189 

13 Seznam zdrojů 218 

14 Seznam příloh 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Úvod 

Ve své diplomové práci řeším stavebně technologický projekt skladovací haly ve 
Valašském Meziříčí. Nosná konstrukce objektu je navržena z prefabrikovaného 
železobetonového skeletu, opláštění haly je navrženo z panelů Kingspan. Převážná část 
haly je jednopodlažní cca 80%, jedná se o skladovací plochy. Zbylá část je 
dvojpodlažní, zde se nachází sociální zázemí zaměstnanců a zkušebna, ve 2NP školící 
místnost. 

Práce je členěna do kapitol, které podrobněji rozebírají jednotlivé části stavebně 
technologického projektu. Zahrnuje rozvržení zařízení staveniště, postup prací při 
montáži nosné konstrukce haly, finanční a časovou náročnost stavby, bezpečnost práce, 
návrh hlavních mechanismů, kontrolní a zkušební plán a plán zajištění materiálových 
zdrojů. 
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1.1 Základní identifika ční údaje stavby 

Místo stavby:     kraj Zlínský 

       Valašské Meziříčí 

       Kat. území Valašské Meziříčí – město 

Charakter stavby:    Novostavba 

Investor:     OPOP spol. s r.o. 

       Zašovská 750, 755 01 Valašské Meziříčí 

Projektant:     Petr Lambor 

       IČ: 

       DIČ: 

Zodpovědný projektant:    Ing. Jaroslav Palát 

Zhotovitel:     ………………………… 

Základní údaje o stavbě: 

Předpokládané náklady na stavbu:  25 mil. kč bez DPH 

Předpokládaná doba výstavby:  04.2015 – 08.2015 

Zastavěná plocha:    1 462.64 m2 

Obestavěný prostor:    10 195,74 m3 
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1.2 Dodavatelský systém a termín výstavby 

Stavbu bude provádět hlavní zhotovitel na základě výběrového řízení. Práce, které tato 
firma nezastřešuje, budou zadány specializovaným firmám (subdodavatelům). 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po skončeném výběrovém 
řízení na dodavatele stavby. Předpokládaný termín převzetí staveniště je 5 dní před 
zahájením stavby. 

1.3 Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Příprava území  

SO 02 – Skladovací hala 

SO 03 – Komunikace  

SO 04 – Sadové úpravy 

SO 05 – Kanalizace a přípojky 

SO 06 – Vodovod a přípojka 

SO 07 – Vedení NN  

SO 08 – STL plynovod a přípojka 

1.4 Obecná charakteristika stavebních objektů 

SO 01 – Příprava území  

Objekt řeší hrubou přípravu území, sejmutí ornice a následný odvoz na deponii. 
Deponie se bude nacházet přímo v areálu firmy Krasspol a.s. cca 150 m od budoucí 
skladovací haly. Dále odvoz přebytečné suti z původní haly na předem určené místo 
v areálu. Odstranění křovin. Zajištění pozemku proti vniknutí nepovolaných osob 
mobilním oplocením.  

SO 02 – Skladovací hala 

Zemní práce: 

Zemní práce budou prováděny v zemině třídy 3. Výkopové práce budou prováděny pro 
železobetonové základové patky, budou monolitické s prefabrikovanými kalichy pro 
uložení sloupů. Celkem se jedná o 31 patek. Základová spára bude cca 1,3 m pod 
upraveným terénem. Základová deska bude uložena na vrstvu štěrkopísku, který bude 
hutněn na 60 MPa. Staveniště bude upraveno spádovitě, aby byl zajištěn plynulý odtok 
dešťové vody a nedocházelo k promáčení zeminy. 

Základové kce: 

Skladovací hala bude založená na železobetonových patkách. Jedná se o systém prefa 
kalichů uložených na betonový podklad, následně dojde ke zmonolitnění. Patky budou 
půdorysných rozměrů 2200 x 2250 mm, 2250 x 2250 mm, 2000 x 2200 mm, výšky 900 
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mm. Celkem bude provedeno 31 ŽB patek. Mezi patky budou osazeny prefa základové 
prahy. 

Nosná kce: 

Nosnou konstrukci ŽB montované haly budou tvořit prefabrikované ŽB sloupy a střešní 
vazníky. Hlavní obvodové ŽB sloupy jsou půdorysných rozměrů 450 x 450 mm, délky 
7950 mm. Vnitřní nosné sloupy 400 x 400 mm, délky 4500 mm. Střešní vazníky mají 
délku 24660 mm, sklon 7° a výšku v nejvyšším místě 1700 mm. 

Opláštění: 

Opláštění celé konstrukce je tvořeno z panelů Kingspan. Na opláštění fasády budou 
použity panely typu KS1150 FR tl. 120 mm. Na střechu haly budou použity střešní 
panely Kingspan KS1000 X-DEK /PVC tl. 208mm. 

SO 03 – Komunikace 

V areálu se nachází stávající asfaltová komunikace, na kterou bude skladovací hala 
napojena. Nová komunikace bude asfaltová a bude vyspádována ke stávajícímu 
kanalizačnímu systému areálu. Dále vedle haly vzniknou nové parkovací místa pro 
zaměstnance, povrh bude také asfaltový. Provede se zároveň s napojením haly na 
areálovou komunikaci. 

SO 04 – Sadové úpravy 

Předmětem tohoto objektu je zatravnění volných ploch kolem haly a vysázení drobných 
dřevin s jednoduchou údržbou. 

SO 05 – Kanalizace a přípojky 

Objekt bude napojen jak na splaškovou tak i na dešťovou kanalizaci. 

Splašková kanalizace bude napojena do stávající splaškové kanalizace DN 300, která je 
vedena v komunikaci před navrhovanou skladovací halou. Přípojka je navržena z PVC 
DN 150. Revizní šachty jsou navrženy typové plastové DN 600 

Dešťová kanalizace bude napojena také na stávající dešťovou kanalizaci DN 300, která 
je vedena v komunikaci před navrhovanou skladovací halou. Dešťové odpadní vody 
budou odváděny dvěma samostatnými větvemi. Přípojky jsou navrženy z PVC DN 150. 

SO 06 – Vodovod a přípojka 

Objekt bude napojen na zdroj pitné vody. Napojení se provede na stávající areálový 
vodovod DN 80, který vede v komunikaci před navrhovanou skladovací halou. Přípojka 
vody je navržena z tlakových trub PE SDR 11 o Ø 50 x 4,6 (PN 10). 

SO 07 – Vedení NN  

Objekt řeší napojení dvěma kabely z trafostanice do nového rozvaděče NN ve 
skladovací hale. Celková délka trasy je 124 m. Trasa kabelů bude vedena ve vzdálenosti 
min. 1m od potrubí a v pískovém loži. Typ kabelu je AYKY-J. Z vnitřního rozvaděče 
budou připojené veškeré instalace skladovací haly. 
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SO 08 – STL plynovod a přípojka 

Objekt skladovací haly bude napojen na stávající rozvod STL, který se nachází v areálu. 
Vedení je v celém areálu nadzemní, přípojka plynu bude ukončena před hlavním 
uzávěrem plynu DN80. 

1.5 Řešení stavby 

1.5.1 Urbanistické řešení 
Objekt skladovací haly respektuje územně-plánovací dokumentaci města Valašské 
Meziříčí. Stavba se nachází v průmyslovém areálu. Celý areál je napojen na komunikaci 
místního významu, konkrétně na ulici Zašovská. Parkovaní zaměstnanců a zákazníku je 
řešeno v rámci areálu, kde se nachází dostatek parkovacích míst, spolu s výstavbou 
skladovací haly bude tento počet navýšen. Nezpevněné plochy budou osázeny zelení. 

1.5.2 Architektonické řešení 
Architektonické řešení stavby vychází z místních podmínek a okolní zástavby. Stavba 
bude jak z hlediska architektonického, tak z hlediska výběru stavebních materiálů 
vhodně začleněna do krajiny a bude doplňovat stávající zástavbu. 

1.5.3 Konstruk ční řešení 
Objekt skladovací haly je navržen jako montovaný prefabrikovaný železobetonový 
skelet. Základy jsou patkové - prefa kalichy. Mezi patky budou osazeny prefa základové 
prahy. Nosnou konstrukci ŽB montované haly budou tvořit prefabrikované ŽB sloupy a 
střešní vazníky. Jako opláštění jsou zvoleny panely Kingspan. Střechu budou tvořit 
panely stejného výrobce. 

1.6 Technické a konstrukční řešení objektu 

1.6.1 Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny v zemině třídy 3. Výkopové práce budou prováděny pro 
železobetonové základové patky, budou monolitické s prefabrikovanými kalichy pro 
uložení sloupů. Celkem se jedná o 31 patek. Základová spára bude cca 1,3m pod 
upraveným terénem. Základová deska bude uložena na vrstvu štěrkopísku, který bude 
hutněn na 60MPa. Staveniště bude upraveno spádovitě, aby byl zajištěn plynulý odtok 
dešťové vody a nedocházelo k promáčení zeminy. 

1.6.2 Základové konstrukce 
Skladovací hala bude založená na železobetonových patkách. Jedná se o systém prefa 
kalichů uložených na betonový podklad, následně dojde ke zmonolitnění. Patky budou 
půdorysných rozměrů 2200 x 2250 mm, 2250 x 2250 mm, 2000 x 2200 mm, výšky 900 
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mm. Celkem bude provedeno 31 ŽB patek. Mezi patky budou osazeny prefa základové 
prahy. 

1.6.3 Nosná kce 
Nosnou konstrukci ŽB montované haly budou tvořit prefabrikované ŽB sloupy a střešní 
vazníky. Hlavní obvodové ŽB sloupy jsou půdorysných rozměrů 450 x 450 mm, délky 
7950 mm. Vnitřní nosné sloupy 400 x 400 mm, délky 4500mm. Střešní vazníky mají 
délku 24660 mm, sklon 7° a výšku v nejvyšším místě 1700mm. U vloženého podlaží 
budou vodorovnou nosnou kci tvořit panely Spiroll. Specifikace panelů - panely PPD 
207 (7 lan, prům. 9,3 mm), výška 200 mm 

1.6.4 Opláštění 
Opláštění celé konstrukce je tvořeno z panelů Kingspan. Na opláštění fasády jsou 
použity panely typu KS1150 FR tl. 120mm. Na střechu haly jsou použity střešní panely 
Kingspan KS1000 X-DEK /PVC tl. 208mm. 

1.6.5 Příčky 
Příčky jsou řešeny z SDK v tloušťkách 100 mm a 200 mm. A systému Porfix v tloušťce 
200 mm. V provozech kde se vyskytuje zvýšená vlhkost budou desky impregnované. 

1.6.6 Podlahy 
Podlahy jsou řešeny dle charakteru jednotlivých místností. Jedná se především o beton 
se vsypem, dále keramické dlažby.  

V místnostech s mokrým provozem je nutné provést pod keramickou dlažbou 
hydroizolaci, která bude natažena i na stěny do výšky 200 mm, u sprchového koutu 
bude hydroizolace natažena po celé výšce keramického obkladu. 

1.6.7 Výplně otvorů – vnější 
Veškeré vnější výplně otvorů jsou navrženy jako plastové, zasklené izolačním 
dvojsklem. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla je 1,1 W/m2.K. 
Střešní světlíky budou typu obloukového – Makrotherm šíře 4 m. Dále budou v objektu 
sekční vrata pro nakládku a výkladku skladovaného zboží. 

1.6.8 Výplně otvorů – vnitřní 
Vnitřní dveřní křídla jsou typové dřevěné plné. Některé dveře budou splňovat dané 
požadavky na požární odolnost. Část dveřních otvorů bude opatřena dřevěnými prahy. 
U dveřních otvorů, které jsou bez prahu a dochází zde ke změně podlahové krytiny, 
bude použita přechodová lišta. Některé dveře jako v místnostech zkušeben a montáží 
jsou kovová.  
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1.6.9 Schodiště 
Navrhované schodiště je lomené do „L“, schodišťová ramena mají šířku 1300 mm. 
Nosnou konstrukci schodiště budou tvořit ocelové schodnice z válcovaných I nosníků. 
Mezi ocelové I profily budou navařeny ocelové stupnice opatřeny 
protiskluzným protlačeným profilem. 

1.6.10 Klempířské prvky 
Veškeré klempířské prvky objektu i okapového střešního systému budou provedeny 
z titanzinkového plechu. 

1.6.11 Zámečnické výrobky 
Obsahují: ocelové žebříky, I nosníky pro nosnou kci schodiště, profilované plechy, 
zábradlí, ochrana hran sloupů a rampy L profilem. Dále nosnou kci pro montáž světlíků 
a podhledů. 

1.6.12 Úpravy povrchů – vnitřní 
Sádrokartonový povrchy budou po přetmelení a přebroušení opatřeny bílým nátěrem. 
V místech zázemí pro zaměstnance a školící místnosti bude proveden zavěšený podhled 
z SDK, který bude mít stejnou úpravu jako stěny. Tvarovky Porfix v místech kde 
nebude obklad, budou ošetřeny lepidlem s perlinkou, která slouží jako podklad pro 
sádrovou omítku. 

Betonové sloupy budou ošetřeny bezprašným nátěrem, stěnové panely Kingspan jsou už 
ošetřeny z výroby. 

1.6.13 Úpravy povrchů vnější 
Panely Kingspan jsou již ošetřeny z výroby – nepotřebují další povrchovou úpravu. 
Viditelné betonové prvky budou ošetřeny bezprašným nátěrem. 

1.7 Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 

1.7.1 Systém řízení jakosti 

Hlavní dodavatel je povinen vypracovat Kontrolní a zkušební plán pro všechny činnosti 
probíhající na stavbě. Zahrne zde všechny zkoušky a kontroly předepsané ČSN. Na 
přání investora doloží i výsledky zkoušek, které nepožaduje ČSN. Hlavní dodavatel je 
povinen při předání stavby investorovi předložit všechny atesty a doklady od 
zabudovaných konstrukcí a materiálů včetně záručních listů, dokumentaci skutečného 
provedení, předepsané revizní zprávy a skutečné zaměření vedení všech sítí. 
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1.7.2 Vliv stavby na životní prostředí 

Podle zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a 
instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při 
provádění stavebních prací. 

Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu, ani v chráněném území. Na 
staveništi není žádný stávající objekt, staveniště není součástí památkové zóny. Stavba 
svým charakterem odpovídá požadavkům územně plánovací dokumentaci. 

Stavba nenarušuje svým charakterem okolní přírodu a nevyžaduje speciální ochranu. 
Areál se nachází v uzavřeném areálu společnosti krasspol a.s. ve Valašském Meziříčí. 
Provoz objektu nenarušuje venkovní území. Nedochází ke zvýšení hluku. Projekt ve 
všech částech respektuje hygienické normy a předpisy. Odvoz a likvidace odpadu bude 
probíhat dle obecně platných předpisů. 

V průběhu realizace stavby je hlavní dodavatel povinen zamezit škodlivým důsledkům 
na životní prostředí. Řídit by se měl hlavně těmito opatřeními: 

- Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit očištění kol a podvozků vozidel 
- Používat stavební stroje v dobrém technickém stavu 
- Omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě na místních komunikacích 
- Zamezit nasazení strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových 

plynech 
- V době přestávek vypínat motory stavebních strojů 
- Udržovat pořádek na staveništi 
- Zamezit znečištění vod 

1.7.3 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými musíme naložit dle platných zákonů a 
předpisů: 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• vyhlášky č. 381-384/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů,  
vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu 

• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve 
znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 

Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud 
k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento 
problém neprodleně řešit. 
Odpady se budou likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. 
Povinností zhotovitele je uschovat všechny doklady o předání odpadů do těchto 
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provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování 
ovzduší pálením odpadu. Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. 

Lze předpokládat, že při výstavbě budou vznikat následující odpady: 

Číslo odpadu  Název odpadu        Kategorie  

   ODPADNÍ  OBALY 

150101  Papírové a lepenkové obaly    0 

150102  Plastové obaly      0 

150103  Dřevěné obaly      0 

150104  Kovové obaly      0 

150106  Směsné obaly      0  

150107  Skleněné obaly     0 

150109  Textilní obaly      0 

150110  Plast., skleněné či kovové obaly obsahující     N 

    zbytky nebezpečných látek či těmito látkami 

    znečištěné (barvy, tmely, atd.) 

 

   STAVEBNÍ  ODPADY 

170101  Beton       0 

170102  Cihly         0 

170201  Dřevo       0 

170202  Sklo       0 

170203  Plasty – podlahové PVC, Pe    0 

170303  Výrobky z dehtu (izolační lepenky)   N 

170405  Železo a ocel      0 

170411  Kabely elektro     0 

 

   KOMUNÁLNÍ   ODPADY 

200101  Papír, lepenka      0 

200102  Sklo       0 

200301  Směsný komunální odpad    0 
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Odpady kategorie „N“ budou zneškodňovány prostřednictvím firmy oprávněné k 
nakládání s nebezpečným odpadem. 

Nebezpečné odpady budou shromažďovány v nádobách k tomu určených (s atestem) a 
na místech, kde nemůže dojít k jejich zcizení, znehodnocení, případně úniku 
ohrožujícímu životní prostředí. 

Vzniklý odpad, který bude vznikat při výstavbě skladovací haly bude tříděn a následně 
odvážen Technickými službami města Valašské Meziříčí. 

1.7.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Dodavatel stavby zajistí, aby všechny materiály a prostředky použité na stavbě, měly 
platný certifikát. Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými, 
technologickými předpisy a ustanoveními ČSN. S těmito předpisy musí být seznámeni 
všichni odpovědní pracovníci zhotovitele. Práce mohou být provedeny pouze 
kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou prokázat příslušnou 
kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Pracovníci, kteří nebudou 
proškoleni, nesmějí provádět žádnou činnost. Je povinností pracovníků dodržovat 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. 

Veškeré stavební práce se musí bezpodmínečně řídit těmito zákony a nařízeními vlády: 

• Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci 

• Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

• Nařízení vlády 441/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění 
nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 

• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

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

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky 

• Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
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• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

1.7.5 Požární ochrana 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb podle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, včetně 
dodatkových změn. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště 
(dle ČSN 730802, 730821 a dalších). 

Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a 
bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích.  

1.8 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Do areálu je řešen příjezd z přilehlé ulice Zašovská. V areálu je již vybudována 
asfaltová komunikace, která bude kolem nové haly doplněna dle projektu. 

Napojení na energie je zajištěno přípojkami elektřiny, vody a plynu. 

1.9 Zásady řešení staveniště 

Skladovací hala se bude nacházet v soukromém areálu firmy Krasspol a.s.. Stavební 
pozemek je rovinný. Samotné staveniště se rozprostírá na parcelách č. 1665, 1666, 
1668.  
Přístup na staveništi je po areálové komunikaci z ulice Zašovská. Pro vjezd do areálu 
použijeme hlavní bránu. Energie nutné pro staveništní provoz budou zajištěny SO 06 – 
Vodovod a přípojka, SO 07 – Vedení NN. Obě přípojky budou vyhotovené s předstihem 
před navazujícími pracemi na staveništi. Přípojka elektrické energie bude vyhotovena v 
celém rozsahu. Pro účely staveniště bude osazen staveništní rozvaděč, který bude 
osazen v blízkosti skladovací buňky a bude vybaven měřením spotřeby el. energie a 
nouzovým vypínačem. Další rozvody po staveništi budou tvořeny závěsovými kabely, 
popřípadě podzemními vedeními. Vodovodní přípojka bude vyhotovena po 
vodoměrnou šachtu. V této šachtě bude osazen vodoměr staveniště, budou vyhotovený 
staveništní rozvody dle potřeby staveniště. Dokončení přípojky bude provedeno v 
závislosti na postupu prací. 

1.10 Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Stavba skladovací haly není navržena jako bezbariérová.  
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1.11 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle §169 stavebního zákona č. 183/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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3.1 Propočet stavby 

Propočet stavby je vytvořený v programu Build-power a vyexportovaný do PDF. Jedná 
se zde o stanovení ceny na základě aktuálních ceníků dle zatřízení stavebních objektů 
dle JKSO a třídníků stavebních dílu a jejich cen. 

Přílohy 

 P. 3.01  Propočet stavby 

3.2 Časový plán – objektový 

Objektový časový plán zachycuje celkovou dobu trvání a návaznost jednotlivých 
stavebních objektů při výstavbě. Červeně je značena kritická cesta. Doba trvání 
jednotlivých objektů je vypočtena na základě výkonové normy pracovníku pro dané 
objekty, s přihlédnutím k podmínkám daným staveništěm, místem stavby, tvarem 
konstrukce atd. 
 
Přílohy 
 P. 3.02  Časový plán - objektový 
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4.1  Základní identifika ční údaje stavby 

Místo stavby:     kraj Zlínský 

       Valašské Meziříčí 

       Kat. území Valašské Meziříčí – město 

Charakter stavby:    Novostavba 

Investor:     OPOP spol. s r.o. 

       Zašovská 750, 755 01 Valašské Meziříčí 

Projektant:     Petr Lambor 

       IČ: 

       DIČ: 

Zodpovědný projektant:    Ing. Jaroslav Palát 

Zhotovitel:     ………………………… 

Základní údaje o stavbě: 

Předpokládané náklady na stavbu:  25 mil. kč bez DPH 

Předpokládaná doba výstavby:  04.2015 – 08.2015 

Zastavěná plocha:    1 462.64 m2 

Obestavěný prostor:    10 195,74 m3 
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4.2  Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 – Příprava území  

SO 02 – Skladovací hala 

SO 03 – Komunikace  

SO 04 – Sadové úpravy 

SO 05 – Kanalizace a přípojky 

SO 06 – Vodovod a přípojka 

SO 07 – Vedení NN  

SO 08 – STL plynovod a přípojka 

4.3 Obecná charakteristika stavebních objektů 

SO 01 – Příprava území  

Objekt řeší hrubou přípravu území, sejmutí ornice a následný odvoz na deponii. 
Deponie se bude nacházet přímo v areálu firmy Krasspol a.s. cca 150 m od budoucí 
skladovací haly. Dále odvoz přebytečné suti z původní haly na předem určené místo 
v areálu. Odstranění křovin. Zajištění pozemku proti vniknutí nepovolaných osob 
mobilním oplocením.  

SO 02 – Skladovací hala 

Zemní práce: 

Zemní práce budou prováděny v zemině třídy 3. Výkopové práce budou prováděny pro 
železobetonové základové patky, budou monolitické s prefabrikovanými kalichy pro 
uložení sloupů. Celkem se jedná o 31 patek. Základová spára bude cca 1,3 m pod 
upraveným terénem. Základová deska bude uložena na vrstvu štěrkopísku, který bude 
hutněn na 60 MPa. Staveniště bude upraveno spádovitě, aby byl zajištěn plynulý odtok 
dešťové vody a nedocházelo k promáčení zeminy. 

Základové kce: 

Skladovací hala bude založená na železobetonových patkách. Jedná se o systém prefa 
kalichů uložených na betonový podklad, následně dojde ke zmonolitnění. Patky budou 
půdorysných rozměrů 2200 x 2250 mm, 2250 x 2250 mm, 2000 x 220 0mm, výšky 900 
mm. Celkem bude provedeno 31 ŽB patek. Mezi patky budou osazeny prefa základové 
prahy. 

Nosná kce: 

Nosnou konstrukci ŽB montované haly budou tvořit prefabrikované ŽB sloupy a střešní 
vazníky. Hlavní obvodové ŽB sloupy jsou půdorysných rozměrů 450 x 450 mm, délky 
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7950 mm. Vnitřní nosné sloupy 400 x 400 mm, délky 5400 mm. Střešní vazníky mají 
délku 24660 mm, sklon 7° a výšku v nejvyšším místě 1700 mm. 

Opláštění: 

Opláštění celé konstrukce je tvořeno z panelů Kingspan. Na opláštění fasády jsou 
použity panely typu KS1150 FR tl. 120mm. Na střechu haly jsou použity střešní panely 
Kingspan KS1000 X-DEK /PVC tl. 208mm. 

SO 03 – Komunikace 

V areálu se nachází stávající asfaltová komunikace, na kterou bude skladovací hala 
napojena. Nová komunikace bude asfaltová a bude vyspádována ke stávajícímu 
kanalizačnímu systému areálu. Dále vedle haly vzniknou nové parkovací místa pro 
zaměstnance, povrh bude také asfaltový. Provede se zároveň s napojením haly na 
areálovou komunikaci. 

SO 04 – Sadové úpravy 

Předmětem tohoto objektu je zatravnění volných ploch kolem haly a vysázení drobných 
dřevin s jednoduchou údržbou. 

SO 05 – Kanalizace a přípojky 

Objekt bude napojen jak na splaškovou tak i na dešťovou kanalizaci. 

Splašková kanalizace bude napojena do stávající splaškové kanalizace DN 300, která je 
vedena v komunikaci před navrhovanou skladovací halou. Přípojka je navržena z PVC 
DN 150. Revizní šachty jsou navrženy typové plastové DN 600 

Dešťová kanalizace bude napojena také na stávající dešťovou kanalizaci DN 300, která 
je vedena v komunikaci před navrhovanou skladovací halou. Dešťové OV budou 
odváděny dvěma samostatnými větvemi. Přípojky jsou navrženy z PVC DN 150. 

SO 06 – Vodovod a přípojka 

Objekt bude napojen na zdroj pitné vody. Napojení se provede na stávající areálový 
vodovod DN 80, který vede v komunikaci před navrhovanou skladovací halou. Přípojka 
vody je navržena z tlakových trub PE SDR 11 o Ø 50 x 4,6 (PN 10). 

SO 07 – Vedení NN  

Objekt řeší napojení dvěma kabely z trafostanice do nového rozvaděče NN ve 
skladovací hale. Celková délka trasy je 124 m. Trasa kabelů bude vedena ve vzdálenosti 
min. 1m od potrubí a v pískovém loži. Typ kabelu je AYKY-J. Z vnitřního rozvaděče 
budou připojené veškeré instalace skladovací haly. 

SO 08 – STL plynovod a přípojka 

Objekt skladovací haly bude napojen na stávající rozvod STL, který se nachází v areálu. 
Vedení je v celém areálu nadzemní, přípojka plynu bude ukončena před hlavním 
uzávěrem plynu DN80. 
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4.4 Popis staveniště 

Staveniště se nachází v katastrálním území Valašské Meziříčí – město, parcela číslo 
1666 areál Krasspol a.s.. Staveniště je napojeno na dopravní i technickou infrastrukturu 
areálu, všechny pozemky jsou ve vlastnictví Krasspol a.s. V minulosti se na pozemcích 
nacházela původní hala. Pozemky se nachází v zastavitelném území dle územního plánu 
schváleného městem Valašské Meziříčí. Terén pozemku v prostou navržené stavby je 
rovinatý. Všechny vzrostlé stromy a keře byly pokáceny při demolici původní haly. 
Všechny inženýrské sítě se nachází v těsné blízkosti staveniště. Kanalizace, voda a el. 
Vedeni NN se nachází v přilehlé komunikaci. Plyn je rozveden v celém areálu nad zemí, 
ve výšce 3,4 - 4,5m. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 1,8m 

4.5 Charakteristika stavebního objektu 

4.5.1  Údaje o dosavadním využití 

Na pozemcích v minulosti stála zděná hala s ocelovými střešními vazníky sedlového 
tvaru. Tato hala nesplňovala požadavky investora na rozměry, dispoziční uspořádání 
atd., případná rekonstrukce by byla nákladná. Proto se investor rozhodl postavit Halu 
novou dle jeho požadavků na investiční záměr. 

4.5.2  Parametry navrhované haly 

- půdorysné rozměry      55 x 25m 
- zastavená plocha      1 375 m2 
- obestavený prostor      10 195,74 m3 
- sklon střechy       7° 
- plocha stavební parcely     2 579,59 m2 

4.5.3  Konstrukční popis jednotlivých částí 

4.5.3.1 Základové kce 

Skladovací hala bude založená na železobetonových patkách. Jedná se o systém prefa 
kalichů uložených na betonový podklad, následně dojde ke zmonolitnění. Patky budou 
půdorysných rozměrů 2200 x 2250 mm, 2250 x 2250 mm, 2000 x 2200 mm, výšky 900 
mm. Celkem bude provedeno 31 ŽB patek. Mezi patky budou osazeny prefa základové 
prahy. 

4.5.3.2 Nosná kce 

Nosnou konstrukci ŽB montované haly budou tvořit prefabrikované ŽB sloupy a střešní 
vazníky. Hlavní obvodové ŽB sloupy jsou půdorysných rozměrů 450 x 450 mm, délky 
7950 mm. Vnitřní nosné sloupy 400 x 400 mm, délky 4500 mm. Střešní vazníky mají 
délku 24660 mm, sklon 7° a výšku v nejvyšším místě 1700 mm. 
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4.5.3.3 Opláštění 

Opláštění celé konstrukce je tvořeno z panelů Kingspan. Na opláštění fasády jsou 
použity panely typu KS1150 FR tl. 120 mm. Na střechu haly jsou použity střešní panely 
Kingspan KS1000 X-DEK /PVC tl. 208 mm. 

4.6 Rozdělení SO na etapy 

− Zemní práce 
− Základová konstrukce 
− Nosná konstrukce 
− Opláštění 
− Dokončovací práce 

4.6.1  Zemní práce 

4.6.1.1 Technologický postup provádění 

Se zhotovením haly bude prováděno sejmutí ornice na částech, kde nebyla zástavba, 
výkopy rýh pro inženýrské sítě, výkopy pro železobetonové patky a základové pasy, 
sejmutí vrstev po předchozím objektu pod úroveň budoucího zásypu. V některých 
částech rozpojení stávajících základů po předchozím objektu. Předpokládá se minimální 
množství, při bourání původního objektu rozpojovány i původní základové kce pomoci 
rypadla. 

Úroveň dna jednotlivých procesů bude pravidelně kontrolována pověřeným 
pracovníkem za použití nivelačního přístroje. 

Sejmutí ornice a vrstev po předchozím objektu se bude provádět pouze strojně za 
použití kolového rypadlo-nakladače a nákladního automobilu. Výkop rýh pro 
inženýrské sítě, základové pasy a výkopy pro patky se budou provádět převážně strojně 
za pomocí kolového rypadlo-nakladače a nákladního automobilu, ručně se bude 
vykonávat dočištění dna o maximální mocnosti 100 mm 

Sejmutá ornice bude uložena v areálu pro pozdější upravení okolí haly, zemina 
z výkopů bude také uložena v areálu a použita pro pozdější zásypy a obsypy. 

Při zhotovování rýhy pro inženýrské sítě bude výkopek ukládán vedle této rýhy na 
pozdější zásyp, který se bude provádět bezprostředně po uložení a obsypání potrubí.  

4.6.1.2 Stroje a mechanismy 

4.6.1.2.1 Sejmutí ornice a vrstev po předchozím objektu 

Rypadlo nakladač + nákladní automobil  
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Název: Rypadlo nakladač CAT TYP 432E  

Technické parametry:  

Výkon motoru:   74,5  KW 
Objem lopaty nakladače:  1,03  m³ 
Objem lopaty rypadla:  0,08-0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,7  m 
Provozní hmotnost:   8,9  t 

Název: Nákladní automobil Tatra T815  

Technické parametry:   

Výkon motoru:   280 KW 
Objem korby:    8 m³ 
Maximální rychlost:   85 km/h  

4.6.1.2.2 Výkopy pro patky, rýhy a zásypy 

Nakladač + nákladní automobil  

Název: Rypadlo nakladač CAT TYP 432E  

Technické parametry:  

Výkon motoru:   74,5  KW 
Objem lopaty nakladače:  1,03  m³ 
Objem lopaty rypadla:  0,08-0,29 m³ 
Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,7  m 
Provozní hmotnost:   8,9  t 

Název: Nákladní automobil Tatra T815  

Technické parametry:   

Výkon motoru:   280 KW 
Objem korby:    8 m³ 
Maximální rychlost:   85 km/h  

4.6.1.3 Návrh pracovní čety 

Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za pracovníky. Všechny 
stavební stroje budou obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci.  

4.6.1.3.1 Pro sejmutí ornice a vrstev po předchozím objektu 

-  strojník kolového rypadlo-nakladače CAT TYP 432E 

-  řidič nákladního automobilu Tatra T815 
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- 2x pomocný dělník 

4.6.1.3.2 Pro výkopy patek, rýh a zásypy 

-  strojník kolového rypadlo-nakladače CAT TYP 432E 

-  řidič nákladního automobilu Tatra T815 

- 2x pomocný dělník 

4.6.1.4 Výkaz výměr 

 

etapa výpočet m3 m3 po 
nakypření 

sejmutí ornice 55*25,2*0,15 

8,54*22,8*0,15 

(8,54*19,6*0,15)+(((55*14,2)/2)*0,15)+ 

(25,2*1,8*0,15)+(3,35*11,4*0,15)+ 

(8,5*1,2*0,15)+(((7,45*1,1)/2)*0,15) 

 

207,90 

29,21 

 

 

98,35 

335,46 

270,27 

37,98 

 

 

127,86 

436,11 

patky (2,2*2,0*1,4)*16 

(2,25*2,25*1,4)*10 

(2,2*2,0*0,85)*5 

 

98,56 

70,87 

18,70 

188,13 

128,13 

92,13 

24,31 

15,5 

odkopávky (1,8*0,1*56,65*2)+(1,8*0,1*18,2*2) 26,95 35,04 

4.6.1.5 Jakost a kontrola kvality 

Vstupní kontrola:  Kontrola připravenosti staveniště – Odpovědný pracovník provede 
kontrolu vytyčení sítí, objektu a měřících bodů. Provede se zápis do stavebního deníku. 

Mezioperační kontrola: Provádí se průběžná kontrola dodržení stavební dokumentace 
při vytyčování a samotném výkopu. Při výkopu se kontrolují jeho rozměry jak 
půdorysné tak i hloubka výkopu. Provede se zápis do stavebního deníku. 

Výstupní kontrola: Po ukončení zemních prací se provede kontrola výškové přesnosti. 
Tato přesnost nesmí přesáhnout na délce 3 m výšku  ± 3 cm. Případné malé nerovnosti 
se dokončí ručně. 

4.6.1.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Výkopové práce se provádí dle ČSN 73 30 50 „Zemní práce“. Musí být dodržovány 
nařízení vlády č.591/2006Sb. a zákon č.362/2005Sb., č. 309/2006Sb. 
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Před zahájením zemních prací budou všichni zúčastnění zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude písemně 
ověřena odborná způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a 
seznámení s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na zemních pracích.  

Několik základních bodů bezpečnosti: 

a) Okraje výkopu nesmíme zatěžovat do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. 
b) Pří provádění strojních prací při výkopech, se nesmí nikdo pohybovat pod lžící 

rypadla a v těsné blízkosti stroje. 
c) Proti samovolnému pohybu musí být stroj zajištěn. 
d) Na staveniště vstupujeme pouze v pevné obuvi a pracovním oděvu 
e) Po ukončení prací daného dne zabezpečíme pracoviště proti nepovolanému 

vniknutí. 

4.6.1.7 Ekologie 

Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou o nakládání s odpady č. 185/2001, dále 
vyhláška č. 381/2001 – likvidace odpadů. U provádění výkopových prací se neuvažuje 
s přítomností vzniku nebezpečných odpadů. 

Katalog odpadu:  

skupina 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně  vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), číslo:  

 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem. 

Vytěžená hlína bude uskladněna běžným způsobem na předem určené místo. 

skupina 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, číslo:  

 20 03 01Směsný komunální odpad  

Komunální odpad bude shromažďován do pytlů na odpad a následně odvezen na 
skládku. 

4.6.1.8 Časová rozvaha 

Postup výpočtu: 

�� = 	�� ∗ �� 

Zx … cena fáze výstavby [kč] 

Zo … cena objektu [kč] 

qx … procento podílu faze výstavby z ceny objektu (ze sborníku cen RTS) 
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�	 =

�

�∗ ��
 

To … teoretická doba trvání [týden] 

Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 

Pp … odhadovaný počet pracovníků 

 

Výpočet: 

�� = 	�� ∗ �� = ��	���	��� ∗ �, �% = �	���	����č 

�	 =

�

�∗ ��
=

�	���	���

���	��� ∗ �
= �	�ý��  

 

Závěr: 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 
stanovena doba provádění na cca 3 týdny. 

4.6.2  Základová konstrukce 

4.6.2.1 Technologický postup provádění 

Pod prefabrikované kalichy se provede betonová vrstva v tl. cca 100mm z betonu 

C16/20, na kterou bude kalich postaven a dále zmonolitněn. Na zmonolitnění bude 

použit beton C20/25. Na dopravu betonové směsi budou použity automobilové 

domíchávače s objemem bubnu 8m3 z nedaleké betonárny. Patky budou půdorysných 

rozměrů dle dokumentace tj. 2200 x 2250 mm, 2250 x 2250 mm, 2000 x 2200 mm. 

Celkem bude provedeno 31 patek. Osazovat sloupy lze nejdříve po 2 dnech. Po osazení 

sloupů se začnou osazovat prefabrikované základové prahy. Dále následuje montáž 

prefabrikovaných vazníků a ztužidel. 

4.6.2.2 Stroje a mechanismy 

4.6.2.2.1 Stroje pro zhotovení patek, domíchávač + autojeřáb 

Název: Domíchávač MAN TGS  

Technické parametry:  

Výkon motoru:    267  KW 
Nominální objem bubnu:   8,0 m³ 
Celková hmotnost - maximální  32 t 
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Název: Autojeřáb Liebherr LTM 1050   

Technické parametry:  

Nosnost autojeřábu:     50 t 
Výška zdvihu:     38 m 
Provozní hmotnost:     36 t 
Počet náprav:      3 
Výška/šířka/délka:     3835/2540/11527 mm 

4.6.2.2.2 Stroje pro osazení základových prahů, autojeřáb 

Název: Autojeřáb Liebherr LTM 1050   

Technické parametry:  

Nosnost autojeřábu:     50 t 
Výška zdvihu:     38 m 
Provozní hmotnost:     36 t 
Počet náprav:      3 
Výška/šířka/délka:     3835/2540/11527 mm 

4.6.2.3 Návrh pracovní čety 

Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za pracovníky. Všechny 
stavební stroje budou obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci.  

4.6.2.3.1 Pro zhotovení patek 

-  strojník autojeřábu Liebherr LTM 1050   
-  2x řidič domíchávače MAN TGS 
-  2x vazač  
- 2x pomocný dělník 

4.6.2.3.2 Pro osazení základových prahů 

-  strojník autojeřábu Liebherr LTM 1050   
-  2x vazač  
- 2x pomocný dělník 
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4.6.2.4 Výkaz výměr 

etapa výpočet m3 

patka – podkladní beton (2,2*2,0*0,1)*21 

(2,25*2,25*0,1)*10 

9,24 

5,06 

14,30 

patky – zmonolitnění s 
kalichem 

((2,0*2,2*0,9)-(0,9*0,9*0,7))*21 

((2,25*2,25*0,9)-(0,9*0,9*0,7))*10 

71,25 

39,89 

111.14 

 

4.6.2.5 Jakost a kontrola kvality 

Vstupní kontrola:  Odpovědný pracovník provede kontrolu dokončených zemních prací 
a o jejich předání se provede zápis do stavebního deníku. 

Mezioperační kontrola: Provádí se průběžná kontrola dodržení stavební dokumentace 
a postupů: tloušťka podkladního betonu, směrovost, rovinatost, výškové osazení. 
Správnost a kvalita provedení základových prvků, zkoušky betonové směsi (zkouška 
sednutím kužele). 

Výstupní kontrola:  Provede se výšková kontrola, dále rovinatost, směrovost, kolmost. 
Dodržení stavební dokumentace. Provede se zápis do stavebního deníku o kontrole a 
předání základů. 

4.6.2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Betonářské práce a práce související se provádí dle ČSN 73 30 50 „Betonářské práce a 
práce související“. Musí být dodržovány nařízení vlády č.591/2006Sb. a zákon 
č.362/2005Sb., č. 309/2006Sb. 

4.6.2.7 Ekologie 

Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou o nakládání s odpady č. 185/2001, dále 
vyhláška č. 381/2001 – likvidace odpadů. Nepředpokládá se manipulace s ekologicky 
nebezpečným materiálem. Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a 
jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a 
bude se tento problém neprodleně řešit.   

Katalog odpadu:  

skupina 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně  vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), číslo: 
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 17 01 01Beton 

 17 02 01Dřevo 

Případný odpad bude shromážděn a následně odvezen na skládku. 

skupina 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, číslo: 

 20 03 01 Směsný komunální odpad  

Komunální odpad bude shromažďován do pytlů na odpad a následně odvezen na 
skládku. 

4.6.2.8 Časová rozvaha 

Postup výpočtu: 

�� = 	�� ∗ �� 

Zx … cena fáze výstavby [kč] 

Zo … cena objektu [kč] 

qx … procento podílu faze výstavby z ceny objektu (ze sborníku cen RTS) 

    	

�	 =

�

�∗ ��
 

To … teoretická doba trvání [týden] 

Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 

Pp … odhadovaný počet pracovníků 

 

Výpočet: 

�� = 	�� ∗ �� = ��	���	��� ∗ !, �% = �	���	����č 

�	 =

�

�∗ ��
=

�	���	���

���	��� ∗ �
= �	�ý��  

 

Závěr: 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 
stanovena doba provádění na cca 2 týdny. 
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4.6.3  Nosná konstrukce 

4.6.3.1 Technologický postup provádění 

4.6.3.1.1 Montáž sloupů 

Po zmonolitnění a získání dostatečné pevnosti patek můžeme začít s montáží 
prefabrikovaných sloupů do kalichů. Nejprve se provede kontrola vertikálního a 
horizontálního založení a propsání os v příčném a podélném směru. Propsání se provádí 
na podkladním betonu. Na skládce se sloup očistí, provede se vizuální kontrola a 
650mm nad patou sloupu se vyznačí osy.  

Před uvázáním sloupu na zvedací mechanismus se provede vyčištění dna kalichu. 
Vazači připevní sloup ocelovými lany za trubkovou závlač prostrčenou montážním 
otvorem v horní části sloupu. Sloup se na místo montáže dopraví autojeřábem a usadí se 
do kalichu za pomoci montážníků. Následuje kontrola výšky a značek os, kontrola 
svislosti pomocí vodováhy. Vetknutí sloupů je projektováno na 650mm, zbylých 50mm 
je vynecháno na podlití a výškové vyrovnání. Po důkladné kontrole výškového a 
směrového usazení se provede zajištění klíny z tvrdého dřeva. Zalití kalichu betonem 
C30/37 se provede najednou u všech sloupů osazených v daném dni. A to na konci 
směny. Beton se důkladně zhutní vibrační jehlou. 

4.6.3.1.2 Montáž střešních vazníků 

Montáž střešní roviny může začít nejdříve 48 hodin po zalití kalichů a to při řádném 
ošetřování betonu. Nejdříve překontrolujeme poškození a čistotu daného prvku střešní 
roviny. Vazači připevní prvek na zvedací zařízení. Vazník se osazuje do vidlicovité 
hlavy sloupu na pryžová ložiska. Na obou spodních koncích vazníku musí být 
našroubovaný ocelový trn. Po osazení vazníku se otvory doplní cementovou zálivkou. 

4.6.3.1.3 Montáž ztužidel 

U montáže ztužidel postupujeme obdobně jako u vazníků. Ztužidla se osazují do 
maltového lože. Kotvení je řešeno pomocí propojujících trnů, zalité kotevní zálivkou do 
připravených otvorů. 

4.6.3.2 Stroje a mechanismy 

4.6.3.2.1 Pro montáž sloupů, autojeřáb 

Název: Autojeřáb Liebherr LTM 1050   

Technické parametry:  

Max. nosnost:     50 t  
Teleskop:     11,3 - 38,0 m 
Jeřábový motor:    přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 270 kW  
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Hmotnost jeřábu:    36 t 
Protiváha:    7,0 t  

4.6.3.2.2 Pro montáž střešních vazníků a ztužidel, autojeřáb + montážní plošiny 

Název: Autojeřáb Liebherr LTM 1090  

Technické parametry:  

Max. nosnost:     90 t  
Teleskop:     11,1 - 50,0 m 
Jeřábový motor:    přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 300 kW  
Hmotnost jeřábu:    36 t 
Protiváha:    20,0 t  

Název: Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina Roohlehner HA 16 X   

Technické parametry:  

Rozměry pracovního koše:  1,8 x 0,8 m 
Nosnost plošiny:   230 kg   
Pracovní výška koše:   15,4 m 
Natočení koše:   180° 
Rychlost:     6 km/h 
Motor:     Diesel 42 CV - 31 KW 
Celková hmotnost:    6450 kg 

4.6.3.3 Návrh pracovní čety 

Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za pracovníky. Všechny 
stavební stroje budou obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci.  

4.6.3.3.1 Pro montáž sloupů 

-  strojník autojeřábu Liebherr LTM 1050   
-  2x vazač 
- 2x montážní dělník  
- 2x pomocný dělník 

4.6.3.3.2 Pro montáž střešních vazníků a ztužidel 

-  strojník autojeřábu Liebherr LTM 1090   
-  2x vazač 
- 2x montážní dělník  
- 2x pomocný dělník 
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4.6.3.4 Výkaz výměr 

prvek rozměr počet kus M (t) 

sloup 7950x450x450mm 26 104,52 

sloup- menší 4500x400x400mm 5 9,00 

vazník 24660mm, sklon 7° a výšku 1700mm 10 130,00 

ztužidla 6000x450x600 18 72,90 

průvlaky 3700x400x400 

5550x400x400 

7730x400x400 

9370x400x400 

10750x400x400 

2 

5 

 3 

1 

1 

2,96 

11,10 

9,27 

3,75 

4,30 

4.6.3.5 Jakost a kontrola kvality 

Během celého procesu montáže prefabrikovaného skeletu bude přítomen mistr. Bude 
kontrolovat technologický postup, použití správných hmot, provedení spojů a přesné 
dodržování rozměrů vyplývající z projektové dokumentace. 

Vstupní kontrola: Kontrolujeme provedení základových konstrukci. Kontrola 
dovezených prefabrikátů a ostatních materiálů. Kontrola funkčnosti zvedacích 
mechanizmů a kontrola celistvosti vázacích lan. Rozměry prvků musí souhlasit s 
projektovou dokumentací. Tyto kontroly budou prováděny namátkově. Pomocí totální 
stanice se přeměří osy haly. 

Mezioperační kontrola: Dodržení správného postupu při montáži dílců. Především 
dodržení technologického postupu provádění spojů, dále nutno hlídat stabilitu 
konstrukce v každém okamžiku odpojení prefabrikátu od závěsu. Kontroluje se 
vodorovnost, svislost a výškové uložení prvků dle normy ČSN 73 0210-1. Dovolená 
výšková odchylka je ±10 mm u svislých a ±5 mm u vodorovných prvků. Dovolená 
odchylka rotace sloupu je ±10 mm od svislé osy. 

Maximální dovolená osová výchylka tyčových vodorovných nosných konstrukcí je ±5 
mm. Vizuální kontrola provedení zálivek, dokonalé prolití spojů zálivkovou maltou. 
Jelikož se pracuje ve výškách a manipuluje s těžkými břemeny, musíme dbát na 
bezpečnost práce. Jako zamezit pohybu osob pod přepravovanými prvky atd. 
prefabrikované dílce musejí být bezpečně zabezpečeny proti pádu. 

Výstupní kontrola: Všechny otvory musí být důkladně vyplněny zálivkovou směsí tak, 
aby bylo zabráněno vniknutí vody a následného poškození konstrukce. Po ukončení 
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prací bude provedena celková kontrola provedených prací, které musí odpovídat 
výkresům projektové dokumentace. Případné odchylky a opodstatněné změny 
projednané před provedením se statikem, budou zapsány do stavebního deníku. 
Rovinatost, svislost a dodržení předepsaných os bude prověřeno přivolaným geodetem. 

4.6.3.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Montovaný ŽB skelet a práce související se provádí dle ČSN 73 30 50. Musí být 
dodržovány nařízení vlády č.591/2006Sb. a zákon č.362/2005Sb., č. 309/2006Sb. 

Pracovníci před zahájením prací musí projít úvodním školením o bezpečné práci, 
manipulaci se stroji a bezpečném pohybu na staveništi. 

Několik základních bodů bezpečnosti: 

a) osvědčení a zdravotní způsobilost pracovníků prováděným montážní a vazačské 
práce 

b) jeřábník společně s vazačem jsou odpovědni za použití správného závěsného 
zařízení a uvázání břemene 

c) omezení pohybu pod zavěšeným břemenem 

4.6.3.7 Ekologie 

Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou o nakládání s odpady č. 185/2001, dále 
vyhláška č. 381/2001 – likvidace odpadů. 

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, 
tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit.   

Katalog odpadu:  

skupina 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně  vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), číslo:  

 17 04 05 Ocel 

 17 01 01 Beton 

 17 02 01 Dřevo 

Případný odpad bude shromážděn a následně odvozen k recyklaci případně na skládku. 

skupina 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, číslo:  

 20 03 01 Směsný komunální odpad 

Komunální odpad bude shromažďován do pytlů na odpad a následně odvezen na 
skládku 
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4.6.3.8 Časová rozvaha 

Postup výpočtu: 

�� = 	�� ∗ �� 

Zx … cena fáze výstavby [kč] 

Zo … cena objektu [kč] 

qx … procento podílu faze výstavby z ceny objektu (ze sborníku cen RTS) 

    	

�	 =

�

�∗ ��
 

To … teoretická doba trvání [týden] 

Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 

Pp … odhadovaný počet pracovníků 

 

Výpočet: 

�� = 	�� ∗ �� = ��	���	��� ∗ ��, �% = !	�!�	����č 

�	 =

�

�∗ ��
=

!	�!�	���

���	��� ∗ �
= �	�ý��  

 

Závěr: 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 

stanovena doba provádění na cca 4 týdny. 

4.6.4  Opláštění 

4.6.4.1 Technologický postup provádění 

4.6.4.1.1 Pro opláštění konstrukce (fasáda) 

Pro opláštění konstrukce jsou použity stěnové panely Kingspan typu KS1150 FR tl. 120 
mm. KS1150 FR je stěnový panel s jádrem z minerální vlny se standardní metodou 
upevnění (viditelnými upevňovacími prvky), které jsou v tomto případě montován 
horizontálně. Panel KS1150 FR se vyznačuje velmi dobrými požárními 
charakteristikami a lze jej použít rovněž pro opláštění a zateplení stěn všech budov. 
Panely jsou ke konstrukci přichyceny pomocí samořezných šroubů s těsnící podložkou. 
Spojení panelů je na pero a drážku. Uchycení jednotlivých panelů se kryje pomocí lišty. 
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4.6.4.1.2 Pro opláštění střechy 

Pro opláštění střešní konstrukce jsou použity panely Kingspan KS1000 X-DEK /PVC tl. 
208mm. Panely jsou ke konstrukci přichyceny pomocí samořezných šroubů s těsnící 
podložkou.  

4.6.4.2 Stroje a mechanismy 

4.6.4.2.1 Pro opláštění konstrukce fasády, autojeřáb + plošina 

Název: Terénní nůžková plošina Roohlehner H 12 SX  

Technické parametry: 

Rozměry pracovního koše    1,8 x 4 m 
Možnost rozšíření koše    2 x 1 m 
Nosnost plošiny     700 kg 
Nosnost vysunuté části    200 kg 
Pracovní výška koše     12 m 
Rychlost      6 km/h 
Motor       Diesel 2L41 C - 24 KW 
Celková hmotnost     5510 kg 

Název: Autojeřáb Liebherr LTM 1025   

Technické parametry:  

Nosnost autojeřábu:     25 t  
Výška zdvihu s nástavcem:   41 m  
Celková hmotnost:     24 t 
Počet náprav:      2 
Výška/šířka/délka:     3540/2500/9660 mm 

4.6.4.2.2 Pro opláštění střechy, autojeřáb 

Název: Autojeřáb Liebherr LTM 1025   

Technické parametry:  

Nosnost autojeřábu:     25 t  
Výška zdvihu s nástavcem:   41 m  
Celková hmotnost:     24 t 
Počet náprav:      2 
Výška/šířka/délka:     3540/2500/9660 mm 
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4.6.4.3 Návrh pracovní čety 

Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za pracovníky. Všechny 
stavební stroje budou obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci.  

4.6.4.3.1 Pro opláštění konstrukce fasady 

-  strojník autojeřábu Liebherr LTM 1025   
- strojník plošiny   
-  2x vazač  
- 2x montážní dělník 

4.6.4.3.2 Pro opláštění střechy 

-  strojník autojeřábu Liebherr LTM 1025   
-  2x vazač  
- 2x montážní dělník 

4.6.4.4 Výkaz výměr 

prvek výpočet Plocha m2 

Stěnový dílec (24,9*6*2)+(12,45*1,52)-(2*1,5*3) 

(54,96*6)-(1*2,07) 

(54,96*6,0)-(1,5*2*7)-(1,5*1,5*2)-(2,33*3)-
(1,93*3)-(1*3)-(2,86*3)-(3,16*4,28) 

 

308,72 

327,69 

 

266,38 

902,79 

Střešní dílec (9,17*12)+(4*14)+(2*5,05) 

(55*3)+(12,85*4) 

176,14 

216,40 

392,54 

 

4.6.4.5 Jakost a kontrola kvality 

Během celého procesu montáže prefabrikovaných dílců bude přítomen mistr. Bude 
kontrolovat technologický postup, použití správných kotvících prostředků, provedení 
spojů, dodržování rozměrů vyplývající z projektové dokumentace. 

Vstupní kontrola: Kontrolujeme přivezené dílce - namátkově, jestli sedí s projektovou 
dokumentací, jejich počet a rozměry. Dále zda nejsou panely poškozeny, dodání 
příslušenství. Kontrola funkčnosti zvedacích mechanizmů. 
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Mezioperační kontrola: Kontrolujeme rozteče kotevních prvku, svislost, vodorovnost 
jednotlivých prvků. Napojení jednotlivých prvků na sebe. Provedení detailů kolem 
oken, dále provedení a napojení oplechování na panely. 

Výstupní kontrola: Kontrolujeme svislost, rovinatost celkový estetický dojem. 
Napojení panelů a překrytí spojů lištou u stěnových panelů. U střešních panelů 
provedení povlakové izolace, napojení na oplechování. Dále oplechování prostupu a 
oken. 

4.6.4.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Montovaný ŽB skelet a práce související se provádí dle ČSN 73 30 50. Musí být 
dodržovány nařízení vlády č.591/2006Sb. a zákon č.362/2005Sb., č. 309/2006Sb. 

Pracovníci před zahájením prací musí projít úvodním školením o bezpečné práci, 
manipulaci se stroji a bezpečném pohybu na staveništi. 

Několik základních bodů bezpečnosti: 
a) osvědčení a zdravotní způsobilost pracovníků prováděným montážní a vazačské 

práce 
b) jeřábník společně s vazačem jsou odpovědni za použití správného závěsného 

zařízení a uvázání břemene 
c) omezení pohybu pod zavěšeným břemenem 

4.6.4.7 Ekologie 

Způsob nakládání s odpady se řídí vyhláškou o nakládání s odpady č. 185/2001, dále 
vyhláška č. 381/2001 – likvidace odpadů. 

Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, 
tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit.   

Katalog odpadu:  

Skupina 15 ODPADNÍ OBALY: Absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené, číslo: 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

 15 01 02 Plastové obaly 

skupina 17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (včetně  vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), číslo:  

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

 17 04 05 Ocel 

 17 01 01 Beton. 

Případný odpad bude shromážděn a následně odvozen k recyklaci případně na skládku. 
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skupina 20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, číslo:  

 20 03 01Směsný komunální odpad.  

Komunální odpad bude shromažďován do pytlů na odpad a následně odvezen na 
skládku 

4.6.4.8 Časová rozvaha 

Postup výpočtu: 

�� = 	�� ∗ �� 

Zx … cena fáze výstavby [kč] 

Zo … cena objektu [kč] 

qx … procento podílu faze výstavby z ceny objektu (ze sborníku cen RTS) 

    	

�	 =

�

�∗ ��
 

To … teoretická doba trvání [týden] 

Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 

Pp … odhadovaný počet pracovníků 

 

Výpočet: 

�� = 	�� ∗ �� = ��	���	��� ∗ �, !% = �	!��	����č 

�	 =

�

�∗ ��
=

�	!��	���

������ ∗ �
= �	�ý��  

 

Závěr: 

Dle závislosti produktivity práce na finanční hodnotě prováděných prací byla předběžně 
stanovena doba provádění na cca 4 týdny. 
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4.6.5  Dokončovací práce 

4.6.5.1 Příčky 

Příčky jsou řešeny z SDK v tloušťkách 100 mm a 200 mm. A systému Porfix v tloušťce 
200 mm. V provozech kde se vyskytuje zvýšená vlhkost budou desky impregnované. 

4.6.5.2 Podlahy 

Podlahy jsou řešeny dle charakteru jednotlivých místností. Jedná se především o beton 
se vsypem, dále keramické dlažby.  

V místnostech s mokrým provozem je nutné provést pod keramickou dlažbou 
hydroizolaci, která bude natažena i na stěny do výšky 200 mm, u sprchového koutu 
nebo vany bude hydroizolace natažena po celé výšce keramického obkladu. 

4.6.5.3 Výplně otvorů – vnější 

Veškeré vnější výplně otvorů jsou navrženy jako plastové, zasklené izolačním 
dvojsklem. Požadovaná minimální hodnota součinitele prostupu tepla je 1,1 W/m2.K. 
Střešní světlíky jsou typu obloukového – Makrotherm šíře 4 m. Dále budou v objektu 
sekční vrata pro nakládku a výkladku skladovaného zboží. 

4.6.5.4 Výplně otvorů – vnitřní 

Vnitřní dveřní křídla jsou typové dřevěné plné. Některé dveře budou splňovat dané 
požadavky na požární odolnost. Některé dveřní otvory budou opatřeny dřevěnými 
prahy. U dveřních otvorů, které jsou bez prahu a dochází zde ke změně podlahové 
krytiny, bude použita přechodová lišta. Některé dveře jako v místnostech zkušeben a 
montáží jsou kovová. 

4.6.5.5 Schodiště 

Navrhované schodiště je lomené do „L“, schodišťová ramena mají šířku 1300 mm. 
Nosnou konstrukci schodiště budou tvořit ocelové schodnice z válcovaných I nosníků. 
Mezi ocelové I profily budou navařeny ocelové stupnice opatřeny 
protiskluzným protlačeným profilem. 

4.6.5.6 Klempířské prvky 

Veškeré klempířské prvky objektu i okapového střešního systému budou provedeny 
z titanzinkového plechu. 

4.6.5.7 Zámečnické výrobky 

Obsahují: ocelová žebříky, I nosníky pro nosnou kci schodiště, profilované plechy, 
zábradlí, ochrana hran sloupů a rampy L profilem. Dále nosnou kci pro montáž světlíků 
a podhledů. 
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4.6.5.8 Úpravy povrchů – vnitřní 

Sádrokartonový povrchy budou po přetmelení a přebroušení opatřen bílým nátěrem. 
V místech zázemí pro zaměstnance a školící místnosti bude proveden zavěšený podhled 
z SDK, který bude mít stejnou úpravu jako stěny. Tvarovky Porfix v místech kde 
nebude obklad jsou ošetřeny lepidlem s perlinkou, která slouží jako podklad pro 
sádrovou omítku. 

Betonové sloupy budou ošetřeny bezprašným nátěrem, stěnové panely Kingspan jsou už 
ošetřeny z výroby. 

4.6.5.9 Úpravy povrchů vnější 

Panely Kingspan jsou již ošetřeny z výroby – nepotřebují další povrchovou úpravu. 
Viditelné betonové prvky budou ošetřeny bezprašným nátěrem. 
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5.1  Základní identifika ční údaje stavby 

Místo stavby:     kraj Zlínský 

       Valašské Meziříčí 

       Kat. území Valašské Meziříčí – město 

Charakter stavby:    Novostavba 

Investor:     OPOP spol. s r.o. 

       Zašovská 750, 755 01 Valašské Meziříčí 

Projektant:     Petr Lambor 

       IČ: 

       DIČ: 

Zodpovědný projektant:    Ing. Jaroslav Palát 

Zhotovitel:     ………………………… 

Základní údaje o stavbě: 

Předpokládané náklady na stavbu:  25 mil. kč bez DPH 

Předpokládaná doba výstavby:  04.2015 – 08.2015 

Zastavěná plocha:    1 462.64 m2 

Obestavěný prostor:    10 195,74 m3 
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5.2 Členění stavby na stavební objekty a popis SO 02 

5.2.1 Stavební objekty 

SO 01 – Příprava území  

SO 02 – Skladovací hala 

SO 03 – Komunikace  

SO 04 – Sadové úpravy 

SO 05 – Kanalizace a přípojky 

SO 06 – Vodovod a přípojka 

SO 07 – Vedení NN  

SO 08 – STL plynovod a přípojka 

5.2.2 Popis SO 02 Skladovací hala 

5.2.2.1 Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny v zemině třídy 3. Výkopové práce budou prováděny pro 
železobetonové základové patky, budou monolitické s prefabrikovanými kalichy pro 
uložení sloupů. Celkem se jedná o 31 patek. Základová spára bude cca 1,3 m pod 
upraveným terénem. Základová deska bude uložena na vrstvu štěrkopísku, který bude 
hutněn na 60 MPa. Staveniště bude upraveno spádovitě, aby byl zajištěn plynulý odtok 
dešťové vody a nedocházelo k promáčení zeminy. 

5.2.2.2 Základové kce 

Skladovací hala bude založená na železobetonových patkách. Jedná se o systém prefa 
kalichů uložených na betonový podklad, následně dojde ke zmonolitnění. Patky budou 
půdorysných rozměrů 2200 x 2250 mm, 2250 x 2250 mm, 2000 x 2200 mm, výšky 900 
mm. Celkem bude provedeno 31 ŽB patek. Mezi patky budou osazeny prefa základové 
prahy. 

5.2.2.3 Nosná kce 

Nosnou konstrukci ŽB montované haly budou tvořit prefabrikované ŽB sloupy a střešní 
vazníky. Hlavní obvodové ŽB sloupy jsou půdorysných rozměrů 450 x 450 mm, délky 
7950 mm. Vnitřní nosné sloupy 400 x 400 mm, délky 4500 mm. Střešní vazníky mají 
délku 24660 mm, sklon 7° a výšku v nejvyšším místě 1700 mm. 
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5.2.2.4 Opláštění 

Opláštění celé konstrukce je tvořeno z panelů Kingspan. Na opláštění fasády jsou 
použity panely typu KS1150 FR tl. 120mm. Na střechu haly jsou použity střešní panely 
Kingspan KS1000 X-DEK /PVC tl. 208mm. 

5.3  Charakteristika staveniště a okolí 

Staveniště se nachází v katastrálním území Valašské Meziříčí – město, parcela číslo 
1666 areál Krasspol a.s.. Staveniště je napojeno na dopravní i technickou infrastrukturu 
areálu, všechny pozemky jsou ve vlastnictví Krasspol a.s. V minulosti se na pozemcích 
nacházela původní hala, která nevyhovovala investorovi. Pozemky se nachází 
v zastavitelném území dle územního plánu schváleného městem Valašské Meziříčí. 
Terén pozemku je v prostou navržené stavby rovinatý. Všechny vzrostlé stromy a keře 
byly pokáceny při demolici původní haly. Všechny inženýrské sítě se nachází v těsné 
blízkosti staveniště. Kanalizace, voda a el. Vedeni NN se nachází v přilehlé komunikaci. 
Plyn je rozveden v celém areálu nad zemí, ve výšce 3,4 - 4,5m. 

Základní údaje: 

− plocha staveniště      2407,7 m2 

− obvod staveniště      221,5 m 
− zastavěná plocha staveniště     1606,9 m2 
− plocha staveništních komunikací    308,3 m2 

5.4 Hranice staveniště 

Hranice staveniště je navržena tak, aby co nejlépe chránila osoby pohybujících se po 
areálu proti nebezpečím vyplývajícím z provozu staveniště a zároveň umožňovala 
dostatečný prostor pro samotnou výstavbu skladovací haly z hlediska rozsahu prací. 
Rozsah staveniště bude vymezen oplocením stavby. Hranice staveniště viz výkres 
zařízení staveniště. 

5.5 Doprava na staveniště 

Do areálu je řešen příjezd z přilehlé ulice Zašovská. V areálu je již vybudována 
asfaltová komunikace, která bude kolem nové haly doplněna dle projektu. Celý areál je 
navržen, tak aby řidiči těžké kamionové dopravy neměli problém projet celý areál. 
Vhodný příjezd k areálu viz výkres situace širších vztahů. 
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5.6 Informativní popis objektů stavby a jejich konstrukčního 
řešení 

5.6.1 Provozní část 

5.6.1.1 Zpevněné plochy 

Na staveništi jsou tři typy zpevněných ploch. Jedna se o stávající zpevněnou plochu 
asfaltové komunikace. Na kterou bude uložen kontejner na stavební suť a další na 
směsný komunální odpad. Druhým typem je zpevněná plocha z betonových panelů tl. 
150 mm, uloženy na vrstvu štěrku frakce 32/64. Na tuto plochu budou uloženy betonové 
prefabrikované prvky, které se nestihnou osadit v daný den z tahače. Posledním typem 
zpevněné plochy je plocha určená pro autojeřáb. Jedná se o plochu zpevněnou štěrkem 
frakce 32/64, která prochází středem budoucí haly. Tato plocha je hutněna na 45 MPa. 

5.6.1.2 Oplocení 

Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení. Pro vstup a vjezd na 
staveniště bude osazena brána. Hlavními prvky mobilní oplocení jsou plotové patice a 
dílce. Výška oplocení bude min 1,8m. 

− plotový dílec rozměry 2500 x 2000 mm, hmotnost 17 kg 
− nosná betonová patka rozměry 600 x 200 x 140 mm, hmotnost 27 kg 

−   plotové dílce spojeny bezpečnostními svorkami 

5.6.2 Skladování materiálu 

5.6.2.1 Kontejner na stavební suť 

Na staveništi je umístěn jeden kontejner na stavební suť. Kontejner je typu SB7 o 
půdorysných rozměrech 3x2x0,5m, o obsahu 3m3. Tento kontejner bude po naplnění 
vyvážet pověřena firma. Vyvážený kontejner bude nahrazen prázdným. Tento kontejner 
bude viditelně označen ceduli vypovídající o materiálech, které se do něj mohou ukládat 
dle zákona č. 188/2004 Sb. O odpadech. 

5.6.2.2 Kontejner na komunální odpad 

Na staveništi bude umístěn klasický plastový kontejner na komunální odpad, který bude 
vyvážen jednou týdně místní společností obstarávající svoz komunálního odpadu. Tento 
kontejner bude viditelně označen ceduli vypovídající o materiálech, které se do něj 
mohou ukládat dle zákona č. 188/2004 Sb. O odpadech. 
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5.6.2.3 Sklad materiálu a nářadí 

Na staveništi je situován jeden uzamykatelný sklad materiálu a nářadí. Tento sklad 
materiálu a nářadí je tvořen kontejnerem KOMA ZL3 o vnějších rozměrech 
6,058m/2,438m/2,591m (délka/šířka/výška). 

5.6.2.4 Skládka materiálu 

Betonové prvky budou uloženy na zpevněné ploše z betonových panelů tl. 150mm, 
uloženy na vrstvu štěrku frakce 32/64. Na tuto plochu budou uloženy betonové 
prefabrikované prvky, které se nestihnou osadit v daný den z tahače. Maximální výška 
uložení prvků je 1,5m. 

5.6.2.5 Skládka ornice 

Skládka se nachází mimo staveniště, v areálu Krasspol cca 150m od staveniště. Celková 
půdorysná plocha skládky je 120m2 pro sejmutou ornici. Ornice se umísti na skladce 
vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocování. Výška deponie 
nepřesáhne 1,5m a sklon svahů bude 1:1,5 až 1:1,2. 

5.6.2.6 Skládka vytěžené zeminy 

Skládka se nachází mimo staveniště, v areálu Krasspol cca 150m od staveniště. Celková 
půdorysná plocha skládky je 200m2 pro vytěženou zeminu. Vytěžená zemina se umísti 
na skladce vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocování. Výška 
deponie nepřesáhne 1,5m a sklon svahů bude 1:1,5 až 1:1,2. 

5.6.3 Inženýrské sítě 

Pro staveniště musíme zajistit zásobovaní vodou a elektrickou energii. Pro zásobování 
staveniště vodou a elektrickou energií využijeme sousední budovy, ze kterých se 
napojíme na rozvody. Všechny tyto objekty jsou ve vlastnictví investora. Toto řešení je 
dočasné než se zbudují nové přípojky. 

5.6.3.1 Dostupné sítě 

V přilehlé komunikaci jsou vedeny tyto stávající inženýrské sítě: 

- Vodovod 
- Elektrické kabely NN 
- Kanalizace dešťová 
- Kanalizace splašková 
- STL plynovod je veden ve výšce cca 3,5m nad terénem z jižní strany 
viz situace 
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5.6.3.2 Nově budované přípojky 

Na pozemek budou přivedeny tyto nově vybudované přípojky: 

- Vodovod 
- Elektrické kabely NN 
- Kanalizace dešťová 
- Kanalizace splašková 
- STL plynovod 

5.6.3.3 Staveništní přípojky 

5.6.3.3.1 Přípojka vody 

Bude napojena v místě vodoměrné šachty vodoměrnou sestavou s vyústí HDPE DN20. 
Vodovodní přípojka bude z materiálu HDPE DN20 zavěšená na stavebním oplocení. 

 

 Postup návrhu přípojky: 

1.  �� =
��∗��

		��
;  kde: 

    Qa  … množství vody pro provozní zařízení [ l.s-1 ] 
Sv  … spotřeba vody za den [ l ] 
kn … koeficient nerovnoměrnosti spotřeby 

     t  … čas, po který je voda odebíraná [ h ] 

2. �� =
��∗��∗��

		��
;  kde 

    Qb  … množství vody pro sociální zařízení [ l.s-1 ] 
Ns  … norma spotřeby vody na osobu [ l ] 
Pp  … počet pracovníků 

     t  … čas, po který je voda odebíraná [ h ] 

 Sociální zařízení je umístěno ve vedlejší budově! 

3.  Qc – požární voda – není potřebná, v areálu je několik hydrantů 

4. Q = Qa  

 Návrh přípojky: 

1. �� =
��,�∗�,�

�∗	��
 = 0,05 l.s-1 

2. Q = 0,05 l.s-1 

3. Dle tabulek pro Q zjišťujeme minimální ø 15 mm. 
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Qa voda pro provozní zařízení 

potřeba vody 
měrná 

jednotka 

počet 
měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

zdění Porfix m² 328,86 0,6 197,3 
omítky (perlinka) m² 505,42 1,08 545,9 
lepení obkladů a dlažeb m² 273,57 0,96 262,6 

celkem       1005,8 

 

 
Obr. č. 5-1 Tabulka pro návrh dimenze vodovodní přípojky 

5.6.3.3.2 Přípojka elektrické energie 

Pro účely realizace skladovací haly bude zbudován staveništní rozvaděč, který bude 
umístěn poblíž skladu. Rozvaděč elektrické energie bude vybaven měřením spotřeby 
energie a nouzovým vypínačem. Rozvod bude tvořen kabely v chráničkách zavěšený na 
mobilním oplocení. V místech pojezdu stavebních strojů veden v zemi. Položen na 
pískovém loži tl. 100 mm, v plastové chráničce a obsypán 300 mm písku, zásyp 
proveden vykopanou zeminou.   

Spotřebu elektrické energie budeme uvažovat pro: 

P1 - výkon elektromotoru na staveništi       

druh 
štítkový 
příkon 
[kW] 

počet [kW] 

stavební stroje a nářadí        
ponorný vibrátor Runner plus 38 0,3 1 0,3 
ruční míchadlo Bosch GRW 12 E 1,2 2 2,4 
vrtací kladivo Bosch GBH 5-38 D 1,1 2 2,2 
svářečka Gama 160 6,4 1 6,4 
celkem     11,3 
        
P2 - instalovaná výkon vnitřního 
osvětlení       

prostor 
příkon 

[kW/m2] 
[m2] [kW] 

sklad 0,0049 11,2 0,05488 
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celkem     0,055 
        
P3 - instalovaný výkon vnějšího osvětlení       

prostor 
příkon 
[kW] 

počet [kW] 

halogenový reflektor 0,5 2 1,0 

celkem     1,0 

 

Výpočet: 

   � = 1,1√(0,5�1 + 0,8�2 + �3)" + (0,7�1)" 

kde  S  … zdánlivý příkon 
1,1  … koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
0,5;0,8 … koeficient náročnosti 
P1  … instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [ kW ] 
P2  … instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [ kW ] 

  P3  … instalovaný výkon vnějšího osvětlení [ kW ] 

Návrh přípojky: 

  � = 1,1√(0,5 ∗ 11,3 + 0,8 ∗ 0,06 + 1)" + (0,7 ∗ 11,3)" = %%, &'	() 

5.6.4 Výrobní část 

Nejsou kladeny nároky na výrobní objekty a plochy. 

5.7 Provozně sociální zařízení staveniště 

5.7.1 Prostory pro vedení stavby 

Prostory pro vedení stavby jsou umístěny v sousední budově, která patří investorovi. 
Tyto prostory jsou o celkové ploše 41 m2. 

Ověřovací výpočet: 

Požadavky: vedoucí stavby 15-20m2, technický pracovník 8-12m2; porady 1,5-2m2/os 
Výpočet: 1*16+1*12=28 m2; 10*2= 20 m2 

Závěr: Prostory v sousední budově jsou dostatečné. 

5.7.2 Šatna 

Šatna pro dělníky je také umístěna v sousední budově. Tato budova je ve vlastnictví 
investora. Tyto prostory jsou o celkové ploše 32 m2. 
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Ověřovací výpočet: 

Požadavky: 1,25m2/os (pokud se počítá i s jídlem +0,5) 
Výpočet: 1,75*16=28 m2 

Závěr: Prostory v sousední budově jsou dostatečné. 

5.7.3 Sanitární zařízení 

WC a sprchy pro dělníky jsou také umístěny v sousední budově, která je ve vlastnictví 
investora. Nachází se zde 4 umyvadla, 3 sprchy, 3 záchodová sedadla a 2 pisoáry. 

Ověřovací výpočet: 

Požadavky: 1umyvadlo/10osob, 1sprcha/15osob, 2 záchodové sedadla pro 11-50mužů, 
počet pisoárů shodný s počtem sedadel. 

Výpočet: 16 osob – 2 umyvadla, 2 sprchy, 2 záchodová sedadla, 2 pisoáry 

Závěr: Prostory v sousední budově jsou dostatečné. 

5.8 Mechanizace pro provedení stavby 

Viz samostatná kapitola Diplomové práce 6 Návrh hlavních strojů a mechanismů 

5.9 Výstražná tabulka a ohlášení havárií 

Vstupy na staveniště musí být opatřeny výstražnými značkami zakazující vstup 
neoprávněným osobám. Před staveništěm na komunikaci budou umístěny značky 
upozorňující na výjezd vozidel ze stavby, maximální povolená rychlost na staveništi a 
stopka u výjezdu. V kanceláři stavbyvedoucího a šatně bude umístěna tabule s tel. čísly 
pro případ havárie: požár, první pomoc, policie. 

158 Policie ČR 
156 Městská policie 
155 Záchranná služba 
150 Hasiči 
112 Tísňové volání 

5.10 Likvidace objektu ZS 

Podle platné legislativy je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení 
dodávky, pokud mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. 
Prostory a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování je povinen uvést do 
původního stavu, nebo stavu uvedeného v projektové dokumentaci. Po uplynutí této 
lhůty může dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně materiálu, který 
je potřeba na odstranění vad a nedodělků. 
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Viz příloha P. 5.04 Plán budování a likvidace zařízení staveniště 

5.11 BOZP 

Pro účely BOZP bude na stavbě založen deník bezpečnosti práce, do kterého se budou 
zaznamenávat provedená školení o BOZP všech pracovníků v průběhu stavby. Na 
oplocení staveniště u vstupu a vjezdů budou umístěny výstražné a bezpečnostní tabulky 
zakazující vstup neoprávněným osobám. V kanceláři stavbyvedoucího bude umístěna 
nástěnka s telefonními čísly v případě havárie a nehody. 

5.11.1 Hlavní předpisy 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č, 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  
do hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  
na osobní ochranné prostředky 

• Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  
na jednoduché tlakové nádoby 

• Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování   

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz  
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Příloha č. 5 NV 591/2006 Sb. Rizikové práce –  Z hlediska BOZP je nutno 
zejména zajistit  dle přílohy č. 5 NV 591/2006 Sb. práce: 5.- Práce, při kterých 
hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
 

Podrobně v části 11 Zpráva BOZP 

5.12 Lékařské ošetření 

Lékárnička je umístěna u stavbyvedoucího a v šatně zaměstnanců. Nejbližší veřejná 
lékařská služba je ve městě výstavby skladovací haly – Valašské Meziříčí 
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5.13 Ochrana životního prostředí  

5.13.1 Odpady 
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými musíme naložit dle platných zákonů a 
předpisů: 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• vyhlášky č. 381-384/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů,  
vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu 

• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve 
znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 

Odpady se budou likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. 
Povinností zhotovitele je uschovat všechny doklady o předání odpadů do těchto 
provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování 
ovzduší pálením odpadu. Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. 

Lze předpokládat, že při výstavbě budou vznikat následující odpady: 

Číslo odpadu  Název odpadu        Kategorie  

   ODPADNÍ  OBALY 

150101  Papírové a lepenkové obaly    0 

150102  Plastové obaly      0 

150103  Dřevěné obaly      0 

150104  Kovové obaly      0 

150106  Směsné obaly      0  

150107  Skleněné obaly     0 

150109  Textilní obaly      0 

150110  Plast., skleněné či kovové obaly obsahující     N 

    zbytky nebezpečných látek či těmito látkami 

    znečištěné (barvy, tmely, atd.) 

 

   STAVEBNÍ  ODPADY 

170101  Beton       0 

170102  Cihly         0 
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170201  Dřevo       0 

170202  Sklo       0 

170303  Výrobky z dehtu (izolační lepenky)   N 

170405  Železo a ocel      0 

170411  Kabely elektro     0 

 

   KOMUNÁLNÍ   ODPADY 

200101  Papír, lepenka      0 

200102  Sklo       0 

200301  Směsný komunální odpad    0 

 

5.13.2 Ochrana proti hluku a vibracím 

Ochrana bude zajištěna nejvhodnějším způsobem dle vznikajícího hluku. Další ochrana 
není nijak vyžadována.  

Veškeré stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna 
v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

5.13.3 Ochrana proti znečišťování ovzduší a výfukovými plyny 

Veškeré vozidla, stroje a mechanizace stavby musí splňovat normy emisí příslušné 
vyhlášky. 

5.13.4 Ochrana proti znečištění komunikací 

Příjezdové komunikace budou po dobu výstavby udržovány v čistotě a pravidelně 
čištěny. V období sucha je třeba předcházet nadměrnému prášení kropením vozovky. 
Většina strojů se bude pohybovat pouze po suché a zpevněné části staveniště. V případě 
znečištění strojů zeminou, budou tyto stroj před výjezdem na veřejnou komunikaci 
očištěny. 

5.13.5 Ochrana podzemních a povrchových vod 

Zhotovitel zajistí ochranu podzemních a povrchových vod před jejich znehodnocením 
látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). 
Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu. Pod stroje a 
mechanizmy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro 
zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné 
vany. 
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Dále bude u skladu s materiálem havarijní souprava. Tato souprava bude součástí 
dřevěné kce, na které bude zavěšena lopata, písek a sorbenty hydrofobního charakteru.  

5.13.6 Ochrana zeleně před poškozením 

Zeleň, která nebude odstraněna a bude se nacházet na staveništi nebo v blízkosti stavby 
bude po dobu její výstavby chráněna dřevěným bedněním do výšky 1,8m. 

5.13.7 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí. Při kolaudačním 
řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 

5.13.8 Požární ochrana 

Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých staveb podle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, včetně dodatkových 
změn. Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 
730802, 730821 a dalších). 

V prostoru staveniště je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti 
hořlavých a výbušných látek. Sklady hořlavých a výbušných látek musí být provedeny v 
souladu s protipožárními předpisy a vybaveny hasícími přístroji dle typy uskladňované 
látky.  

Hasicí přístroje budou umístěny v buňce stavbyvedoucího, šatně a skladovém 
kontejneru na stavbě. Požární voda bude odebírána z hydrantů, které se nacházejí 
v areálu. 
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6.1 Sejmutí ornice a vrstev po předchozím objektu 

6.1.1 Rypadlo nakladač CAT TYP 432F  
 

 

   Obr. 6.1 Rypadlo nakladač CAT typ 432F [2] 

 

Obr. 6.2 Rozměry rypadlo nakladač CAT typ 432F [3] 
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Technické parametry: 

Výkon motoru: 74,5 kW 

Objem lopaty nakladače: 1,03 m³ 

Objem lopaty rypadla: 0,08-0,29 m³ 

Max. hloub. dosah/max. dosah: 5,6 m 

Provozní hmotnost: 8,9 t 

1 Celková délka 5 744 mm 

2 Celková přepravní výška 3 779 mm 

6 Rozvor kol 2 200 mm 

9 Hloubkový dosah 61 mm 

11 Maximální provozní výška 4 394 mm 

13 Stabilizační opěry (celková šířka) 2 352 mm 

 

6.1.2 Nákladní automobil Tatra T815-221S45/370 – třístranný 
sklápěč 

 

 

  Obr. 6.3 Nákladní automobil tatra T815-221S45/370 [4] 
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Technické parametry:  

Výkon motoru 280 kW 

Maximální rychlost 85 km/hod 

Rozvor 3 700 mm 

Užitečné zatížení 9 000 kg 

Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 8 m3 

 

 

  Obr. 6.4 Rozměry Tatry T815 [5] 

6.2 Výkopy pro patky, rýhy a zásypy  

6.2.1 Rypadlo nakladač CAT TYP 432F  

 

   Obr. 6.1 Rypadlo nakladač CAT typ 432F [2] 
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Obr. 6.2 Rozměry rypadlo nakladač CAT typ 432F [3] 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 74,5 kW 

Objem lopaty nakladače: 1,03 m³ 

Objem lopaty rypadla: 0,08-0,29 m³ 

Max. hloub. dosah/max. dosah: 5,6 m 

Provozní hmotnost: 8,9 t 

1 Celková délka 5 744 mm 

2 Celková přepravní výška 3 779 mm 

6 Rozvor kol 2 200 mm 

9 Hloubkový dosah 61 mm 

11 Maximální provozní výška 4 394 mm 

13 Stabilizační opěry (celková šířka) 2 352 mm 
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6.2.2 Nákladní automobil Tatra T815-221S45/370 – třístranný 
sklápěč 

 

 

  Obr. 6.3 Nákladní automobil tatra T815-221S45/370 [4] 

Technické parametry:  

Výkon motoru 280 kW 

Maximální rychlost 85 km/hod 

Rozvor 3 700 mm 

Užitečné zatížení 9 000 kg 

Nástavby Třístranně sklopná korba, objem 8 m3 

 

  Obr. 6.4 Rozměry Tatry T815 [5] 
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6.3 Stroje pro zhotovení patek, sloupů a osazení základových 
prahů 

6.3.1 Domíchávač MAN TGS 32.320 s dopravním pásem LTB 
12RO/GL Liebherr 

 

 

Obr. 6.5 MAN TGS s dopravním pásem LTB 12RO/GL Liebherr [6] 

Technické parametry: 

MAN TGS 32.320 

Užitné zatížení 18,75 t 

Max. celková hmotnost 32 t 

Pohon  8x4 

Výkon motoru 267 kW 

Objem  8 m3 

Max. délka vozidla 8 700 mm 

Max. šířka vozidla  2 500 mm 

Max. výška vozidla 3 500 mm 

dopravní pás LTB 12RO/GL Liebherr 

Rádius  11,5 m 

Výkon  70 m3/h 

Rychlost pásu 3,5 m/s 

Hmotnost  1 780 kg 
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6.3.2 Autojeřáb Liebherr LTM 1050  

 

Obr. 6.6 Liebherr LTM 1050 [7] 

Technické parametry:  

Přepravní parametry 

Délka 11 527 mm 

Šířka 2 540 mm 

Výška 3 835 mm 
 

Provozní hmotnost 36 000 kg 

Počet náprav 3 

Náhon 6 x 4 x 6 ( 6 x 6 x 6) 

Výkon motoru 270 kW 

Maximální rychlost 80 km/h 

Pracovní parametry 

Šířka s vysunutými podpěrami 6 400 mm 

Nosnost (max) 50 000 kg 

Maximální výška zdvihu bez nástavce 38 m 

Maximální výška zdvihu s nástavcem 54 m 

Délka teleskopického výložníku 11,3 - 38,0 m 

Protiváha 7,0 t 
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Obr. 6.7 Liebherr LTM 1050 parametry [8] 



 

Obr. 6.8 Liebherr LTM 1050 zát

- kritické břemeno 20m/4,0t
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LTM 1050 zátěžový diagram [8] 

řemeno 20m/4,0t 
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6.4 Stroje pro montáž střešních vazníků a ztužidel 

6.4.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1090   
 

 

Obr. 6.9 Liebherr LTM 1090 [9] 

Technické parametry:  

Přepravní parametry 

Délka 12 739 mm 

Šířka 2 750 mm 

Výška 3 855 mm 
 

Provozní hmotnost 36 000 kg 

Počet náprav 4 

Náhon 8 x 8 x 8 x 8 

Výkon motoru 300 kW 

Maximální rychlost 76 km/h 

Pracovní parametry 

Šířka s vysunutými podpěrami 7 009 mm 

Nosnost (max) 90 000 kg 

Maximální výška zdvihu bez nástavce 58 m 

Maximální výška zdvihu s nástavcem 70 m 

Délka teleskopického výložníku 11,1 - 50,0 m 

Protiváha 20 t 
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Obr. 6.10 Liebherr LTM 1090 parametry [10] 



 

Obr. 6.11 Liebherr LTM 1090 zátě

- kritické břemeno 14m/13,0t
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0 zátěžový diagram [11] 

emeno 14m/13,0t 
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6.4.2 Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina 
Rothlehner HA 16 X   

 

 

Obr. 6.12 Pracovní plošina Rothlehner HA 16 X [12] 

Technické parametry:  

Pracovní výška  15,45 m 

Výška podlahy pracovního koše  13,45 m 

Stranový dosah  8,45 m 

Výška přemostění  6,6 m 

Max. nosnost koše  230 kg 

A Délka  6,70 m 

B Šířka  2,25 m 

C Výška ve složeném stavu  2,08 m 

D Rozvor  2,0 m 

E Světlost podvozku  37 cm 

F x G Rozměry pracovního koše  1,8 m x 0,80 m 

Převis  0 

Rychlost pojezdu  1,5 – 6 km/h 

Vnější poloměr otáčení  4,95 m 
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Rozsah otoče  359° 

Natáčení koše  180° 

Motor Deutz Diesel 42 CV 31 kW 

Max. stoupavost  45 % 

Pneumatiky bez otěru  14 x 17,5 

Zásobník hydraulického oleje  100 l 

Palivová nádrž  55 l 

Celková hmotnost  6 450 kg 

 

 

Obr. 6.13 Pracovní plošina Roohlehner HA 16 X parametry [13] 
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6.5 Stroje pro opláštění konstrukce fasády a střechy 

6.5.1 Terénní nůžková plošina Rothlehner H 12 SX  
 

 

Obr. 6.14 Terénní nůžková plošina Rothlehner H 12 SX [14] 

Technické parametry: 

Pracovní výška    12 m 

Výška podlahy koše    10 m 

Maximální nosnost (2 rozšíření)  700 kg 

Délka (A)  4,12 m 

Šířka (B)  2,25 m 

Výška v zasunutém stavu (C)  2,57 m 

Výška v zasunutém stavu (transport) (D)  1,71 m 

Rozvor (E)  2,75 m 

Rozměry pracovní plošiny (2 rozšíření)  5,91 x 1,81 m 

Prodloužení pracovní plošiny (F)  1 m 

Nosnost na vysunuté části podlahy koše  200 kg 

Rychlost pojezdu  1,6 / 6 km/h 

Vnější poloměr otáčení  4,96 m 

Světlost podvozku  27 cm 
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Čas zvedání/spouštění  43 / 65 sek 

Motor Diesel 2L41 C  24 kW 

Maximální stoupavost  40 % 

Pěnou vyplněné pneumatiky  10 x 16,5“ 

Zásobník hydraulického oleje  100 l 

Zásobník nafty  65 l 

Celková hmotnost  5 510 kg 

 

 

Obr. 6.15 Terénní nůžková plošina Roohlehner H 12 SX parametry [15] 
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6.5.2 Autojeřáb Liebherr LTM 1025   
 

 

  Obr. 6.16 Liebherr LTM 1025 [16] 

Technické parametry:  

Přepravní parametry 

Délka 9 660 mm 

Šířka 2 500 mm 

Výška 3 540 mm 
 

Provozní hmotnost 24 000 kg 

Počet náprav 2 

Náhon 4x4 

Výkon motoru 170 kW 

Maximální rychlost 71 km/h 

Pracovní parametry 

Šířka s vysunutými podpěrami 5 600 mm 

Nosnost (max) 25 000 kg 

Maximální výška zdvihu bez nástavce 26 m 

Maximální výška zdvihu s nástavcem 41 m 

Délka teleskopického výložníku 8,4 - 26 m 

Délka výložníku s nástavcem 48,6 m 
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Obr. 6.17 Liebherr LTM 1025 parametry shora 

 

Obr. 6.18 Liebherr LTM 1025 parametry zboku [17] 
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Obr. 6.19 Liebherr LTM 1025 zátěžový diagram [18] 

- kritické břemeno 34m/0,1t 
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6.6 Stroje pro zhotovení podlahy 

6.6.1 Vibra ční válec tahačový AMMANN ASC 150 
 

 

Obr. 6.20 Vibrační válec tahačový AMMANN ASC 150 [19] 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 14 380 kg 

Výška stroje 3 030 mm 

Šířka stroje 2 500 mm 

Délka stroje 5 686 mm 

Pracovní šíře 2 200 mm 

Odstředivá síla 325/233 kN 

Frekvence  30/36 Hz 

Výkon motoru 119 kW 
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6.6.1 Rypadlo nakladač CAT TYP 432F  

 

   Obr. 6.1 Rypadlo nakladač CAT typ 432F [2] 

 

Obr. 6.2 Rozměry rypadlo nakladač CAT typ 432F [3] 
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Technické parametry: 

Výkon motoru: 74,5 kW 

Objem lopaty nakladače: 1,03 m³ 

Objem lopaty rypadla: 0,08-0,29 m³ 

Max. hloub. dosah/max. dosah: 5,6 m 

Provozní hmotnost: 8,9 t 

1 Celková délka 5 744 mm 

2 Celková přepravní výška 3 779 mm 

6 Rozvor kol 2 200 mm 

9 Hloubkový dosah 61 mm 

11 Maximální provozní výška 4 394 mm 

13 Stabilizační opěry (celková šířka) 2 352 mm 

 

6.6.2 Příkopový válec RAMMAX 1575 

 

Obr. 6.21 Příkopový válec RAMMAX 1575 [20] 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 1 400 kg 

Pracovní šíře 640/850 mm 

Odstředivá síla 75/38 kN 

Frekvence 41 Hz 

Výkon motoru 15,1 kW 
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6.6.3 Hladička betonu dvourotorová Norton Clipper CTT 901 
 

 

Obr. 6.22 Hladička betonu Norton Clipper CTT 901 [21] 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost  310 kg 

Pracovní průměr 2x900 mm 

Výkon motoru 17,7 kW 

Vzdálenost od zdi 50 mm 

Kontrola výšky Mechanická 

Rozměry (DxŠxV) 2110x1000x1480mm 
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6.6.4 Laserem naváděný finišer Mini Screed C 
 

 

Obr. 6.23 Laserem naváděný finišer Mini Screed C [22] 

Technické parametry: 

Délka 1 840 mm 

Šířka 775 mm 

Výška 1 040 mm 

Výkon motoru 4,47 kW 

Hmotnost  213 kg 

 

6.6.5 Autodomíchávač MAN TGS 32.320 
 

 

Obr. 6.24 Autodomíchávač MAN TGS 32.320 [23] 
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Technické parametry: 

Užitné zatížení 18,75 t 

Max. celková hmotnost 32 t 

Pohon  8x4 

Výkon motoru 267 kW 

Objem  8 m3 

Max. délka vozidla 8 700 mm 

Max. šířka vozidla  2 500 mm 

Max. výška vozidla 3 500 mm 
 

6.6.6 Dopravník bet. směsí Mixokret Putzmeister M 740DB  

 

 

Obr. 6.25 Dopravník bet. směsi Mixokret Putzmeister M 740DB [24] 

Technické parametry: 

 

Přepravené množství materiálu  cca 3,5 m3/hod 

Objem tlakové nádoby  270 l 

Užitečný objem tlakové nádoby  240 l 

Přepravní vzdálenost vertikálně  80 m 

Přepravní vzdálenost horizontálně  150 m 
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Pohon všech agregátů  spalovací motor Deutz 

Pracovní tlak  6 bar 

Násypný plnič  ano 

Objem násypného plniče  270 l 

Objem nádrže  60 l 

Rozměry    

délka  4 750 mm 

šířka  1 500 mm 

výška se sklopeným skipem  1 500 mm 

Výška v přepravní poloze  2 380 mm 

Hmotnost  1 650 kg 
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7.1 Časový plán části haly 

Časový plán je vytvořen v programu MS Project. Jsou zde obsaženy jednotlivé stavební 
činnosti, jejich návaznost a vazby. Červeně je značena kritická cesta. Závislosti 
jednotlivých procesů jsou znázorněny vazbami. Doba trvání je počítána z objemu prací 
a výkonové normy. 

Hlavní cíl harmonogramu je vypočítat celkovou dobu výstavby s dodržením potřebných 
technologických přestávek jednotlivých činností. Zajistit aby nedocházelo ke kolizi 
činností s ohledem na technologickou návaznost. Hlavním cílem časového plánování je 
zjistit, zda je možné stavební objekt ve stanoveném čase realizovat. 

Součástí je také finanční plán, který znázorňuje čerpání peněz v jednotlivých týdnech 
výstavby. 

 

Přílohy 

 P. 7.01  Časový harmonogram části haly 
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8.1 Plán zajištění materiálových zdrojů pro část haly 

Plán byl zpracován v programu MS Project. Stavba bude zásobena ze zásobovacích 
bodů, Viz kapitola Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 
Zásobování stavby má na starosti stavbyvedoucí, nebo jim pověřený mistr.  

Přílohy 

 P. 8.01  Plán zajištění materiálových zdrojů pro část haly – harmonogram 
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9.1  Obecné informace   

Stavební práce budou prováděny pro objekt skladovací haly. Jedná se o 
prefabrikovanou jednolodní halu. Převážná část haly je jednopodlažní cca 80%, jedná se 
o skladovací plochy. Zbylá část je dvojpodlažní, zde se nachází sociální zázemí 
zaměstnanců a zkušebna, ve 2NP školící místnost. Skladovací hala bude založená na 
železobetonových patkách. Jedná se o systém prefa kalichů uložených na betonový 
podklad, následně dojde ke zmonolitnění. Nosnou konstrukci ŽB montované haly 
budou tvořit prefabrikované ŽB sloupy a střešní vazníky. Hlavní obvodové ŽB sloupy 
jsou půdorysných rozměrů 450 x 450 mm, délky 7950 mm. Vnitřní nosné sloupy 400 x 
400 mm, délky 4500 mm. Střešní vazníky mají délku 24660 mm, sklon 7° a výšku 
v nejvyšším místě 1700 mm. Opláštění celé konstrukce je tvořeno z panelů Kingspan. 
Na opláštění fasády jsou použity panely tl. 120mm. Na střechu haly jsou použity střešní 
panely Kingspan tl. 208mm. 

Předmětem řešení TP je prefabrikovaný ŽB skelet. 

9.2  Materiály        

9.2.1 Materiál  
Objekt skladovací haly, bude proveden z prefabrikovaných železobetonových prvků. 

Výkaz výměr: 

prvek rozměr počet kus M (t) 

sloup 7950x450x450mm 26 104,52 

sloup- menší 4500x400x400mm 5 9,00 

vazník 24660mm, sklon 7° a výšku 1700mm 10 130,00 

ztužidla 6000x450x600 18 72,90 

průvlaky 3700x400x400 

5550x400x400 

7730x400x400 

9370x400x400 

10750x400x400 

2 

5 

 3 

1 

1 

2,96 

11,10 

9,27 

3,75 

4,30 
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9.2.2 Doprava 

9.2.2.1 primární doprava 

Na staveniště budou prvky dopraveny postupně z důvodu nemožnosti zřízení dostatečné 
plochy pro skladování prefabrikovaných prvků, nákladním automobilem Scania GTW 
(určen pro přepravu nadměrných nákladů).  

9.2.2.2 sekundární doprava 

Po staveništi bude materiál přemisťován pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1050. 

9.2.3 Skladování  
Dopravený materiál, který nebude hned montován z nákladního automobilu, bude 
skladován na zpevněné ploše (55MPa), na dřevěných podkladcích dle doporučení 
výrobce. Nářadí a pomůcky budou ve skladu materiálů, který je zabezpečen proti 
krádežím. 

9.3  Převzetí pracoviště 

9.3.1 Převzetí staveniště 

Staveniště se převezme od investora, za účasti technického dozoru stavebníka a 
stavbyvedoucího. 
Staveniště se předává se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací a 
potvrzením o vedení pod zemí na území staveniště. Investor předává se staveništěm také 
místa pro odběr el. proudu, vody a také přístupovou cestu ke staveništi. Musí být 
vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných sítí, potrubí a 
kabelových rozvodů, procházejících staveništěm. Při převzetí se stanoví pracovní doba 
v jednotlivých dnech týdne, určení požadavků na úroveň hluku během provádění 
stavebních prací, požadavků na čistotu, bezprašnost atp. Součástí předání a převzetí 
staveniště je řádný zápis do stavebního deníku a protokol o převzetí staveniště.  

9.3.2 Převzetí pracoviště 
Pracoviště se převezme od čety provádějící základové konstrukce, za účasti mistra, 
případně stavbyvedoucího. Provede se směrová kontrola (propsání os, kolmost) dále 
výšková kontrola patek. 
Staveniště je ohrazeno mobilním oplocením do výšky 1,8 m. Na staveništi se nachází 
Unimo buňka pro skladování nářadí, která je řádně zabezpečená proti krádeži. Dále je 
na staveništi zřízena skládka pro uložení prefabrikovaných prvků. Tato skládka je 
zabezpečena a materiály jsou rádně uloženy, aby nedošlo k jejich nepatřičnému 
poškození. Prvky budou dopravovány nákladním automobilem Scania GTW (určen pro 
přepravu nadměrných nákladů). Po staveništi bude materiál přemisťován pomocí 
autojeřábu Liebherr LTM 1050/1090. Betonová směs bude dopravována 
v autodomíchávačích.   
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9.4  Pracovní podmínky   

9.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je určena od 7:30 do 16:00. Veškeré práce budou prováděny za 
příznivých klimatických podmínek. V průběhu prací nesmí dojít k promrznutí, či jiným 
změnám pracovní plochy. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a 
prací je i zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
Podrobné předpisy BOZ pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy ve vyhláškách, 
státních normách, které musí být v plném rozsahu respektovány, a je povinností vedení 
stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. 

9.4.2 Povětrnostní podmínky  

Při montáži prefabrikovaných prvků je důležité dodržení maximální rychlosti větru 
tj.8m/s. Montáž musí být přerušena za mrazu, když poklesne teplota pod +5C. Nesmí 
docházet k osazování prvků za snížené viditelnosti. 

9.4.3 Vybavenost staveniště 

Celé staveniště je oploceno do výšky 1,8m. Vjezd na staveniště je z komunikace v 
areálu. Pojezd po staveništi je zajištěn částečně po zpevněných plochách. Mimo 
staveniště ve vedlejší budově je umístěna kancelář stavbyvedoucího a mistra, dále také 
šatny pracovníků, sociální zařízení. Sklad formou stavební Unimo buňky se nachází na 
staveništi. Dále jsou zde zpevněné plochy pro skladování prvků skeletu. Na staveništi 
jsou provedeny veškeré přípojky (kanalizace, elektrická energie220/380V,voda). 
Podrobný popis viz zařízení staveniště. 

9.4.4 Instruktáž pracovníků 
Pracovníci byli proškoleni BOZP. Proškolení stvrdili podpisem příslušného dokumentu. 

9.5  Personální obsazení 

Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za pracovníky. Všechny 
stavební stroje budou obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci. 

9.5.1 Pro montáž sloupů a průvlaků 

− strojník autojeřábu Liebherr LTM 1050  strojní průkaz  

− 2x vazač     vazačské zkoušky 
− 2x montážní dělník    praxe 2 roky 

− 2x pomocný dělník  
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9.5.2 Pro montáž střešních vazníků, ztužidel 

− strojník autojeřábu Liebherr LTM 1090  strojní průkaz  
− 2x vazač     vazačské zkoušky 

− 2x montážní dělník    praxe 2 roky 
− 2x pomocný dělník 

9.6  Stroje a mechanismy 

9.6.1 Velké stroje 

9.6.1.1 Pro montáž sloupů a průvlaků 

Název: Autojeřáb Liebherr LTM 1050   

Technické parametry:  

Max. nosnost:     50 t / 3 m radius  
Teleskop:     11,3 - 38,0 m 
Příhradová špička:    11,3 - 16,0 m 
Pohon:     6 x 4 x 6 ( 6 x 6 x 6) 
Jeřábový motor:    přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 270 kW  
Hmotnost jeřábu:    36 t 
Protiváha:    7,0 t  

9.6.1.2 Pro montáž střešních vazníků, ztužidel a půvlaků 

Název: Autojeřáb Liebherr LTM 1090  

Technické parametry:  

Max. nosnost:     90 t / 3 m radius  
Teleskop:     11,1 - 50,0 m 
Příhradová špička:    11,3 - 16,0 m 
Pohon:     8 x 8 x 8 x 8 
Jeřábový motor:    přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 300 kW  
Hmotnost jeřábu:    36 t 
Protiváha:    20,0 t  
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Název: Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina Roohlehner HA 16 X   

Technické parametry:  

Rozměry pracovního koše:  1,8 x 0,8 m 
Nosnost plošiny:   230 kg   
Pracovní výška koše:   15,4 m 
Natočení koše:   180° 
Rychlost:     6 km/h 
Motor:     Diesel 42 CV - 31 KW 
Celková hmotnost:    6450 kg 

9.6.2 El. Stroje a nářadí, diesl. Stroje 

− svařovací agregát    1x 
− elektrické ruční míchadlo 1x 

9.6.3 Drobné nářadí 

− vodováha   2x 
− olovnice   2x 

− naběračka   2x 
− zednická lžíce  2x 

− úhelník   1x 
− svinovací metr  1x 

− stavební kolečko  2x 
− kbelík   2x 
− nivelační přístroj  1x 

− kladivo tesařské  2x 

9.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky  

Každý pracovník bude mít pevnou obuv nad kotníky a pracovní oděv odpovídající pro 

práci na stavbě. 

− přilby           9x 
− plastové brýle   9x 
− reflexní vesty  9x 
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9.7  Pracovní postup 

9.7.1 Montáž sloupů 

Po zmonolitnění a získání dostatečné pevnosti patek můžeme začít s montáží 
prefabrikovaných sloupů do kalichů. Nejprve se provede kontrola vertikálního a 
horizontálního založení a propsání os v příčném a podélném směru. Propsání se provádí 
na podkladním betonu.  

Na skládce se sloup očistí, provede se vizuální kontrola a 650mm nad patou sloupu se 
vyznačí osy. Před uvázáním sloupu na zvedací mechanismus se provede vyčištění dna 
kalichu. Vazači připevní sloup ocelovými lany za trubkovou závlač prostrčenou 
montážním otvorem v horní části sloupu. Sloup se na místo montáže dopraví 
autojeřábem a usadí se do kalichu za pomoci montážníků. Následuje kontrola výšky a 
značek os, kontrola svislosti pomocí vodováhy. Vetknutí sloupů je projektováno na 
650mm, zbylých 50mm je vynecháno na podlití a výškové vyrovnání. Po důkladné 
kontrole výškového a směrového usazení se provede zajištění klíny z tvrdého dřeva. 
Zalití kalichu betonem C30/37 se provede najednou u všech sloupů osazených v daném 
dnu. A to na konci směny. Beton se důkladně zhutní vibrační jehlou. 

9.7.2 Montáž průvlaků 

Montáž průvlaků může začít nejdříve 48 hodin po zalití kalichů a to při řádném 
ošetřování betonu. Nejdříve se provede vizuální kontrola prvku, vazači připevní prvek 
ke zvedacímu mechanismu. Následně se dopraví na místo montáže. Průvlaky se osazují 
do maltového lože na vrcholy nebo konzoly sloupů. Kotvení řešeno pomocí 
propojujících trnů, které jsou zality kotevní zálivkou do připravených otvorů.  

9.7.3 Montáž střešních vazníků 

Montáž střešní roviny může začít nejdříve 48 hodin po zalití kalichů a to při řádném 
ošetřování betonu. Nejdříve překontrolujeme poškození a čistotu daného prvku střešní 
roviny. Vazači připevní prvek na zvedací zařízení. Vazník se osazuje do vidlicovité 
hlavy sloupu na pryžová ložiska. Na obou spodních koncích vazníku musí být 
našroubován ocelový trn. Po osazení vazníku se otvory doplní kotevní zálivkou, 
popřípadě se přebytečná zálivka odstraní. 

9.7.4 Montáž ztužidel 

U montáže ztužidel postupujeme obdobně jako u vazníků. Ztužidla se osazují do 
maltového lože. Kotvení je řešeno pomocí propojujících trnů, zalité kotevní zálivkou do 
připravených otvorů. 
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9.8  Jakost a kontrola kvality 

Během celého procesu montáže prefabrikovaného skeletu bude přítomen mistr. Bude 
kontrolovat technologický postup, použití správných hmot, provedení spojů a přesné 
dodržování rozměrů vyplývající z projektové dokumentace. 

Vstupní kontrola: Kontrolujeme provedení základových konstrukci. Kontrola 
dovezených prefabrikátů a ostatních materiálů. Kontrola funkčnosti zvedacích 
mechanizmů a kontrola celistvosti vázacích lan. Dále technický stav strojů a způsobilost 
obsluhy těchto strojů. Rozměry prvků musí souhlasit s projektovou dokumentací. Tyto 
kontroly budou prováděny namátkově. Geodet provede směrovou kontrolu (propsání os, 
kolmost) a dále výškovou kontrolu patek. 

Mezioperační kontrola: Dodržení správného postupu při montáži jednotlivých dílců. 
Především dodržení technologického postupu provádění spojů, dále nutno hlídat 
stabilitu konstrukce v každém okamžiku odpojení prefabrikátu od závěsu. Kontroluje se 
vodorovnost, svislost a výškové uložení prvků dle normy ČSN 73 0210-1. Dovolená 
výšková odchylka je ±10 mm u svislých a ±5 mm u vodorovných prvků. Dovolená 
odchylka rotace sloupu je ±10 mm od svislé osy. 

Maximální dovolená osová výchylka tyčových vodorovných nosných konstrukcí je ±5 
mm. Vizuální kontrola provedení zálivek, dokonalé prolití spojů zálivkovou maltou. 
Jelikož se pracuje ve výškách a manipuluje s těžkými břemeny, musíme dbát na 
bezpečnost práce. Jako zamezit pohybu osob pod přepravovanými prvky atd. 
prefabrikované dílce musejí být bezpečně zabezpečeny proti pádu. 

Výstupní kontrola: Všechny otvory musí být důkladně vyplněny zálivkovou směsí tak, 
aby bylo zabráněno vniknutí vody a následného poškození konstrukce. Po ukončení 
prací bude provedena celková kontrola provedených prací, které musí odpovídat 
výkresům projektové dokumentace. Případné odchylky a opodstatněné změny 
projednané před provedením se statikem, budou zapsány do stavebního deníku. 
Rovinatost, svislost a dodržení předepsaných os bude prověřeno přivolaným geodetem. 

9.9  Bezpečnost a ochrana zdraví 

Montovaný ŽB skelet a práce související se provádí dle ČSN 73 30 50. Musí být 
dodržovány nařízení vlády č.591/2006Sb. a zákon č.362/2005Sb., č. 309/2006Sb. 

Před zahájením prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude ověřena odborná 
způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na montážních pracích.  

 



128 

 

Několik základních bodů bezpečnosti: 

1. Požadavky na zajištění staveniště  
2. Zařízení pro rozvod energie 
3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
4. Skladování a manipulace s materiálem 
5. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
6. Přeprava strojů 
7. Montážní práce 

Podrobnější informace z této problematiky v samostatné kapitole Diplomové práce 11 
Zpráva BOZP. Jsou to především tyto informace: identifikace rizik, jejich opatření, 
návaznost a souběh jednotlivých prací, požadavky na vybavení staveniště a podrobnější 
specifikace zákonů a vyhlášek týkajících se BOZP. 

9.10  Životní prostředí 

Při montáži ŽB skeletu vznikají odpady, se kterými musíme naložit dle platných zákonů 
a předpisů: 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• vyhlášky č. 381-384/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů,  
vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu 

• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve 
znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 

Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud 
k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento 
problém neprodleně řešit. 
Odpady se budou likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. 
Povinností zhotovitele je uschovat všechny doklady o předání odpadů do těchto 
provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování 
ovzduší pálením odpadu. Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. 
 

Lze předpokládat, že při montáži ŽB skeletu budou vznikat následující odpady: 

Číslo odpadu  Název odpadu        Kategorie  

   ODPADNÍ  OBALY 

150101  Papírové a lepenkové obaly    0 

150106  Směsné obaly      0  
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   STAVEBNÍ  ODPADY 

170101  Beton       0 

170201  Dřevo       0 

170303  Výrobky z dehtu (izolační lepenky)   N 

170405  Železo a ocel      0 

   KOMUNÁLNÍ   ODPADY 

200101  Papír, lepenka      0 

200301  Směsný komunální odpad    0 

Odpady kategorie „N“ budou likvidovány prostřednictvím firmy oprávněné k nakládání 
s nebezpečným odpadem. 

Komunální odpad, který bude vznikat při montáži ŽB skeletu skladovací haly bude 
shromažďován a tříděn, následně odvážen Technickými službami města Valašské 
Meziříčí. 
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10.1 VSTUPNÍ KONTROLA  

10.1.1  Přejímka pracoviště    po ukončení předchozí činnosti 

Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště jak po stránce technické, bezpečnosti, 
tak i ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO). 

Pracoviště musí být předáno před prováděním nosné konstrukce prefabrikovaného 
skeletu, vyklizené a vybavené ve smlouvě v dohodnutém stavu. 

Při přejímce pracoviště je nutno dbát na provedení: 

         - základové konstrukce 

         - zařízení staveniště 

10.1.2  Kontrola provedení předchozí etapy - základy 

Stavbyvedoucí spolu s geodetem zkontroluje směrovou přesnost měřením (propsání 
hlavních os, pravoúhlost a výškovou přesnost) a celkovou kvalitu provedení předchozí 
technologické etapy – základové konstrukce. Mezní hodnoty odchylek jsou uvedeny v 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty.  

10.1.3  Kontrola dovezených prvků 

− Kontrolujeme dodací list s objednacím. 

− Kontrolujeme množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu. 
− Vizuálně kontrolujeme celistvost výrobku, díry, neporušenost jednotlivých 

dílců, atd. 
− Kontrolujeme rozměry dodaných prvků, montážní otvory atd. 
− Kontrola prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky.  
− Při dopravě prefabrikovaných prvků na stavbu, při jejím zvedání a 

manipulaci, musí být zacházeno tak, aby nedošlo k poškození  
− ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 

5: Kontrola přesnosti stavebních dílců 
− ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná 

ustanovení 
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10.1.4  Kontrola skladování prvků 

− Kontrolujeme správnost skladovaní dle výrobce: 

   - počet dílců nad sebou 
   - proložení dřevěnými trámky, rozteče 
   - správnost orientace montážních otvorů na skládce 

− Kontrolujeme skladovací plochy: 

   - zpevnění skladovacích ploch 
   - odvodnění skladovacích ploch 
   - zamezení vniku nepovolaných osob na skládku materiálů a dílců  
 

 

Obr. 10.1 Nevyhovující skladovací plocha [25] 

 

Obr. 10.2 Správné řešení skladovací plochy [26] 

 

10.1.5  Kontrola zdvihacího mechanismu 

− Kontrolujeme dostatečnou únosnost daného zdvihacího mechanismu dle 
technického listu – zatěžovací křivka  

− Kontrolujeme technický stav zdvihacího mechanismu – doklad předá 
provozovatel 
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Obr. 10.3 Zátěžová křivka autojeřábu [27] 

 

10.2  MEZIOPERA ČNÍ KONTROLA 

10.2.1  Postup montáže 

− Kontrolujeme provádění dle montážního postupu dodavatele prefabrikovaných 
dílců 

− Kontrolujeme dodržení technologického postupu provádění spojů 

− Nutno hlídat stabilitu konstrukce v každém okamžiku odpojení prefabrikátu od 
závěsu 

− Zamezení pohybu osob pod přepravovanými prvky 

− Prefabrikované dílce musejí být bezpečně zabezpečeny proti pádu 

 

Obr. 10.4 Doklínování sloupů [28] 
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10.2.2  Kontrola správnosti osazení prvků 

− Kontrolujeme, jestli nedošlo k záměně prvků, např. vazník běžný/štítový, 
špatná orientace sloupu (otočení o 90°) atp. 

− Kontrolujeme správnou polohu dle výkresu sestavy dílců 

10.2.3  Kontrola dodržení geometrie 

Stavbyvedoucí spolu s geodetem zkontroluje směrovou přesnost měřením (propsání 
hlavních os, pravoúhlost a výškovou přesnost) 

− Kontrolujeme osazení prvku vztažené k modulové ose konstrukce  
− ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

− ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.          
Část 1:přesnost osazení 

10.2.4  Kontrola rovinatosti a svislosti usazených prvků 

− Kontroluje se vodorovnost, svislost a výškové uložení prvků dle normy ČSN 
73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1:přesnost osazení. Dovolená výšková odchylka je ±10 mm u svislých a ±5 
mm u vodorovných prvků. Dovolená odchylka rotace sloupu je ±10 mm od 
svislé osy. Stěnové díly musejí být osazovány s půdorysnou výchylkou max ±8 
mm. Maximální dovolená osová výchylka tyčových vodorovných nosných 
konstrukcí je ±5 mm. 

− ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

 

Obr. 10.5 Průběžná kontrola svislosti osazovaného prvku [29] 
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10.2.5  Kontrola styku prvk ů 

− Vizuální kontrola provedení zálivek, dokonalé prolití spojů zálivkovou maltou. 
− ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

− ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost 
− ČSN EN ISO 4063 - Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich 

číslování 

 

Obr.10.6 Stykování a jeho kontrola [30] 

10.3  VÝSTUPNÍ KONTROLA 

10.3.1  Kontrola geometrické přesnosti  

Stavbyvedoucí spolu s geodetem zkontroluje směrovou přesnost měřením (propsání 
hlavních os, pravoúhlost a výškovou přesnost) 

− Kontrolujeme osazení prvku vztažené k modulové ose konstrukce  
− ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

− ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1:přesnost osazení 

− ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
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10.3.2  Kontrola kompletní konstrukce 

Hlavní stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora projde celou stavbu a 
vizuálně zkontrolují kompletnost celé konstrukce. 

− ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
− ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 

1:přesnost osazení. Dovolená výšková odchylka je ±10 mm u svislých a ±5 mm 
u vodorovných prvků. Dovolená odchylka rotace sloupu je ±10 mm od svislé 
osy. Stěnové díly musejí být osazovány s půdorysnou výchylkou max ±8 mm. 
Maximální dovolená osová výchylka tyčových vodorovných nosných konstrukcí 
je ±5 mm. 

10.3.3  Kontrola vlastností zálivkových směsí 

Specialista provede zkoušku pevnosti v tlaku zálivkových směsí. 

− ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles 

 

Obr. 10.7 Zkouška pevnosti v tlaku [31] 
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10.4  Seznam norem a předpisů 

− ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty (1.1997) 

− ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: 
Kontrola přesnosti stavebních dílců (1.1994) 

− ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 
1:přesnost osazení (12.1992) 

− ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, změna 
Z1 (12.2003) 

− ČSN 72 3000 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná 
ustanovení (12.1986) 

− ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí (6.2010) 

− ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost 
(1.2012) 

− ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles, změna Z1 (11.2012) 

− ČSN EN ISO 4063 - Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich 
číslování (7.2011) 

10.5  Zkratky 

HSV – hlavní stavbyvedoucí, M – zástupce stavbyvedoucího (mistr), TDI – technický 
dozor investora, AD – autorský dozor, S – statik, SD – zápis do stavebního deníku,       
P - protokol, DL – dodací list   

10.6  Rozpis kontrol 
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11.1 Úvodní informace k bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci 

Tato zpráva BOZP je zaměřena na dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví dle platných 
zákonů a předpisů. 
Všichni zaměstnanci musí být před započetím prací obeznámeni a proškoleni  
v oblasti bezpečnosti práce, pohybu na staveništi, manipulaci s nářadím, strojními 
zařízeními. Odbornou práci mohou vykonávat pouze kvalifikovaní proškolení 
pracovníci s platným osvědčením a odborné firmy. Osoby bez proškolení nemohou 
vykonávat žádnou činnost. Dodavatel stavby musí zajistit, aby materiál a prostředky 
používané na stavbě byly platně certifikované. Dále je nutné dodržovat požadavky, 
nařízení, technologické a technické předpisy, ustanovení ČSN.  
Z hlediska BOZP jsou nejdůležitější zajištění pracovníků a materiálu proti pádu, proti 
propadnutí, zajištění pod místem práce a svařování. Všechny stavební práce se musí 
řídit dle následujících zákonných ustanovení a nařízení: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č, 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  
do hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  
na osobní ochranné prostředky 

• Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  
na jednoduché tlakové nádoby 

• Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování   

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

Podrobně se vznikem a omezením rizik zabývá kapitola Bezpečnost  
a ochrana zdraví při práci.        
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11.1.1  Základní informace o stavbě 
Místo stavby:     kraj Zlínský 

       Valašské Meziříčí 

       Kat. území Valašské Meziříčí – město 

Charakter stavby:    Novostavba 

Investor:     OPOP spol. s r.o. 

       Zašovská 750, 755 01 Valašské Meziříčí 

Projektant:     Petr Lambor 

       IČ: 

       DIČ: 

Zodpovědný projektant:    Ing. Jaroslav Palát 

Zhotovitel:     ………………………… 

Základní údaje o stavbě: 

Předpokládané náklady na stavbu:  25 mil. kč bez DPH 

Předpokládaná doba výstavby:  04.2015 – 08.2015 

Zastavěná plocha:    1 462.64 m2 

Obestavěný prostor:    10 195,74 m3 
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11.1.2   Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 

Návaznost a souběh jednotlivých stavebních prací je zřejmá ze zpracovaného 
harmonogramu prací, který bude průběžně aktualizován stavbyvedoucím dle skutečného 
postupu prací na stavbě. Aktualizované verze budou odsouhlaseny investorem (popř. 
zástupcem investora) na kontrolních dnech stavby. Koordinaci prací vlastních 
zaměstnanců a pracovníků ostatních subdodavatelských organizací zajišťuje 
stavbyvedoucí s pomocí koordinátora BOZP. Jednotlivým subdodavatelům bude 
pracoviště předáváno písemně na podepsaném formuláři "zápis o předání a převzetí 
pracoviště" , který bude uložen na stavbě. 

Jednotliví subdodavatelé budou odevzdávat před zahájením prací tyto dokumenty: 

1. Technologický postup na práce, které budou vykonávat 
2. Aktuální seznam všech pracovníků  
3. Dokumentaci potvrzující odbornou způsobilost z pohledu bezpečnosti 
práce všech pracovníků subdodavatele na stavbě, a to především 
v profesích: 

a) práce ve výškách – prezenční listina, seznámení a proškolení 
pracovníků a lékařské zprávy o zdravotní způsobilosti 
b) svářeči – fotokopie svářečského průkazu 
c) lešenáři – prezenční listina, seznámení a proškolení 
pracovníků a lékařské zprávy o zdravotní způsobilosti 

Všechny tyto dokumenty bude od jednotlivých subdodavatelů vyžadovat stavbyvedoucí 
a bude je evidovat ve složce „DOKUMENTACE BOZP„ 

11.2 Staveniště a požadavky 

11.2.1 Nařízení 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Příloha č. 1 – Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny   proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad 

• Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 1,8 m a u vstupu na 
staveniště opatřeno uzamykatelnými branami. V areálu je omezená rychlost 
na 30 km/h, což je s osazením výstražné cedule: „ Pozor výjezd ze staveniště“, 
toto opatření je dostatečné. 
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2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

• Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostní značkou: 
„Zákaz vstupu nepovolaným osobám.“ Kontrola oplocení bude prováděna 
jednou týdně. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných 
prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 

• Staveniště nebude bránit bezpečnému pohybu osob s pohybovým, či 
zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

    II. Zařízení pro rozvod energií 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 
nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny. 

• Vodovod: bude napojen ve vodoměrné šachtě vodovodní přípojky a veden 
zavěšením na plotě 

• Elektrická energie: bude zbudován staveništní rozvaděč, který bude 
umístěn poblíž skladu. Rozvaděč elektrické energie bude vybaven měřením 
spotřeby energie a nouzovým vypínačem. Rozvod bude tvořen kabely 
v chráničkách zavěšený na mobilním oplocení. V místech pojezdu 
stavebních strojů veden v zemi. Položen na pískovém loži tl. 100 mm, 
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v plastové chráničce a obsypán 300 mm písku, zásyp proveden vykopanou 
zeminou. 

    III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 
být pevná a stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

• Práce budou prováděny jen na kompletních a certifikovaných žebřících, 
lešení, pohyblivých kostkách atd. 

• Za nepříznivých podmínek budou ohrožené práce přerušeny 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

• Staveniště bude vybaveno uzamykatelným buňkovým kontejnerem pro 
skladování el. nářadí a drobného materiálu. Velkoplošné dílce budou 
skladovány na staveništní skládce k tomu určené. Dále bude na staveniště 
přistaven kontejner na odpady. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

• Osoba pověřená zhotovitelem bude hlavní stavbyvedoucí, v případě jeho 
nepřítomnosti mistr. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, 
zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana 
zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
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• V případě nevhodných povětrnostních podmínek (tzn. snížená viditelnost, 
nárazový vítr, trvalý déšť, námraza) se práce přeruší na dobu nezbytně 
nutnou. 

Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. 

   I. Obecné požadavky na používání strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 

• Terén je rovinatého charakteru, únosnost půdy se mění v závislosti na 
geologickém profilu a promáčení půdy. Na staveništi se nenachází žádné IS 
po předchozím objektu.  

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, 
jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny 
proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

II. Stroje pro zemní práce 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 
svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud 
tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji 
zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

• Minimální pojezdová vzdálenost je 1,0 m, při silném podmáčení půdu se 
zvětší na 1,5 m. 

3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
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• Jedná se především o součinnost rypadlo-nakladače s autodopravci 
navážející a odvážející materiál. Strojům bude vymezen pracovní prostor 
tak, aby nemohlo dojít k jejich vzájemné kolizi  

5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením 
stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během 
nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno 
nakládat rovnoměrně. 

6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, 
případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě 
stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 

7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané 
přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

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

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

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

13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 
vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný 
provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

   VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 
přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 
konstrukčních částí stavby. 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 
riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 



152 

 

4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. 
Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

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

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, 
nejsou-li pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u 
koncovky hadice. 

   IX. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 
zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru 
nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k 
používání. 

   XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 

• Veškerá údržba, poruchy, výměny budou zaznamenány ve strojním deníku 
nejpozději na konci pracovní doby. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn 
v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním 
zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn 
proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
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3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, 
která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. 

   XV. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 
používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden 
v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného 
vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále 
uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 
jiné nehodě.  
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7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn 
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného 
stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět 
přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně 
zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní 
fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace 
se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící 
fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 

Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

   I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací.  Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

• Podmínky pro skladování jednotlivých materiálu jsou blíže specifikovány 
jednotlivým typem materiálu. Na staveništi bude zřízena skládka materiálu 
– zpevněná a odvodněná 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 
konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo 
doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí 
jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem 
musí být bezpečně přístupná. 

• Menší materiál je skladován v buňkovém kontejneru, větší materiál je 
skladován vždy na staveništní skládce. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 

• Při dodržení návrhu zařízení staveniště jsou jednotlivé požadavky dodrženy  
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4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo 
kutálet. 

• Prvky skeletu které se nestihnou namontovat v daný den budou uloženy na 
skládce, dle doporučení výrobce (tzn. podloženy na dřevěných podkladcích 
v cca 1/5 vždy nad sebou). Maximální výška skladovaného materiálu je 1,5 
m.   

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 

proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 6. Sypké 
hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány 
do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li 
se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu 
použitého nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky 
nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou 
z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a 
výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány 
v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a 
označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

• Nádoby s chemickými nátěry, asfaltové pásy a podobné látky budou 
skladovány v buňkovém kontejneru. 

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

• Odpady, které budou vznikat na stavbě skladovací haly, budou skladovány 
v odpadním kontejneru přistavěném na staveništi. 
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   II. Příprava před zahájením zemních prací 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny 
trasy technické infrastruktury25), zejména energetických a komunikačních 
vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě 
jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se 
projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a 
vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným 
způsobem. 

• Na staveništi se nenachází žádné IS po předchozím objektu. 

2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti 
sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb 
ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 
stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

• Při měřičských pracích se vychází ze základních geodetických bodů, 
provede se podrobné vytýčení rozměrů. Směry se zachytí na lavičky a 
kolíky, které budou zajištěny proti pohnutí  

5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení 
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních 
prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

• Seznámení pracovníků provede stavbyvedoucí, případně mistr při jejich 
příchodu na stavbu a provede o tom zápis do stavebního deníku. Dotčené 
osoby podpisem formuláře potvrdí, že jsou poučeny a srozuměny se všemi 
pracovními podmínkami 

     III. Zajištění výkopových prací  

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 

4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky13) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se 
vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší 
než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 
0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím 
alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

• Doprava v areálu bude koncipována během stavby tak, aby nedošlo 
k pojezdu vozidel v blízkosti výkopu. 
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5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován 
zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, 
s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci. 

• Skladové plochy ani komunikační koridory nebudou zasahovat do tohoto 
prostoru. 

6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 
výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu 
větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými 
lištami nebo zarážkami. 

   IV. Provádění výkopových prací 

2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo 
plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

• Před zahájením prací na novém pracovišti provede zhotovitel kontrolu 
pracoviště. Kontrola se bude provádět i po zasažení pracoviště 
povětrnostními podmínkami (déšť, mráz atp.). Dále po více jak 
jednodenním přerušení prací. Tuto kontrolu provede zhotovitel. 

3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu1. Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto 
strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 
průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
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6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 
prostoru, nepokračuje v práci se strojem.  

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve 
stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně 
zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a 
nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, 
přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení 
zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů 
ani sousedních staveb. 

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce 
od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

   V. Zajištění stěn výkopů 

1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při 
hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v 
místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 
zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, 
než je stanoveno ve větě první. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 
tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo 
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poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí 
ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud 
jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, 
rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy 
a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s 
technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po 
dobu stanovenou technologickým postupem. 

5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 
osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly 
bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s 
uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením 
spojů nebo svařováním. 

• Výkopové práce budou prováděny v soudržných zeminách. Hloubka těchto 
výkopových prácí nepřesáhne výše zmíněné hodnoty. 

   IX. Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 
výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži.  

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 

• Většina betonářských prací bude prováděna na úrovni 1NP, kde nehrozí 
pád z výšky ani do prohlubně. V případě betonování podlahy ve 2NP, se 
prostor terasy zabezpečí proti pádu vhodným způsobem. Betonáž bude 
probíhat pomocí čerpadla, v technologickém předpisu bude uveden postup 
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betonáže a dorozumívání mezi osobami provádějící betonáž a obsluhou 
stroje. 

   XI. Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 
provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 
požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

• Pracoviště se převezme od čety provádějící základové konstrukce, za účasti 
mistra, případně stavbyvedoucího. Bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.  

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před 
jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

• Montáž bude prováděna dle technologického postupu. Při montáži 
průvlaků, vazníků a ztužidel se budou používat pracovní plošiny v souladu 
s návodem výrobce. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 

• Budou používány certifikované vázací prostředky doporučené výrobcem 
montovaného skeletu. Způsob upevnění určí výrobce prvků montovaného 
skeletu. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy.  

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, 
přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k 
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jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení. 

• Dílce budou na skládce uloženy dle doporučení výrobce. Prvky se budou 
osazovat přímo z přepravního automobilu. Pouze ty prvky, které se 
nestihnou osadit v daný den budou  uskladněny na skládce. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

• Dílec se odjistí od závěsu až při zajištění proti vychýlení. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 
podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 
ohrožena. 

• Sloupy budou zajištěny zaklínováním v základové patce. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 

• Při řádném ošetření a příznivých klimatických podmínkách se může 
následující dílec osazovat nejdříve po 48 hodinách. 

11.2.2 Zákon č. 362/2005 Sb. 

Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

   I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce 
musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. 
Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet 
žádná další rizika pádu.  

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
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zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně 
vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových 
nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací7). 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 
m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje 
výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 
předpisy jinak8). 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

• Při montáži průvlaků, vazníků a ztužidel se budou používat pracovní plošiny 
v souladu s návodem výrobce. Osazování ocelové nosné kce světlík ů a zednické 
práce budou probíhat z pojízdného lešení, které bude obsahovat všechny 
bezpečnostní prvky. Při práci bude zajištěno proti posunutí, min. dvě kola 
zabrzděny. Bude osazeno bezpečnostním štítkem (kdy bylo postaveno, kdo ho 
může používat). 

   II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 
situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny 
v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze 
osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními 
právními předpisy9). 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a 
prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy 
zachycení pádu). 
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3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem 
tak, že je 

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

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

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení 
pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní m, 
včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 
práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob 
zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, 
odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými 
doplňky. 

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

a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno 
slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované 
poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím 
pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, 
připojen k zajišťovacímu lanu, 

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené 
prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k 
pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu 
zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
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d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo 
k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu,  

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a 
pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě 
nouze neprodleně vyproštěn. 

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 
lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití 
jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a 
součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují 
parametrům jejich stanovené životnosti. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

   III. Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, 
fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá 
nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 

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

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

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
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velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík 
musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn 
proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup 
a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, 
aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí 
být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné 
dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 

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

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku. 

   IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 

   V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

   a) vyloučení provozu, 
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b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce 
ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce 
nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou 
stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí 
vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou 
o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 
dobu ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

 a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

 b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

 c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

 d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

   VI. Práce na střeše 

 1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

 a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

 b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

 c) propadnutí střešní konstrukcí. 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně 
záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
proti pádu. 

3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v 
místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 
stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu. 

4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je 
půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce 
větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné 
proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, 
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případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo 
přístupová podlaha apod.). 

• Při montáži střešních panelů zajistí zhotovitel pracoviště proti pádu 
nataženými sítěmi, volné okraje budou zabezpečeny ochranným zábradlím. 
Zábradlí je osazeno prknem proti podklouznutí u podlahy do výšky 150mm, a 
dále potom dvěma prkny ve výšce 600 a  1100mm. 

   VII. Dočasné stavební konstrukce 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na 
montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability 
kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v 
české technické normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 
základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který 
zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými 
zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým 
vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je 
prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 
poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při 
běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a 
svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
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h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 
(žebříky, schody, rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části 
dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami11). 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na 
základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné 
stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy           
do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 
nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje 
úprava nosných částí do přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a 
pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti 
mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 
lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 
přestavbou. 
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Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 
výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti doložené výpočtem. 

• Jako dočasné lešení bude použito systémové pojízdné lešení, které bude 
obsahovat všechny bezpečnostní prvky. Při práci bude zajištěno proti 
posunutí, min. dvě kola zabrzděny. 

   IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 
větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

   X. Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z 
konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů 
ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud 
zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu. 

   XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  
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11.2.3  Shrnutí základních požadavků a zajištění staveniště 

11.2.3.1 Požadavky na vybavení staveništěěěě 

Bude řádně označeno vybavení trvalého i dočasného zařízení staveniště a buňky. Vše 
bude řádně označeno bezpečnostními tabulkami. Na dveřích stavbyvedoucího (vedení 
stavby) bude uvedeno jméno, firma, číslo mob. telefonu, pracovní doba. Dále bude 
řádně označena buňka, ve které budou umístěny prostředky pro první pomoc a požární 
ochranu. V této buňce bude také vyvěšený havarijní plán a požární poplachové 
směrnice. 

Na staveništi musí být dostupná tato dokumentace: 

• Stavební deník 

• Kniha BOZP 
• Doklady o kvalifikaci a způsobilosti pracovníků 

• Technologické předpisy 
• Identifikační listy nebezpečných odpadů 

• Vyhodnocená rizika  

11.2.3.211.2.3.211.2.3.211.2.3.2 Zajištěěěění staveništěěěě    

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m nad terén. Na přístupové komunikaci bude 
osazena tabulka se zákazem vstupu nepovolaným fyzickým osobám a upozornění, že je 
zde staveniště. 
Vjezd na staveniště bude osazen zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo vozidla 
stavby. Ostatní vozidla smí na staveniště jen se zvláštním povolením. Maximální 
rychlost pohybu vozidel na staveništi je 10 km/hod, pokud se v okolí bude pracovat tak 
je maximální rychlost 5 km/hod. Veškerá stavební technika pohybující se na staveništi 
musí být v řádném technickém stavu. Osoba odpovědná za provoz stroje, bude 
kontrolovat úkapy provozních kapalin. Staveništní komunikace bude vždy průjezdná a 
udržována v čistotě. Před vyjetím vozidla na veřejnou komunikaci je každý řidič 
odpovědný za jeho čistotu. Všechny stavební stroje a mechanismy budou vybaveny 
akustickým signálem pro zařazení zpětného rychlostního stupně. 
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Obr. 11.1 Bezpečnostní a zákazové značky na staveništi 

 

11.3  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

11.3.1  Identifikace vybraných rizik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

 

Činnost: 

STAVENIŠTĚ 

Rizika: Opatření: 
• vniknuti cizích osob do 

prostor staveniště 
oplocení celého staveniště mobilním oplocením výšky 
1,8m proti vniknutí třetích osob 

• pád osoby na rovině 

 

včasné odstraňování komunikačních překážek 

používání OOPP (vhodná pracovní obuv) 

zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené 
viditelnosti 

• uklouznutí osoby 

 

v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp 
opatření volných okrajů výkopů, přechodových lávek, a 
můstků zábradlím 
zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a za 
deště 

• pád osoby do hloubky 

 

zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(o 
velikosti více než 25 cm) dostatečně  únosnými 
poklopy, nápadnou překážkou nebo pevným zábradlím 

• propadnutí osoby 

 

poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí 

• pád pracovníka při 
výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce 

k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup 
(žebříky, schodiště, rampy a pod.) 

• přehřátí, úpal v letním 
období 

 

poskytování chladných nápojů, používání OOPP 
(přikrývky hlavy) 

• pád předmětu z výšky 

 

bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj 

zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně 
lešení, zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, 
plachtou apod. proti pádu materiálu 
vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách 
na stavbách používat ochranné přilby 
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Činnost: 

ZDVIHACÍ ZA ŘÍZENÍ - AUTOJE ŘÁB 

Rizika: Opatření: 
• vznik nepřípustných 

zatížení na konstrukce 
jeřábu - ztráta stability 
autojeřábu, převrácení, 
pád autojeřábu 

 

zajištění stability autojeřábu v průběhu všech 
pracovních operací v souladu s návodem výrobce 

zabrzdění podvozku mobilního jeřábu parkovací brzdou 
proti nežádoucímu samovolnému pojezdu 

nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího 
diagramu - max. nosnosti v závislosti na vyložení 

• působení "havarijního 
větru" 

odstavení jeřábu mimo provoz 

• porušení a ztráta funkce 
podpěr 

 

zajištění stability výsuvnými patkami, opěrnými 
podpěrami popř. použití jiných prvků, jejich zajištění 
proti uvolnění, zabránění jejich nadměrného zaboření do 
terénu 
zabránění náhlého poklesu jedné z podpěr při zatížení 

• snížení, ztráta 
únosnosti podloží 

dostatečná únosnost podkladu; popř. úprava a zpevnění 
podkladu 

• provoz nepodepřeného 
autojeřábu 

zákaz pojezdu autojeřábu se zavěšeným břemenem 

• přiražení osoby 
břemenem ke kci 

 

odstranění překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu 
zajištění dostatečného prostoru a skladovacích ploch dle 
rozměru zvedaného a manipulovaného břemene 

• pád břemene 

 

zavěšováním břemen a jiné vazačské práce pověřovat 
pouze kvalifikovanou osobu tj. vazačem s odbornou 
kvalifikací 
správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných 
vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen s 
odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru 
břemene 
nezávadné vázací prostředky 

• pád nestabilního 
břemene 

 

správná činnost vazače 

uložení břemene na rovný, tvrdý podklad 

• pád vazače z výšky 

 

zavěšování a vázaní břemen provádět z bezpečných 
míst, k výstupu používat žebříku, plošiny apod. 
pomocná zařízení 

• pád části jeřábu neprovádět opravy a údržbu jeřábu bez odborného 
zaučení 
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Činnost: 

ZDVIHACÍ ZA ŘÍZENÍ – POHYBLIVÉ PRAC. PLOŠINY  

Rizika: Opatření: 
• pád, převrácení plošiny 

po ztrátě stability 

 

stabilizace vozidla (podvozku) pomocí stabilizačních 
podpěr případně i úpravy terén 
udržování plošiny, revizní zkoušky dle návodu 
k obsluze 

• neřízený pohyb plošiny 
působením silného 
(havarijního) větru 

 

dodržování zákazu provozu plošiny na nechráněných 
prostranstvích za silného větru (viz návod k používání 
při provozu ovládat plošinu tak, aby všechny pohyby 
byly plynulé, bez náhlých změn rychlosti, která by 
mohla způsobit rozhoupání plošiny a ohrozit bezpečnost 
osob a zařízení 

• kolize plošiny - 
nežádoucí dotyk 
pracovní klece 
s překážkou 

správné ovládání pracovní plošiny tak, aby nedošlo ke 
kolizi lávky s pevnou konstrukcí 

• pád osoby z lávky, 
plošiny 

 

udržování zábradlí, popř. plných stěn nebo pletiva a 
podlahy klece ve funkčním stavu 

• pád předmětu nebo 
materiálu z výšky 

 

zamezení vstupu osob do ohroženého prostoru pod 
zdviženou klecí a to ohraničením zábradlím nebo 
vyloučením provozu nebo střežením 
instalace ochranné lišty při podlaze 

• naražení pracovníka 
pohybem ramen a klece 

vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru při 
manipulaci s rameny a točnicí 
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Činnost: 

MONTÁŽNÍ PRÁCE  

Rizika: Opatření: 
• Pád břemene 

zavěšeného na 
autojeřábu  

 

pracovníci používají osobní ochranné pomůcky a 
přípravky pro bezpečnou montáž celé prefa. konstrukce 
(jedná se o úvazy, lana, držáky pomůcek) 
montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky 
musí být před a v průběhu montáže kontrolovány, po 
použití očištěny, řádně uloženy a konzervovány.  
Před vlastním zdvihem břemene musí být prověřena 
bezpečnost zavěšení břemene nadzvednutím a kontrolou 
způsobu zavěšení břemene a závěsných prostředků 
Při odebírání jednotlivých prvků ze skladovací plochy 
musí být zajištěna bezpečnost zbývajících prvků. 
Během zdvihání s přemisťováním prvků se pracovníci 
nesmí zdržovat pod manipulačním prostorem. 
Následující dílce se smí usazovat až po ukotvení 
předchozího dílce 

• Převrácení autojeřábu  

 

Je zakázáno zdvihat nebo přemisťovat břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným 
způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zjištěno, že nebude překročena 
nosnost použitého zařízení 

• Pád břemene částečně 
zabudovaného do kce 

Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení 
šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním 
v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných 
dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna 
stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla 
touto činností ohrožena 
Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je 
předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle 
technologického postupu  
Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být 
odstraňovány až po upevnění dílců a prostorového 
ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci  
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• Zranění či usmrcení 
pracovníků pádem 
břemene, pádem z 
výšky, převrácením 
autojeřábu  

 

vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru při 
manipulaci s břemenem 
pracovníci používají osobní ochranné pomůcky 

Montáž je nutno provádět z dostatečně únosných 
konstrukcí, dílců nebo prvků, které jsou stabilní a 
zajištěné proti posunutí. 
Pracovníci, kteří jsou pověřeni vázáním a zavěšováním 
břemen, musí mít kvalifikaci vazače 
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12.1 Obecné informace   

Demoliční práce budou prováděny na skladovací hale z důvodu nedostatečných prostor 
a  technického stavu. Hala se nachází v areálu společnosti Krasspol a.s.. Skladovací hala 
je jednolodní, ze 2/3 jednopodlažní, ve zbývající 1/3 je dvojpodlažní. Nosný systém je 
kombinací ocelových sloupů a zdiva z CPP, nosná kce střechy je z ocelových vazníků, 
vaznice jsou z I nosníků. Jedná se o sedlovou střechu se sklonem 10°. Krytina střechy je 
z hliníkových trapézových plechů. Podlaha je betonová, v místech jako sprchy a šatny je 
keramická dlažba a keramický obklad stěn do výšky cca 2,0 m. Ostatní stěny jsou 
omítnuty. Výplně otvorů jsou dřevěné s jednoduchým zasklením, vrata ocelová. 
Podhledy jsou také z hliníkových trapézových plechů, zatepleny čedičovou tepelnou 
izolací tl. cca 50 mm. Fasáda haly je provedena z pozinkovaného vlnitého plechu. 
Rozměry haly určené k demolici jsou 18 x 36 m.   

12.2 Materiály        

12.2.1  Materiál  
Nosný systém haly je kombinací ocelových sloupů a zdiva z CPP, nosná kce střechy je 
z ocelových vazníků, vaznice jsou z I nosníků. 

Výkaz výměr: 

zdivo CPP     cca 245 m3 
ocelové vazníky      7 ks, cca 2,2 t 
I 200      cca 2,1 t 
I 100      cca 6,0 t 
beton      cca 140 m3 

12.2.2  Doprava 

12.2.2.1 primární doprava 

Ze staveniště budou demoliční odpady a materiály odvezeny kontejnerovými 
nákladními automobily typu Man TGL 12.180 TGL. Staveništní suť především CPP a 
beton bude odvezen nákladními automobily typu Tatra T815-221S45/370. 

12.2.2.2 sekundární doprava 

Po staveništi bude těžký materiál přemisťován pomocí pásového rypadla Caterpillar 
DEM 50, které bude vybaveno hydraulickými nůžky a kladivem. Lehký materiál, kce a 
předměty budou přemísťovány pracovníky. 

12.2.3  Skladování  

Demoliční odpady jako výplně otvorů, tepelná izolace, el. kabely, ocelové kce a 
materiály atd. jsou tříděny do kontejnerů a následně odvezeny na skládku nebo jsou 
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určeny k recyklaci.  Nářadí a pomůcky jsou skladovaný ve skladu materiálů, který je 
zabezpečen proti krádežím. 

12.3  Převzetí pracoviště 

12.3.1  Převzetí staveniště 
Staveniště se převezme od investora, za účasti technického dozoru investora a 
stavbyvedoucího.  
Staveniště se předává se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací a 
potvrzením o vedení IS pod zemí na území staveniště a nejbližšího okolí. Investor 
předává se staveništěm také místa pro odběr el. proudu, vody a také přístupovou cestu 
ke staveništi. Musí být vyznačena poloha a případná ochranná pásma všech veřejných 
sítí, potrubí a kabelových rozvodů, procházejících staveništěm. Při převzetí se stanoví 
pracovní doba v jednotlivých dnech týdne, určení požadavků na úroveň hluku během 
provádění stavebních prací, požadavků na čistotu, bezprašnost atp. Součástí předání a 
převzetí staveniště je řádný zápis do stavebního deníku.  

12.3.2  Převzetí pracoviště 
Pracoviště si převezme demoliční četa, za účasti mistra od stavbyvedoucího. 

Staveniště je ohrazeno mobilním oplocením do výšky 1,8 m. V těsné blízkosti 
staveniště je umístěna Unimo buňka pro skladování nářadí, která je řádně zabezpečená 
proti krádeži. Na staveništi jsou umístěny kontejnery pro ukládání stavební suti. Po 
staveništi bude těžký materiál přemisťován pomocí pásového rypadla Caterpillar DEM 
50, které bude také vybaveno hydraulickými nůžky a kladivem. Lehký materiál, kce a 
předměty budou přemísťovány pracovníky. 

12.4  Pracovní podmínky   

12.4.1  Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 7:30 do 16:00. Veškeré práce budou prováděny za 
příznivých klimatických podmínek. Nedílnou součástí při zajišťování demoličních prací 
je zajištění maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni BOZP. 
Podrobné předpisy BOZ pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy ve vyhláškách, 
státních normách, které musí být v plném rozsahu respektovány, a je povinností vedení 
stavby se s nimi včas dostatečně seznámit. 

12.4.2  Povětrnostní podmínky  
Při demolici stavby je důležité dodržení maximální rychlosti větru tj.8m/s. Především 
při odstraňování střešní kce. Nesmí docházet k demontáži těchto prvků za snížené 
viditelnosti. 
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12.4.3  Vybavenost staveniště 
Celé staveniště je oploceno do výšky 1,8m. Vjezd na staveniště je z komunikace v 
areálu. 
Mimo staveništi ve vedlejší budově je umístěna kancelář stavbyvedoucího a mistra, dále 
také šatny pracovníků a sociální zařízení. Sklad formou stavebních unimo buněk se 
nachází také v areálu cca 20m od staveniště. Staveniště je odpojeno od veškerých IS. 
Elektrická energie potřebná k demontáži některých materiálu a předmětů je řešena 
pomocí prodlužovacích kabelů z vedlejšího objektu, který také patří investorovi. 

12.4.4  Instruktáž pracovníků 
Pracovníci byli proškoleni BOZP. Proškolení stvrdili podpisem příslušného dokumentu. 

12.5  Personální obsazení        

Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za pracovníky. Všechny 
stavební stroje budou obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci.  

− strojník pásového rypadla   strojní průkaz  

− 3x pomocný dělník 

Řidiči autodopravy jsou navrhnuti jako subdodávka.     

12.6 Stroje a mechanismy 

12.6.1 Velké stroje 
Název: pásové rypadlo Caterpillar  DEM 50 

Technické parametry:  

Výkon motoru: 239 kW 

Objem lopaty rypadla: 1,84 m³ 

Max. hloub. dosah/max. dosah: až 23 m 

Provozní hmotnost: 40,6 t 

Přepravní délka 13 000 mm 

Přepravní výška 3 700 mm 

Přepravní šířka 3 190 mm 

Max. hmotnost nástroje 4,0 t 

12.6.2  El. Stroje a nářadí, diesl. Stroje 

− motorová pila     1x 

− uhlová bruska 125 mm  1x 
− uhlová bruska 230 mm  1x 
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12.6.3  Drobné nářadí 

− stavební kolečko   2x 
− kbelík    2x 

− kladivo tesařské   2x 
− sada šroubováků a klíčů  1x 

− pajcr    2x 
− kleště     2x 

12.6.4  Osobní ochranné pracovní pomůcky  
Každý pracovník bude mít pevnou obuv nad kotníky a pracovní oděv odpovídající pro 
práci na stavbě. 

− přilby            4x 

− plastové brýle    4x 
− reflexní vesty   4x 

 

12.7  Pracovní postup 

12.7.1  Odpojení IS 
V první řadě zkontrolujeme odpojení všech inženýrských sítí a to především elektrické 
energie, plynu a vodovodního potrubí. 

12.7.2  Demontáž a vyklizení vnitřního vybavení   
Po řádném odpojení IS a její kontroly začneme vyklízet vnitřní vybavení haly. Jako je 
nábytek, sanitární vybavení, pozůstalé stroje, nářadí a vybavení atp. dále všechny 
viditelné rozvody, osvětlení, zářivky atp. Všechny tyto předměty a materiály třídíme a 
ukládáme do připravených kontejnerů, které zajišťuje subdodavatel. 

12.7.3  Demontáž plechové fasády 
Před samotnou demolicí haly demontujeme stěnové opláštění, které je z pozinkovaných 
vlnitých plechů. Po demontáži jednotlivých dílců ukládáme do připraveného kontejneru. 
Po naplnění najatý subdodavatel odváží do sběrny kovového odpadu. 

12.7.4  Demontáž střešní krytiny a tepelné izolace  
Po demontáži fasádních dílců následuje demontáž krytiny z hliníkových trapézových 
plechů. Tyto trapézové plechy jsou ihned po montáži jednotlivých dílců ukládány do 
připraveného kontejneru. Najatý subdodavatel odváží materiál do sběrny kovového 
odpadu. Postupujeme po etapách, tak abychom po demontáži střešní krytiny stihli 
v daný den i odstranění tepelné izolace. Z důvodu nečekaných dešťů. Tepelnou izolaci 
shromažďujeme do připraveného kontejneru a chráníme před deštěm.  
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Pozn. Izolaci chráníme před deštěm z důvodu nasákavosti – vyšší hmotnost se rovná 
vyšší cena za skládku. 

12.7.5  Demontáž podhledů 
Demontáž podhledů probíhá kvůli bezpečnosti ze spodu za pomoci lehkého pojízdného 
lešení. Po demontáži jsou plechové podhledy ukládaný do kontejnerů, připravených na 
odvoz do sběrny kovového odpadu. 

12.7.6  Demontáž výplní otvorů 
Křídla oken jsou vysazena, dřevěný rám je demontován. Dřevěná dveřní křídla jsou 
vysazena a vše uloženo do připraveného kontejneru. Ocelové dveře jsou vysazeny a 
odvezeny do sběrny kovového odpadu. 

12.7.7  Demontáž nosné kce střechy 
V tuto chvíli nastupuje pásové rypadlo s hydraulickými nůžkami. Postupně odstraňuje 
z konstrukce I profily. Poté samotné ocelové vazníky. Všechny tyto ocelové prvky jsou 
ukládány bokem a následně odvezeny do sběrny kovového dopadu. 

12.7.8  Demolice svislé nosné kce 
Po demontáži nosné kce střechy pokračujeme demolicí stěn z CPP a ocelových profilů. 
Za pomoci pásového rypadla s hydraulickým kladivem, nůžkami a lžící. Po demolici 
celého objektu provedeme roztřídění odpadu za pomoci rypadla a pomocných dělníků. 
Dbáme na bezpečnost pracovníků! Po odstranění zbytku el. rozvodů, trubních rozvodů, 
ocelových zárubní atp.. Dále po roztřídění ocelových profilů a jejich odvezení následuje 
odvezení stavební suti z betonu a CPP k recyklaci. 

12.7.9  Dokončující práce a hrubé terénní úpravy 
Po odvezení všech materiálů a kcí na skládky nebo k recyklaci provedeme zaslepení IS. 
Jako je zazátkování a zabetonování splaškové a dešťové kanalizace. Zaslepení 
plynového potrubí a vodovodního řádu. Zajištění odpojení elektrických kabelů. Poté 
provedeme hrubé terénní úpravy. Srovnáme plochu staveniště, odstraníme oplocení, 
provedeme závěrečný úklid staveniště a jeho okolí. Odvezeme sklad s nářadím. 
Staveniště předáme zpět investorovi a provedeme zápis do stavebního deníku.  

Pozn. Všechny práce související s přípravou a odvozem kontejnerů do příslušných 
sběren, skládek a společností zabývajících se recyklováním zabezpečuje subdodavatel.   

12.8  Jakost a kontrola kvality 

Během celého procesu demolice haly bude přítomen mistr. Bude kontrolovat 
technologický postup demolice a hlavně dbát na dodržení BOZP. 
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Vstupní kontrola: Především zkontrolujeme odpojení všech IS před samotnou 
demolicí.  Kontrolujeme, zda všichni pracovníci byli proškoleni na BOZP. Dále 
technický stav strojů a způsobilost obsluhy těchto strojů. 

Mezioperační kontrola: Dodržení správného postupu při demolici objektu. Především 
dodržení technologického postupu, dále nutno hlídat stabilitu konstrukce v okamžiku 
demolice nosné kce. Musíme dbát na bezpečnost práce. Zamezit pohybu všech osob 
v blízkosti bouraného objektu, kde by mohlo dojít k nečekanému zborcení kce. Dále 
zamezit pohybu pod přepravovanými ocelovými prvky.  

Výstupní kontrola: Po ukončení prací bude provedena celková kontrola staveniště. Zda 
jsou všechny demoliční odpady, zbytky materiálů a ostatní předměty odvezeny pryč ze 
staveniště na místa k tomu určená. Dále zaslepení IS. Jako je zazátkování a 
zabetonování splaškové a dešťové kanalizace. Zaslepení plynového potrubí a 
vodovodního řádu. Zajištění odpojení elektrických kabelů. 

12.9  Bezpečnost a ochrana zdraví 

Musí být dodržovány nařízení vlády č.591/2006Sb. a zákon č.362/2005Sb., č. 
309/2006Sb. 

Před zahájením prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni s 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Dále bude ověřena odborná 
způsobilost určených pracovníků k obsluze použitých mechanismů a seznámení 
s obsluhou a údržbou přidělených mechanizmů. Na počátku prací proběhne 
bezpečnostní školení všech pracovníků, kteří se budou podílet na demoličních pracích.  

Několik základních bodů bezpečnosti: 

1. Požadavky na zajištění staveniště  

2. Zařízení pro rozvod energie 

3. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

4. Skladování a manipulace s materiálem 

5. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

6. Přeprava strojů 

7. bourací práce 

Podrobnější informace z této problematiky v přiloženém dokumentu Zpráva BOZP – 
demolice. Jsou to především tyto informace: identifikace rizik, jejich opatření, 
návaznost a souběh jednotlivých prací, požadavky na vybavení staveniště a podrobnější 
specifikace zákonů a vyhlášek týkajících se BOZP. 
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12.10 Životní prostředí 

Při demolici objektu vznikají odpady, se kterými musíme naložit dle platných zákonů a 
předpisů: 

• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

• vyhlášky č. 381-384/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů,  
vyhláška o využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 

• vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu 

• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve 
znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 

Stroje budou po revizní kontrole a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud 
k úniku přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento 
problém neprodleně řešit. 
Odpady se budou likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. 
Povinností zhotovitele je uschovat všechny doklady o předání odpadů do těchto 
provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby nesmí docházet ke znečišťování 
ovzduší pálením odpadu. Lehký materiál musí být zajištěn proti odfouknutí. 
 

Lze předpokládat, že při demolici budou vznikat následující odpady: 

Číslo odpadu  Název odpadu        Kategorie  

   ODPADNÍ  OBALY 

150101  Papírové a lepenkové obaly    0 

150102  Plastové obaly      0 

150103  Dřevěné obaly      0 

150106  Směsné obaly      0  

150110  Plast., skleněné či kovové obaly obsahující     N 

    zbytky nebezpečných látek či těmito látkami 

    znečištěné (barvy, tmely, atd.) 

 

 

   STAVEBNÍ  ODPADY 

170101  Beton       0 

170102  Cihly         0 
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170201  Dřevo       0 

170202  Sklo       0 

170203  Plasty – podlahové PVC, Pe    0 

170303  Výrobky z dehtu (izolační lepenky)   N 

170405  Železo a ocel      0 

170411  Kabely elektro     0 

 

   KOMUNÁLNÍ   ODPADY 

200101  Papír, lepenka      0 

200102  Sklo       0 

200301  Směsný komunální odpad    0 

 

Odpady kategorie „N“ budou zneškodňovány prostřednictvím firmy oprávněné k 
nakládání s nebezpečným odpadem. 

Komunální odpad, který bude vznikat při demolici skladovací haly, bude shromažďován 
a tříděn, následně odvážen Technickými službami města Valašské Meziříčí. 
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12.1  Úvodní informace k bezpečnosti a ochraně zdraví         
při práci 

Tato zpráva BOZP je zaměřena na dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví dle platných 
zákonů a předpisů. 
Všichni zaměstnanci musí být před započetím prací obeznámeni a proškoleni  
v oblasti bezpečnosti práce, pohybu na staveništi, manipulaci s nářadím, strojními 
zařízeními. Odbornou práci mohou vykonávat pouze kvalifikovaní proškolení 
pracovníci s platným osvědčením a odborné firmy. Osoby bez proškolení nemohou 
vykonávat žádnou činnost. Dodavatel stavby musí zajistit, aby materiál a prostředky 
používané na stavbě byly platně certifikované. Dále je nutné dodržovat požadavky, 
nařízení, technologické a technické předpisy, ustanovení ČSN.  
Z hlediska BOZP jsou nejdůležitější zajištění pracovníků a materiálu proti pádu, proti 
propadnutí, zajištění pod místem práce a svařování. Všechny stavební práce se musí 
řídit dle následujících zákonných ustanovení a nařízení: 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č, 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo  
do hloubky 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště  
a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  
na osobní ochranné prostředky 

• Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  
na jednoduché tlakové nádoby 

• Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování   

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz  
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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12.1.1  Základní informace o stavbě 

Místo stavby:     kraj Zlínský 

       Valašské Meziříčí 

       Kat. území Valašské Meziříčí – město 

Charakter stavby:    Demolice 

Investor:     OPOP spol. s r.o. 

       Zašovská 750, 755 01 Valašské Meziříčí 

Projektant:     Petr Lambor 

       IČ: 

       DIČ: 

Zodpovědný projektant:    Ing. Jaroslav Palát 

Zhotovitel:     ………………………… 

Základní údaje o stavbě: 

Předpokládané náklady na stavbu:  0,5 mil. kč bez DPH 

Předpokládaná doba výstavby:  03.2015  

Zastavěná plocha:    648,00 m2 

Obestavěný prostor:    4 338,20 m3 
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12.1.2   Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 

Návaznost a souběh jednotlivých stavebních prací je zřejmá ze zpracovaného 
harmonogramu prací, který bude průběžně aktualizován stavbyvedoucím dle skutečného 
postupu prací na stavbě. Aktualizované verze budou odsouhlaseny investorem (popř. 
zástupcem investora) na kontrolních dnech stavby. Koordinaci prací vlastních 
zaměstnanců a pracovníků ostatních subdodavatelských organizací zajišťuje 
stavbyvedoucí s pomocí koordinátora BOZP. Jednotlivým subdodavatelům bude 
pracoviště předáváno písemně na podepsaném formuláři "zápis o předání a převzetí 
pracoviště" , který bude uložen na stavbě. 

Jednotliví subdodavatelé budou odevzdávat před zahájením prací tyto dokumenty: 

1. Technologický postup na práce, které budou vykonávat 
2. Aktuální seznam všech pracovníků  
3. Dokumentaci potvrzující odbornou způsobilost z pohledu bezpečnosti 
práce všech pracovníků subdodavatele na stavbě, a to především 
v profesích: 

a) práce ve výškách – prezenční listina, seznámení a proškolení 
pracovníků a lékařské zprávy o zdravotní způsobilosti 
b) svářeči – fotokopie svářečského průkazu 
c) lešenáři – prezenční listina, seznámení a proškolení 
pracovníků a lékařské zprávy o zdravotní způsobilosti 

Všechny tyto dokumenty bude od jednotlivých subdodavatelů vyžadovat stavbyvedoucí 
a bude je evidovat ve složce „DOKUMENTACE BOZP„ 

12.2  Staveniště a požadavky 

12.2.1  Nařízení 591/2006 Sb. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Příloha č. 1 – Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny   proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad 

• Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 1,8 m a u vstupu na 
staveniště opatřeno uzamykatelnými branami. V areálu je omezená rychlost 
na 30 km/h, což je s osazením výstražné cedule: „ Pozor výjezd ze staveniště“, 
toto opatření je dostatečné. 
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2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

• Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostní značkou: 
„Zákaz vstupu nepovolaným osobám.“ Kontrola oplocení bude prováděna 
jednou týdně. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných 
prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 

• Staveniště nebude bránit bezpečnému pohybu osob s pohybovým, či 
zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a 
během provádění prací je dodržuje. 

• Před zahájením samotné demolice objektu bude provedeno odpojení všech 
inženýrských sítí. A to především elektrické energie, plynu a vody. 

    II. Zařízení pro rozvod energií 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 
nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny. 
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• Voda: pro potřeby demolice skladovací haly bude použita vodovodní 
přípojka sousedního objektu, pomocí PVC hadice bude voda vhodně 
vedena, tak aby nedošlo k poškození hadice. 

• Elektrická energie: pro potřeby demolice skladovací haly bude elektrická 
energie brána ze sousedního objektu pomocí prodlužovacích kabelů. Tyto 
kabely jsou po revizní kontrole, budou vhodně vedeny tak aby bylo 
zabráněno jejich poškození. Tento objekt patří investorovi. 

    III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 
být pevná a stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

• Práce budou prováděny jen na kompletních a certifikovaných žebřících, 
lešení, pohyblivých kostkách atd. 

• Za nepříznivých podmínek budou ohrožené práce přerušeny 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

• Staveniště bude vybaveno uzamykatelným buňkovým kontejnerem pro 
skladování el. nářadí. Demoliční a stavební odpad bude ukládán do 
kontejnerů a následně odvážen. CPP a beton je určen k recyklaci. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 

• Osoba pověřená zhotovitelem bude hlavní stavbyvedoucí, v případě jeho 
nepřítomnosti mistr. 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, 
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zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana 
zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

• V případě nevhodných povětrnostních podmínek (tzn. snížená viditelnost, 
nárazový vítr, trvalý déšť, námraza) se práce přeruší na dobu nezbytně 
nutnou. 

Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi. 

   I. Obecné požadavky na používání strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 

• Terén je rovinatého charakteru, únosnost půdy se mění v závislosti na 
geologickém profilu a promáčení půdy. Na staveništi se nachází vedení IS – 
voda, plyn, el. energie a splašková kanalizace. Plyn je veden nad zemí ve 
výšce 3,5 – 4,5 m. Před zahájením samotné demolice objektu budou tyto IS 
odpojeny.  

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, 
jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny 
proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

   XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 
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• Veškerá údržba, poruchy, výměny budou zaznamenány ve strojním deníku 
nejpozději na konci pracovní doby. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn 
v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním 
zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a 
zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn 
proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, 
která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. 

   XV. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 
používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden 
v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného 
vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále 
uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
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5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo 
jiné nehodě.  
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn 
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného 
stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět 
přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně 
zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní 
fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace 
se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící 
fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 

Příloha č. 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

   I. Skladování a manipulace s materiálem 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 

• Při dodržení návrhu zařízení staveniště jsou jednotlivé požadavky dodrženy  

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 
jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

• Materiály, které jsou určené k odvozu na skládky, budou shromážděny 
v kontejnerech a následně odvezeny na skládku. CPP a beton je určen 
k recyklaci. 
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16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 

• Odpady, které budou vznikat na demolici skladovací haly, budou 
skladovány v odpadním kontejneru přistavěném na staveništi. 

   XII. Bourací práce 

1. Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí 
provádět pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích 
prací12). Při bouracích pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle 
zvláštního právního předpisu nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování 
technologického postupu na základě provedeného průzkumu stávajícího stavu bourané 
stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, popřípadě staveb a zařízení 
technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K průzkumu se využijí 
stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, vyjádření 
vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na 
základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k 
nekontrolovanému porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu 
vyhotoví zhotovitel zápis. 

• Je zpracována dokumentace bouracích prací. Která obsahuje technologický 
postup demolice skladovací haly, provedené průzkumy, vyjádření správců 
sítí atd. 

2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní 
objekty, musí být před zahájením bouracích prací zasypány nebo jiným způsobem 
zajištěny. 

• Nenachází se žádné podzemní prostory, dutiny a jiné. 

3. Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí 
od výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých 
dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými 
metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny 
pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor 
vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřená 
stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště, 
provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a 
nevykonává jinou činnost než dozor. 

• Strojní bourání bude provádět pouze osoba s platným strojním průkazem, 
stály dozor v daný den určí stavbyvedoucí případně mistr. 
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4. Stálý dozor podle předchozího bodu je dále nutno zajistit, jestliže bourací práce 
probíhají na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

• Práce nebudou prováděny na více než jednom místě. 

5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem 
podle bodu 1 odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení 
technologického postupu těmto skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost 
prováděných prací. 

6. Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané 
stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně 
veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. 

• Staveniště bude oploceno, budou osazeny bezpečností tabulky se zákazy 
pohybu cizích osob atp.. Ohrožený prostor uvnitř oplocení bude dále 
vymezen páskou s tabulkami zákaz vstupu nebezpečí zřícení. 

7. Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 
1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, 
musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením 
provozu. 

8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením 
prací odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i 
vedení technického vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. 
Pokud u rekonstruované stavby nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace 
odpojit, stanoví zhotovitel opatření k zajištění jejího bezpečného provozu během 
provádění bouracích prací. 

• Všechny IS budou před samotnou demolicí skladovací haly odpojeny 

9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit 
dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako 
dočasný přívod vody pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích 
prací zabezpečit proti poškození. 

• Elektrická energie a voda potřebná pro demolici bude použita ze sousední 
budovy pomocí prodlužovacích kabelů, které budou po revizi. Voda bude 
vedena v PVC potrubí. Kabely a potrubí budou vhodně vedeny a chráněny 
tak aby nedošlo k jejich poškození. 
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10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou 
zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými 
konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 

11. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém 
případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací 
pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické 
osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 

12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické 
zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací 
popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

• Sousední budovy jsou v dostatečné vzdálenosti, tudíž nejsou samotnou 
demolicí ohroženy. 

13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších 
stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván 
materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 

14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo 
k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané 
konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě 
neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení 
povětrnostní situace. 

18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se 
bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce. 

19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy. 

20. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo 
arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich 
stability. 

21. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním 
směrem shora dolů. 

23. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li 
zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný 
materiál. 
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24. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních 
konstrukcí. 

25. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze 
strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických 
osob. 

26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto 
práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, 
se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém 
postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce.  

12.2.2  Zákon č. 362/2005 Sb. 

Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

   I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce 
musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. 
Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet 
žádná další rizika pádu.  

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně 
vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných 
konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. 
Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových 
nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací7). 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 
m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje 
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výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 
předpisy jinak8). 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

• Při demontáži hliníkového trapézového podhledu se bude používat pojízdné 
lešení, které bude obsahovat všechny bezpečnostní prvky. Při práci bude 
zajištěno proti posunutí, min. dvě kola zabrzděny. Bude osazeno 
bezpečnostním štítkem (kdy bylo postaveno, kdo ho smí používat). 

   II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní 
situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny 
v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze 
osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními 
právními předpisy9). 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a 
prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

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

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem 
tak, že je 

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

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

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení 
pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 



204 

 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní m, 
včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 
práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob 
zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, 
odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými 
doplňky. 

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

a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno 
slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované 
poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací lano), 

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím 
pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, 
připojen k zajišťovacímu lanu, 

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené 
prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k 
pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu 
zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo 
k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu,  

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a 
pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě 
nouze neprodleně vyproštěn. 

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 
lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití 
jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a 
součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují 
parametrům jejich stanovené životnosti. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

   III. Používání žebříků 
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1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, 
fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá 
nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 

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

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

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík 
musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn 
proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup 
a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, 
aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí 
být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné 
dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
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10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 

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

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku. 

   IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 

   V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

   a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce 
ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce 
nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou 
stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí 
vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou 
o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 
dobu ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

 a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

 b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

 c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

 d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
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Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

   VI. Práce na střeše 

 1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

 a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

 b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

 c) propadnutí střešní konstrukcí. 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně 
záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
proti pádu. 

3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v 
místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo 
osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 
stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu. 

4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je 
půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce 
větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné 
proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, 
případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo 
přístupová podlaha apod.). 

   VII. Dočasné stavební konstrukce 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na 
montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability 
kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v 
české technické normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
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4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 
základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který 
zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými 
zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým 
vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je 
prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 
poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při 
běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a 
svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

 g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 
(žebříky, schody, rampy nebo výtahy). Pokud nejsou části dočasných 
stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, 
demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami11). 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na 
základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné 
stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 
m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 
nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje 
úprava nosných částí do přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
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(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a 
pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti 
mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 
ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného 
lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 
přestavbou. 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 
výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti doložené výpočtem. 

• Jako dočasné lešení bude použito systémové pojízdné lešení, které bude 
obsahovat všechny bezpečnostní prvky. Při práci bude zajištěno proti 
posunutí, min. dvě kola zabrzděny. 

   IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
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výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích 
systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 
větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

   X. Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z 
konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů 
ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud 
zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu. 

   XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 
a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 
žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  

12.2.3  Shrnutí základních požadavků a zajištění staveniště 

12.2.3.1 Požadavky na vybavení staveništěěěě 

Bude řádně označeno vybavení trvalého i dočasného zařízení staveniště a buňky. Vše 
bude řádně označeno bezpečnostními tabulkami. Na dveřích stavbyvedoucího (vedení 
stavby) bude uvedeno jméno, firma, číslo mob. telefonu, pracovní doba. Dále bude 
řádně označena buňka, ve které budou umístěny prostředky pro první pomoc a požární 
ochranu. V této buňce bude také vyvěšený havarijní plán a požární poplachové 
směrnice. 

Na staveništi musí být dostupná tato dokumentace: 

• Stavební deník 
• Kniha BOZP 

• Doklady o kvalifikaci a způsobilosti pracovníků 
• Technologické předpisy 
• Identifikační listy nebezpečných odpadů 

• Vyhodnocená rizika  
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12.2.3.212.2.3.212.2.3.212.2.3.2 Zajištěěěění staveništěěěě    

Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m nad terén. Na přístupové komunikaci bude 
osazena tabulka se zákazem vstupu nepovolaným fyzickým osobám a upozornění, že je 
zde staveniště. 
Vjezd na staveniště bude osazen zákazem vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo vozidla 
stavby. Ostatní vozidla smí na staveniště jen se zvláštním povolením. Maximální 
rychlost pohybu vozidel na staveništi je 10 km/hod, pokud se v okolí bude pracovat tak 
je maximální rychlost 5 km/hod. Veškerá stavební technika pohybující se na staveništi 
musí být v řádném technickém stavu. Osoba odpovědná za provoz stroje, bude 
kontrolovat úkapy provozních kapalin. Staveništní komunikace bude vždy průjezdná a 
udržována v čistotě. Před vyjetím vozidla na veřejnou komunikaci je každý řidič 
odpovědný za jeho čistotu. Všechny stavební stroje a mechanismy budou vybaveny 
akustickým signálem pro zařazení zpětného rychlostního stupně. 
 

 
Obr. 12.1 Bezpečnostní a zákazové značky na staveništi 

 
 

12.3  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

12.3.1  Identifikace vybraných rizik 
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Činnost: 

STAVENIŠTĚ 

Rizika: Opatření: 
• vniknuti cizích osob do 

prostor staveniště 
oplocení celého staveniště mobilním oplocením 
výšky 1,8m proti vniknutí třetích osob 

• pád osoby na rovině 

 

včasné odstraňování komunikačních překážek 

používání OOPP (vhodná pracovní obuv) 

zajištění dostatečného el.osvětlení v noci, za snížené 
viditelnosti 

• uklouznutí osoby 

 

v zimním období odstraňování námrazy, sněhu, 
protiskluzový posyp 
opatření volných okrajů výkopů, přechodových 
lávek, a můstků zábradlím 
zvýšená opatrnost a soustředěnost zejména v zimě a 
za deště 

• pád osoby do hloubky 

 

zabezpečení nebezpečných prohlubní, otvorů apod.(o 
velikosti více než 25 cm) dostatečně  únosnými 
poklopy, nápadnou překážkou nebo pevným 
zábradlím 

• propadnutí osoby 

 

poklopy zajištěné proti horizontálnímu posunutí 

• pád pracovníka při 
výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce 

 

k místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup 
(žebříky, schodiště, rampy a pod.) 

• přehřátí, úpal v letním 
období 

 

poskytování chladných nápojů, používání OOPP 
(přikrývky hlavy) 

• pád předmětu z výšky 

 

bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo 
okraj 
zajišťování volných okrajů pomocných podlah, 
včetně lešení, zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu 
vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách 
na stavbách používat ochranné přilby 
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Činnost: 

DEMOLICE, BOURACÍ PRÁCE  

Rizika: Opatření: 
• pád a zřícení bouraného 

zdiva nebo 
konstrukčních částí 
objektů na pracovníky  

průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, 
stanovení technologického postupu 
před bouráním příček a zdí pod vodorovnými 
konstrukcemi ověřit, zda nemají nosnou funkci 

• neřízené 
nekontrolovatelné, 
předčasné a náhlé 
zřízení konstrukce  

při bouracích pracích postupovat podle projektu a 
technologického (pracovního) postupu a průběžně 
zajišťovat stabilitu a pevnost narušované a 
zatěžované konstrukce 
bourání při kterém dochází ke změně konstrukční 
bezpečnosti objektu a při strojním bourání práce 
provádět pod stálým dozorem odpovědného 
pracovníka 

• zřícení části objektu 
nebo konstrukce po 
narušení nebo 
vybourání nosné zdi, 
pilíře a jiné nosné nebo 
podpěrné konstrukce 

průzkum bouraného nebo rekonstruovaného objektu, 
stanovení technologického postupu 
vyloučit uvolňování a zeslabení nosných zdí a pilířů 
atp. 

• pád materiálu nebo 
části konstrukce na 
osobu  

vymezení prostoru ohroženého bouráním (oplocení, 
ohrazení, střežení, vyloučení provozu apod.), určení a 
zajištění vstupu, výstupu, sestupu a vjezdu do 
bouraného objekt, udržování komunikace 
řezání ocelových konstrukcí správným způsobem dle 
pracovního nebo technologického postupu tak, aby 
nedošlo k pádu oddělené konstrukce nebo prvku na 
pracovníka 

• propadnutí pracovníka 
podlahou, stropem, 
střechou a jinými 
narušenými částmi 
starých a poškozených 
objektů  

vyloučit vstup pracovníků na neúnosnou podlahu, 
strop, střechu a jinou konstrukci 
podle potřeby zřídit a používat pomocné pracovní 
podlahy (dle potřeby provést vyztužení a podepření) 
a lešení v kombinaci s prostředky osobního zajištění 
apod. při práci a pohybu pracovníků po těchto 
neúnosných konstrukcích a pochůzných plochách 
materiál z bourané části objektu odstraňovat tak, aby 
nedošlo k přetížení podlah nebo stropů vybouraným 
materiálem 

• pád pracovníků z výšky 
z volného 
nezajištěného okraje 
bouraného objektu a 
nezajištěnými otvory v 
podlahách 

zajištění volných okrajů bouraného objektu 
ochrannou konstrukcí popř. použití osobního 
zajištění zejména při ručním bourání střech, 
obvodových zdí, stropů apod. 
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• propíchnutí, prořezání 
chodidla např. hřebíky 
a jinými ostrohrannými 
částmi, pořezání sklem 
apod. 

včasné odstraňování vybouraných částí s ostrými 
hranami, používání OOOP (prac. obuv s pevnou 
podrážkou, rukavice 

• prašnost 

 

 

provedení opatření zabraňujícího nadměrnému 
prášení (např. skrápění vodní mlhou, vybouraný 
materiál a suť materiál spouštět uzavřeným shozem 
až do místa uložení) 
používání OOPP (ochranných masek - respirátorů) 
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Činnost: 

DEMOLI ČNÍ STROJE - RYPADLO  

Rizika: Opatření: 
• vznik nepřípustných 

zatížení na konstrukci 
stroje - ztráta stability 
stroje, převrácení, pád 
stroje 

zajištění stability rypadla v průběhu všech 
pracovních operací v souladu s návodem výrobce 
nepřetěžování rypadla  

• snížení, ztráta 
únosnosti podloží 

dostatečná únosnost podkladu; popř. úprava a 
zpevnění podkladu 

• přiražení osoby 
břemenem ke kci 

 

odstranění překážek ztěžujících manipulaci a 
potřebnou vizuální kontrolu 
vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru 
při manipulaci s břemenem 

• pád části stroje neprovádět opravy a údržbu rypadla bez odborného 
zaučení 

• Zranění či usmrcení 
pracovníků pádem 
břemene, pádem z 
výšky, převrácením 
rypadla 

vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru 
při manipulaci s břemenem 
pracovníci používají osobní ochranné pomůcky 
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Závěr 

Výstupem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt skladovací haly ve 
Valašském Meziříčí. Projekt je zaměřen především na výstavbu prefa monolitické 
železobetonové nosné konstrukce haly. Dále jsou zpracovány časové a finanční plány, 
zařízení staveniště na 3 etapy, kontrolní a zkušební plán pro nosnou konstrukci a BOZP. 

Dále jsem se zabýval demolicí stávající haly. Pro kterou jsem zpracoval technologický 
předpis a BOZP. 

Pro komplexnost by bylo vhodné práci rozšířit o další části. Namátkově o zbylé 
technologické předpisy, smluvní zajištění mezi všemi účastníky výstavby a jiné. 
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13.5  Zkratky a symboly 

AD   autorský dozor 
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DL   dodací list 

DPH   daň z přidané hodnoty 

EN   evropská norma 

HDPE  vysokohustotní polyetylen 

HSV   hlavní stavbyvedoucí 

HSV   hlavní stavební výroba 

IČO   identifikační číslo organizace 

ISO   International Organization for Standardization 

JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 

KZP   kontrolní a zkušební plán 

kce   konstrukce 

NN   nízké napětí 

M   zástupce stavbyvedoucího (mistr) 

P   protokol 

PD   projektová dokumentace 

PSV   pomocná (přidružená) stavební výroba 

PVC   polyvinylchlorid 

Sb.   sbírka 

S   statik 

SD   stavební deník 

SO   stavební objekt 

TDI   technický dozor investora 

VRN   vedlejší rozpočtové náklady 

ZRN   základní rozpočtové náklady 

ZS    zařízení staveniště 
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14  Seznam příloh 
 P. 2.01  Koordinační situace 
 P. 2.02  Situace širších vztahů 
 P. 3.01  Propočet stavby 
 P. 3.02  Časový plán - objektový 
 P. 5.01  Zařízení staveniště – Montáž sloupů 
 P. 5.02  Zařízení staveniště – Montáž opláštění 
 P. 5.03  Zařízení staveniště – Dokončovací práce 
 P. 5.04  Plán budování a likvidace zařízení staveniště 
 P. 5.05  Rozpočet zařízení staveniště 
 P. 5.06  Finanční plán zařízení staveniště 
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 P. 7.01  Časový harmonogram části haly 
 P. 7.02  Finanční plán části haly 
 P. 7.03  Rozpočet - část haly 
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 P. X.01  3D vizualizace postupu výstavby nosné konstrukce 

  

 

 


