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Anotace 

ešením této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu 

administrativní budovy a zpracování plánu BOZP pro realizaci tohoto objektu dle zákona 

309/2006 Sb.  

D vod zhotovování plánu bezpe nosti plyne z platné legislativy. Snaha preventivní 

ochrany usiluje o snížení smrtelných úraz  a vážných zran ní. Plánování a ízení bezpe nosti 

práce umož uje p edcházet možnému nebezpe í a snižovat náklady na zp sobené škody. V 

rámci ešení projektu byla stavební a technologická ást provedena v souladu s platnými 

normami. 

Annotation

The aim of this Diploma Thesis is the creation of the project documentation for 

construction of administrative building and the elaboration of the Health and Safety Plan for 

realization of this project according to Act No.309/2006 Coll. 

Importance of creating this plan is required by law. The aim of prevention efforts in 

the construction is the reduce of fatalities and serious injuries. Planning and safety 

management can prevent potential risks and reduce the cost of damages. Preparation of the 

technological documentation and of the construction documentation was conducted in 

accordance with current standards.
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POV - Plán organizace výstavby 

OOPP - Osobní ochranné pracovní pom cky  

Seznam použitých grafických a výpo etních program   

AutoCAD Architecture 2010 

Adobe Acrobat 7.0 professional 

KROS plus 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Word 

Microsoft Office Project 2007 
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1. Úvod diplomové práce 

ešením této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu 

administrativní budovy a zpracování plánu BOZP pro realizaci tohoto objektu dle zákona 

309/2006 Sb. Stavebnictví je stále odv tví s nejv tší pracovní úrazovostí. D vod zhotovování 

plánu bezpe nosti a ur ení koordinátora BOZP plyne z platné legislativy. Problematika 

oblasti BOZP se zabývá analýzou rizika a identifikací jeho charakteristiky. Snaha preventivní 

ochrany usiluje o snížení smrtelných úraz  a vážných zran ní, které dále znemož ují 

pracovník m pracovat na plný úvazek. Plánování a ízení bezpe nosti práce umož uje 

p edcházet možnému nebezpe í a snižovat náklady na zp sobené škody. 

Diplomová práce se skládá z ásti textové a výkresové. V textové ásti se nalézá 

pr vodní zpráva, souhrnná technická zpráva, zpráva organizace výstavby, zpráva za ízení 

staveništ , technologický postup provád ní vertikálního obvodového plášt  systému Kingspan 

a plán BOZP pro realizaci objektu administrativní budovy dle zákona 309/2006 Sb. Dále zde 

nalezneme rozpo et, asové plánování, p ílohovou ást a seznamy použité literatury a norem. 

Výkresová ást obsahuje jednotlivé p dorysy podlaží, pohledy, hlavní ezy, výkresy výkop , 

základ  a koordina ní situaci. 
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A. Pr vodní zpráva 

a)  Identifika ní údaje 

Název akce: ............................... ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT 001 

Místo stavby: ............................. Severovýchod 30/456, 78901, Záb eh na Morav  

Parcela íslo:  ............................. 2204 

Stupe  PD:  ................................ Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj: ........................................... Olomoucký kraj 

Stavební ú ad: ............................ Záb eh 

Stavebník: .................................. Czechdeveloper, a.s. 

              Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, I : 389 88 121 

Dodavatel stavby: ...................... Bude vybrán v sout ži 

Projektant: .................................. Bc. Ji í Koutný 

 

  Spolupráce na projektu: 

Stavební ást: ............................. viz. Projektová dokumentace 

Statika: ....................................... viz. Statická dokumentace 

Technika prost edí staveb:  ........ viz. Projektová dokumentace TZB 

Požární ochrana: ........................ viz. Požární zpráva 

Elektro: ...................................... viz. Projekt elektro 

b) Údaje o stávajících pom rech staveništ  

Stavba je umíst na v katastrálním území Záb eh v zastav né lokalit  obce. Vým ra 

parcely . 2204 iní 1618,85 m2. Parcela se nachází v rovinném území. Základovou p du tvo í 

písky a št rky t ídy S1. Geologickým pr zkumem nebylo zjišt no riziko pronikání radonu. 

Hladina podzemní vody se nachází v úrovni 318,58 m n.m. Pozemek je osazen t emi 

vzrostlými stromy a je oplocen do výše 1,8 metr . Vjezd na pozemek je z jižní strany z ulice 

Severovýchod. Z hlediska urbanistického a architektonického je navržené ešení v souladu 

s okolní zástavbou. Veškeré inženýrské sít  jsou vedeny z ulice Severovýchod. Konkrétn  se 

jedná o vedení kanalizace, vodovodu, elekt iny a teplovodu, který bude sloužit pro napojení 

administrativní budovy. 
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c) P ehled výchozích podklad  a provedených pr zkum  

Mapové podklady: 

- výškopisné a polohopisné zam ení 1:500, 

- katastrální mapa 1:2000, 

- inženýrsko-geologický a radonový pr zkum. 

Ostatní podklady: 

- požadavky investora, 

- vlastní pr zkumy, 

- zam ení a fotodokumentace, 

- vyhláška . 137/1998 Sb. O obecných požadavcích na výstavbu, 

- energetický audit, 

- zákon . 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním ádu ve smyslu 

pozd jších p edpis , 

- zákon . 309/2006 Sb., Kterým se upravuji další požadavky bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ni bezpe nosti a ochrany zdraví 

p i innosti nebo poskytováni služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ni 

dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci). 

d) Spln ní požadavk  dot ených orgán  

Projektová dokumentace ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY - OBJEKT 001 je 

dokumentací pro stavební povolení. Dokumentace obsahuje všechny známé požadavky 

dot ených orgán .V p ípad  dalších požadavk  bude aktualizována. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu 

Dokumentace je zpracována na základ  vyhlášek: 

 . 137/1998 Sb. - O obecných technických požadavcích na výstavbu  

 . 499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb 

f) Údaje o spln ní územních regulativ  

ešení stavby spl uje regulativy daného územního plánu. 

g) V cné a asové vazby 

V p ímé blízkosti stavebního pozemku není do budoucna uvažováno s další 

výstavbou. 
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h) P edpokládaná lh ta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokon ení projektu stavby ............... prosinec 2012 

Zahájení stavby ................................. b ezen 2012 

Ukon ení stavby ............................... listopad 2012  

i) Orienta ní statistické údaje o stavb  

Zastav ná plocha celkem: ................. 293,69m2 

Podlahová plocha celkem: ................ 1174,76m2 

Celkové náklady stavby: ................... 17.407 mil. K  

 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

Akce: .......................................... ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT 001 

 Severovýchod 30/456, 78901, Záb eh na Morav  

Stupe : ....................................... Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Stavebník: .................................. Czechdeveloper, a.s. 

              Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, I : 389 88 121 

Projekt: ...................................... Projekt stavební ásti 

Zodp. projektant: ....................... Bc. Ji í Koutný 

Archivní íslo: ........................... 11/2011 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

a) Zhodnocení staveništ  

Stavba je umíst na v katastrálním území obce Záb eh v zastav né ásti obce. Stavební 

parcela . 2204 o celkové vým e 1618,85 m2 bude sloužit pro výstavbu t ípodlažní 

administrativní budovy. Byly provedeny obhlídky na míst  stavby. Za ízení staveništ , 

skladování stavebního materiálu je uvažováno na pozemku 2204. P esná poloha za ízení 

staveništ  bude up esn na stavebníkem stavby. Napojení na dopravní infrastrukturu zajiš uje 

stávající p íjezdová komunikace. Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveništ  vhodné 

pro p ipravovanou stavbu. Po vybudování zám ru stavby v plánovaném rozsahu dojde ke 

zkvalitn ní povrchu parkovišt m, které povede k rozmanit jšímu využití území a lepšímu 

odvodu a istot  povrchové deš ové vody p ed vtokem do kanaliza ní sít .  
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V prostoru staveništ  a jeho blízkosti se nachází kanalizace jednotná (VAS, a.s., divize 

Šumperk). P ed zahájením prací nutno zajistit vyjád ení o existenci stávajících IS v zájmové oblasti a 

v p ípad  nutnosti zajistit jejich vyty ení. 

b) Urbanistické a architektonické ešení stavby 

Navržená stavba nenaruší stávající urbanistické architektonické ešení daného území, je 

navržena tak, aby nenarušila okolní stávající zástavbu. Stavba se nachází v ásti 

„Severovýchod" Záb eh. Podélná osa objektu (orientace Z-V) je kolmá k ose komunikace (ul. 

Severovýchod). Vjezd na pozemek je ešen z jižní strany a navazuje na parkovišt . P ší vstup 

je ešen rovn ž z jižní strany od p ilehlé komunikace ulice Severovýchod. Objekt spl uje 

závazné pokyny zadané regula ním plánem. P dorys administrativní budovy je tvaru 

obdelníku. Jedná se o ty podlažní monolitický skelet. V 1.NP se nachází 7 kancelá í, 

kuchy ka s jídelnou, zasedací místnost, vrátnice, sociální za ízení a technické zázemí objektu 

V 2.NP se nachází 8 kancelá í, zasedací místnost, kuchy ka s jídelnou a sociální za ízení. 

Ve 3.NP se nachází 8 kancelá í, zasedací místnost, kuchy ka s jídelnou a sociální za ízení. 

V 1.S se nachází technické zázemí, skladovací prostory a archiv. Sou ástí této stavby je 

zahradní úprava s oplocením a výstavba p ilehlého parkovišt . 

c) Technické ešení 

Základy 

Dle inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché a 

nenáro né. Stavba bude založena na železobetonové monolitické desce – C 25/30. Minimální 

hloubka základové spáry je 4,215m od upraveného terénu. Podkladní beton základové desky 

je tlouš ky 150 mm - C 25/30. 

Konstruk ní systém 

Stavba administrativní budovy je ešena jak monolitický podélný trojtakt. Oplášt ní 

stavby bude ešeno za pomocí tepeln  izola ního systému Kingspan. Pro obvodové 

konstrukce budou použity st nové panely KS1000FH s minerální vložkou. Vnit ní nosné 

st ny jsou ešeny jako monolitické (ztužující jádro tl. 300 mm a ztužující st na tl. 200). 

P í ky jsou ešeny za pomoci sádrokartonu tlouš ky 100 mm vypln ny zvukovou izolací. 
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Stropy 

Stropní konstrukce je ešena rovn ž jako monolitická. Tlouš ka stropu 1.NP, 2. NP a 

 3.NP iní v každém podlaží 160 mm. Monolitický strop je vynášen podélnými 

monolitickými pr vlaky, stropními podélnými monolitickými obvodovými pr vlaky a 

p í nými monolitickými stropními obvodovými ztužidly (viz výkres stropních konstrukcí). 

Schodišt  

Schodišt  je ešeno jako monolitické pravoto ivé trojramenné. Nosná konstrukce 

stup  tvo í železobetonová monolitická deska (C 25/30) tlouš ky 125 mm (2krát zalomená a 

uložená do monolitické ztužující st ny) a dv  desky nástupního a výstupního ramene op ené o 

2krát zalomenou desku. Kotvení desek v úrovni strop  je ešeno do podélného pr vlaku. 

Stupn  budou nadbetonovány a opat eny keramickou dlažbou. Ocelové madlo bude kotveno 

do monolitického ztužujícího jádra a zdi. Zábradlí na mezipodest  bude ešeno jako 

sloupkové. 

Zast ešení 

St echa je ešena jako plochá se dv ma st ešními vpust mi pr m ru 125 mm. 

Povlakovou krytinu tvo í oxidované asfaltové pásy BITUBITAGIT DESIGN a 

BITUBITAGIT PE V60 S301. Tepelnou izolaci tvo í p nový polystyren tlouš ky 150 - 270 

mm. Parozábrana je tvo ena folií JUTAFOL N AL. 170 SPECIAL. 

Vn jší plochy  

 P ší vstup na pozemek je ešen z jižní strany z p ilehlé místní komunikace ulice 

Severovýchod. Parkování pro zam stnance je ešeno rovn ž z jižní strany s p íjezdem z ulice 

Severovýchod. Pozemek bude opocen a vjezd bude zabezpe en uzamykatelnou brankou a 

bránou. Parkovací plochy a p ístupové plochy pro p ší budou ešeny ze zámkové dlažby. 

Okolní plochy pozemku budou zatravn ny a osázeny nízkými stromky a ke i. Na pozemku 

budou zachovány p vodní t i vzrostlé stromy. 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

V rámci výstavby za ízení staveništ  budou deš ové vody svedeny a napojeny do 

jednotné kanalizace. Splašková kanalizace bude odvedena a napojena na odd lenou 

kanaliza ní sí . V rámci stavby bude zhotoveno napojení k dosavadnímu vodovodnímu adu 

DN 90 PE v ulici Severovýchod v majetku ŠPVS. Napojení elektrických síti již prob hlo. 
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Napojení stavby na ve ejnou komunikaci z ulice Severovýchod bude provedeno pomocí 

mírného sjezdu. 

e) ešení dopravní a technické infrastruktury 

Napojení stavby na ve ejnou komunikaci – ulice Severovýchod bude provedeno pomocí 

mírného sjezdu. Sou ásti stavebního objektu bude zhotovení parkovišt  pro zam stnance 

budovy. 

f) Vliv stavby na životní prost edí 

Vytáp ní administrativní budovy je ešeno za pomocí teplovodu z nedaleké výtopny. 

Odpadní vody budou odvedeny do ve ejné kanalizace v ulici Severovýchod. Odvodn ní 

deš ové vody bude realizováno do kanalizace zhotovené v rámci p ípravy stavby. 

Rozbitý stavební materiál, sut , apod. budou odvezeny a recyklovány dle p íslušných 

p edpis . Zajišt ní recyklace a skládkování zajistí dodavatel stavebních prací. K ukládání 

odpadk  bude sloužit kontejner umíst ný na staveništi. V p ípad  zvýšené prašnosti budou 

staveništní komunikace skráp ny vodou. Stavba nevykazuje výrazné vlivy poškozující životní 

prost edí.  

g) Bezbariérové ešení okolí stavby 

Stavba administrativní budovy je navržena pro bezbariérový p ístup. 

h) Pr zkumy a m ení 

V rámci p edvýrobní p ípravy byla stavba zam ena a po ízena fotodokumentace 

zachycující p vodní situaci. 

i) Geodetické podklady 

Výškopisné a polohopisné zam ení. 

Katastrální mapa 1: 2000. 

j) len ní stavby 

Stavba je len na na stavební objekty: 

SO 01 – Objekt, 

SO 02 – P ípojka elekt ina, voda, a kanalizace, 

SO 03 – Zpevn né plochy a terénní úpravy. 
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k) Vliv stavby na okolí 

Stavba svou realizací výrazn  nenaruší své okolí. O ekávaný je zvýšený nár st dopravy 

a hluku v dané lokalit  p i realizaci objektu. 

l) Ochrana zdraví a bezpe nosti pracovník  

viz – Plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 

Pro zhotovení plánu byla dodržena platná ustanovení: 

zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ni bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

innosti nebo poskytovaní služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ni dalších 

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci) 

Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Vyplývá ze statických posudk . 

3. Požární bezpe nost 

 viz – Plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 

Požadavky na požární ochranu jsou stanoveny: 

zákonem .133/85 Sb - o požární ochran , 

vyhláškou MV . 246/2001 Sb o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

vyhláškou . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost edí 

Provoz stavby nemá žádný negativní vliv na životní prost edí. Veškeré technologie 

použité na stavb  spl ují podmínky dané legislativou a neohrožují životní prost edí. Se 

vzniklými odpady bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. - O odpadech a o zm n  

n kterých dalších zákon . Veškerý stavební odpad bude t ízena následn  recyklován. Stavba 

ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Na stavb  budou použity b žné 

technologie, které neohrožují životní prost edí. Vzrostlé stromy a ke e nebudou káceny.  
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Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o 

odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . P i realizaci stavby dojde k produkci odpad  skupiny 

17 - stavební a demoli ní odpady Dle p ílohy . 1, vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve zn ní 

vyhlášky . 503/2004 Sb.  

Zásady pro nakládání s odpady 

Je nutné minimalizovat vznik odpad , maximáln  recyklovat odpady, minimalizovat 

sm sné odpady a zamezit zbyte nému vznikání odpad  

Kategorizace odpad  

Stavební a demoli ní odpady - p edpokládané množství a zp sob nakládání 

Kategorie odpadu (t/rok)  

17 01 01 Beton 1,1t O 

17 02 01 D evo 2,5t O 

17 02 02 Sklo 0,4t O 

17 02 03 Plasty 0,5t O 

17 04 05 Železo a ocel 0,9t O 

Odpady vzniklé provozem (t/rok) kategorie odpadu nakládání s odpadem

20 01 21 Zá ivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Sm sný komunální odpad  0,8t O 

5. Bezpe nost p i užívání 

P i užívání stavby nehrozí žádné p edem známé nebezpe í. Bezpe nost a zdraví 

fyzických osob nebude p i užívání ni ím ohrožena. 

6. Ochrana proti hluku 

Hluk z blízké komunikace je dostate n  eliminován obvodovým plášt m a okny.  

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba spl uje veškeré požadavky stanovené platnou legislativou: 

Vyhláška . 151/2001.- kterou se stanoví podrobnosti ú innosti užití energie p i 

rozvodu tepelné energie a vnit ním rozvodu tepelné energie, 
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Vyhláška . 291/2001. -kterou se stanoví podrobnosti ú innosti užití energie p i 

spot eb  tepla v budovách, 

Normu SN 73 0540-2 -Tepelná ochrana budov. 

8. Bezbariérové ešení stavby 

Stavba je ešena jako bezbariérová. Je navržena dle kritérií daných vyhláškou  

. 398/2009 Sb. 

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vn jšími vlivy 

V daném území se nevyskytují žádné vn jší škodlivé vlivy. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Bude zajišt na provizorním oplocením staveništ  do výšky1,8m. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních ploch 

  V rámci výstavby za ízení staveništ  budou deš ové vody svedeny a napojeny 

do jednotné kanalizace. Splašková kanalizace bude odvedena a napojena na odd lenou 

kanaliza ní sí . V rámci stavby bude zhotoveno napojení k dosavadnímu vodovodnímu 

adu DN 90 PE v ulici Severovýchod v majetku ŠPVS. 

b) zásobování vodou 

Zásobování stavby vodou je ešeno napojením na vodovodní ád DN 100 PE v ulici 

Severovýchod, který je majetkem m sta Záb eh. Uvažovaná denní spot eba vody je navržena 

na 45 l/den. 

c) zásobování energiemi 

Napojení k elektrické energie je již provedeno 

d) ešení dopravy 

Napojení dopravy je ešeno z místní komunikace ulice Severovýchod. Napojení je 

ešeno p es sníženou ást chodníku. 
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e) povrchové úpravy okolí stavby 

Zpevn né plochy chodníku budou ešeny ze zámkové betonové dlažby uložené do 

št rkového lože. Zpevn ná plocha parkovišt  bude tvo ena asfaltovým povrchem. 

f) elektronické komunikace 

Elektronické komunikace nejsou v projektu zastoupeny 

 

E. Zásady organizace výstavby 

Akce: .......................................... ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT 001 

 Severovýchod 30/456, 78901, Záb eh na Morav  

Stupe : .......................................  Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Stavebník: .................................. Czechdeveloper, a.s. 

              Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, I : 389 88 121 

Projekt: ...................................... Projekt stavební ásti 

zodp. projektant: ........................ Bc. Ji í Koutný 

archivní íslo: ............................ 11/2011 

1. Charakteristika staveništ  

Stavba je umíst na v katastrálním území obce Záb eh v zastav né ásti obce. Stavební 

parcela . 2204 o celkové vým e 1618,85 m2 bude sloužit pro výstavbu ty podlažní 

administrativní budovy. Byly provedeny obhlídky na míst  stavby. Za ízení staveništ , 

skladování stavebního materiálu je uvažováno na pozemku 2204. P esná poloha za ízení 

staveništ  bude up esn na stavebníkem stavby. Napojení na dopravní infrastrukturu 

zajiš uje stávající p íjezdová komunikace. Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako 

staveništ  vhodné pro p ipravovanou stavbu. V rámci p ípravy stavby bude vybudováno 

za ízení staveništ  s p ístupem z ulice Severovýchod. Na stavb  budou probíhat práce 

uvedené v plánu BOZP. Pro dopravu materiálu budou použity b žné dopravní prost edky. 

2. Inženýrské sít  a jiné za ízení 

Nebudou v rámci projektu dot eny. 
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3. Napojení staveništ  na energie 

Napojení staveništ  na elektrickou sí  a vodovod budou ešeny v zápise o p edání a 

p evzetí staveništ . Úhrada energií bude stanovena dle písemné dohody. 

4. Bezpe nost a ochrana zdraví 

viz – Plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 

Pro zhotovení plánu byla dodržena platná ustanovení: 

Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ni bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci) 

 

Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích. 

5. Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm  

Staveništ  a jeho uspo ádání je ešeno dle platných norem a bezpe nostních p edpis  a 

vyhlášek a spl uje ochranu sousedního území. 

6. Za ízení staveništ  

V rámci p ípravy za ízení staveništ  budou p ivezeny do asné objekty za ízení 

staveništ  (stavební bu ky). Materiál pro p ímý odb r bude skladován na vyhrazené volné 

ploše na paletách. Dlouhodob  skladovaný materiál bude uskladn n v uzamykatelných 

skladech. Veškeré další informace jsou uvedeny ve zpráv  za ízení staveništ . 

7. Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení 

Pro za azení staveništ  budou použity stavební bu ky, které nebudou spojeny pevn  se 

zemí. Po dokon ení stavby budou veškeré objekty za ízení staveništ  odvezeny. Za ízení 

staveništ  nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. 

8. Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

viz – Plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 
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Pro zhotovení plánu byla dodržena platná ustanovení: 

Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ni bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ni dalších 

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci) 

 

Na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

9. Vliv stavby na životní prost edí 

Veškeré technologie použité na stavb  spl ují podmínky dané legislativou a neohrožují 

životní prost edí. Se vzniklými odpad bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. - O 

odpadech a o zm n  n kterých dalších zákon . Veškerý stavební odpad bude t ízena následn  

recyklován. Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prost edí. 

 Na stavb  budou použity b žné technologie, které neohrožují životní prost edí. 

Vzrostlé stromy a ke e nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . 

 

 Vyt íd ný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp sobem, nap íklad 

recyklací nebo uložením na povolenou skládku, pop ípad  p edat odborné firm  k likvidaci. 

P i realizaci stavby dojde k produkci odpad  skupiny 17 - stavební a demoli ní odpady dle 

p ílohy . 1, vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve zn ní vyhlášky . 503/2004 Sb. Dodavatel 

stavby musí respektovat NV . 502/2000 o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a 

vibrací ve zn ní pozd jších p edpis , dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší p ípustné hodnoty 

hluku ve venkovním prostoru dle odstavce 2.5 a p ílohy . 6 tohoto na ízení. Nejvyšší 

p ípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto na ízení. 

10. Orienta ní lh ta výstavby 

Lh ta výstavby se p edpokládá 36 týdn . Termín zahájení a ukon ení stavby bude 

ur en harmonogramem výstavby. Dodavatel je povinen po dokon ení stavby vyklidit 

staveništ  a upravit dle požadavk  projektové dokumentace a na základ  p edem stanovené 

smlouvy.  
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F. 1-1 Technická zpráva 

akce: ........................................... ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT 001 

 Severovýchod 30/456, 78901, Záb eh na Morav  

stupe : ........................................  Projektová dokumentace pro stavební povolení 

projekt: ....................................... Projekt stavební ásti 

Stavebník: .................................. Czechdeveloper, a.s. 

              Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, I : 389 88 121 

zodp. projektant: ........................ Bc. Ji í Koutný 

archivní íslo: ............................ 11/2011 

a) Ú el a popis objektu 

Stavba bude postavena za ú elem zvýšení kapacity kancelá ských místností.  Stavba je 

umíst na v katastrálním území Záb eh v zastav né lokalit  obce. Vým ra parcely . 2204 iní 

1618,85 m2. Parcela se nachází v rovinném území. 

 Základovou p du tvo í písky a št rky t ídy S1 .Geologickým pr zkumem nebylo 

zjišt no riziko pronikání radonu. Hladina podzemní vody se nachází v úrovni 318,58 m n. m. 

Pozemek je osazen t emi vzrostlými stromy a je oplocen do výše 1,8 metr . Vjezd na 

pozemek je z jižní strany z ulice Severovýchod.  

 

Z hlediska urbanistického a architektonického je navržené ešení v souladu s okolní 

zástavbou. Veškeré inženýrské sít  jsou vedeny z ulice Severovýchod. Konkrétn  se jedná o 

vedení kanalizace, vodovodu, elekt iny a teplovodu, který bude sloužit pro napojení 

administrativní budovy. 

b) Architektonické, funk ní, dispozi ní a urbanistické ešení 

Urbanistické ešení  

Navržená stavba nenaruší stávající urbanistické architektonické ešení daného území, 

je navržena tak, aby nenarušila okolní stávající zástavbu. Stavba se nachází v ásti 

„Severovýchod" Záb eh. Podélná osa objektu (orientace Z-V) je kolmá k ose komunikace 

(ul. Severovýchod). Vjezd na pozemek je ešen z jižní strany a navazuje na parkovišt . 

P ší vstup je ešen rovn ž z jižní strany od p ilehlé komunikace ulice Severovýchod. 

Objekt spl uje závazné pokyny zadané regula ním plánem. 
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Architektonické a dispozi ní ešení  

P dorys administrativní budovy je tvaru obdelníku. Jedná se o t ípodlažní monolitický 

skelet. V 1.NP se nachází 7 kancelá í, kuchy ka s jídelnou, zasedací místnost, vrátnice, 

sociální za ízení. A technické zázemí objektu V 2.NP se nachází 8 kancelá í, zasedací 

místnost, kuchy ka s jídelnou a sociální za ízení. Ve 3.NP se nachází 8 kancelá í, zasedací 

místnost, kuchy ka s jídelnou a sociální za ízení. V 1.S se nachází technické zázemí, 

skladovací prostory a archiv. Sou ástí této stavby je zahradní úprava s oplocením a výstavba 

p ilehlého parkovišt . Sou ástí této stavby je zahradní úprava s oplocením a výstavba 

p ilehlého parkovišt . 

c) Orienta ní statistické údaje o stavb  

Zastav ná plocha celkem: 293,69 m2 

Podlahová plocha celkem: 1174,76 m2 

d) Technické a konstruk ní ešení 

Stavba administrativní budovy bude ešena jako monolitický ty podlažní skelet. Jedná 

se o podélný systém založený na monolitické základové desce. St echa je ešena jako plochá. 

Schodišt  je trojramenné monolitické železobetonové s obkladem stup  z dlaždic. P í ky jsou 

ešeny ze sádrokartonu. Sou ástí objektu je i ešení parkovacího stání a zahradní úprava. 

Veškeré materiály použité na stavbu budou mít požadované vlastnosti a budou doloženy 

atestem p i kolauda ním ízení. 

d1) P íprava území a zemní práce 

V rámci p ípravy území bude provedeno vyty ení sítí vztahující se k t sné blízkosti 

staveništ . P i p íprav  území bude sejmuta ornice o mocnosti 200 mm. ást ornice bude 

deponována p ímo na staveništi, v tší ást ornice bude odvezena a skládkována na nedalekém 

pozemku ve vlastnictví stavebníka. Ornice bude uložena tak, aby ji bylo možno znovu využít. 

Výkopové práce budou provedeny dle požadavk  projektové dokumentace a budou dodržena 

veškerá ustanovení související s bezpe ností práce. Hlavní stavební jáma bude pažena. Zemina 

bude odvezena a deponována na nedaleký pozemek ve vlastnictví stavebníka. 
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d2) Základy a podkladní betony 

Dle inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché a 

nenáro né. Stavba bude založena na železobetonové monolitické desce – C 25/30. Minimální 

hloubka základové spáry je 4,215 m od upraveného terénu. Podkladní beton základové desky 

je tlouš ky 150 mm - C 25/30. 

d3) Svislé nosné konstrukce 

Stavba administrativní budovy je ešena jak monolitický podélný trojtakt. Oplášt ní 

stavby bude ešeno za pomocí tepeln  izola ního systému Kingspan. Pro obvodové 

konstrukce budou použity st nové panely KS1000FH s minerální vložkou. Vnit ní nosné 

st ny jsou ešeny jako monolitické (ztužující jádro tl. 300 mm a ztužující st na tl.200). P í ky 

jsou nenosné a jsou ešeny za pomoci sádrokartonu tl. 100 mm. 

d4) Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je ešena jako monolitická. Tlouš ka stropu 1.S, 1.NP, 2. NP a 3.NP 

iní v každém podlaží 160mm. Monolitický strop je vynášen podélnými monolitickými 

pr vlaky, obvodovými pr vlaky a p í nými monolitickými stropními obvodovými ztužidly 

(viz výkres stropních konstrukcí). 

d5) Schodišt  

Schodišt  je ešeno jako monolitické pravoto ivé trojramenné. Nosná konstrukce 

stup  tvo í železobetonová monolitická deska (C 25/30) tlouš ky 125 mm (2x zalomená a 

uložená do monolitické ztužující st ny) a dv  desky nástupního a výstupního ramene op ené o 

2 x zalomenou desku. Kotvení desek v úrovni strop  je ešeno do podélného pr vlaku. Stupn  

budou nadbetonovány a opat eny keramickou dlažbou. Ocelové madlo bude kotveno do 

monolitického ztužujícího jádra a zdi. Zábradlí na mezipodest  bude ešeno jako sloupkové. 

d6) Krov 

V objektu se krov ne eší. 

d7) St echa  

 St echa je ešena jako plochá se dv ma st ešními vpust mi. Povlakovou krytinu tvo í 

oxidované asfaltové pásy BITUBITAGIT DESIGN a BITUBITAGIT PE V60 S301. 
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Tepelnou izolaci tvo í p nový polystyren tlouš ky 150 - 270 mm. Parozábrana je tvo ena folií 

JUTAFOL N AL. 170 SPECIAL. 

d8) P dní prostor 

V objektu se p dní prostor ne eší. 

d9) Komíny 

 Vytáp ní objektu je navrženo teplovodem z nedaleké teplárny. V objektu se komíny 

nenacházejí 

d10) P í ky 

P í ky jsou ešeny jako sádrokartonové tl.100 mm 

d11) P eklady  

V objektu se ne eší. 

d12) Podhledy a oplášt ní 

Oplášt ní stavby bude ešeno za pomocí tepeln  izola ního systému Kingspan. Pro 

obvodové konstrukce budou použity st nové panely KS1000FH s minerální vložkou tl. 150 

mm. 

d13) Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou  uvedeny v tabulce místností (viz. p dorysy podlaží). 

Podrobná specifikace vrstev podlah v etn  podlahových lišt a soklových pásk  podél st n jsou 

specifikovány na výkresu. U všech podlah (v celé tlouš ce podlahy) je po obvodu st n izola ní 

pásek REGUPOL tl. 15 mm. Dilata ní spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních 

úsecích 3x3 m (na vazbu). P ed provedením podlah je nutno osadit navržené instalace dle 

projektu jednotlivých profesí. P esná barevná a materiálová specifikace koberc  a dlažby bude 

up esn na p i realizaci s architektem interiér . 

d14) Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

St echa je ešena jako plochá se dv ma st ešními vpust mi. Povlakovou krytinu tvo í 

oxidované asfaltové pásy BITUBITAGIT DESIGN a BITUBITAGIT PE V60 S301. 
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Parozábrana je tvo ena folií JUTAFOL N AL. 170 SPECIAL. Izolace spodní stavby je ešena 

pomocí hydroizola ní folie FATRAFOL 803 tlouš ky 2 mm. 

d15) Tepelná, zvuková a kro ejová izolace 

Pro podlahy je použita tepelná izolace Rotaflex super tlouš ky 40 mm. Izolace st echy je 

ešena p novým polystyrenem STYROTRADE EPS100S. Zateplení podzemní stavby je 

ešeno pomocí tepelné izolace XPS POLYFOAM C-350 TG, tlouš ky 100 mm. 

d16) Omítky 

Vnit ní omítka vápenocementová štuková tl. 5mm. 

d17) Obklady 

a) vnit ní - v místnostech hygienického za ízení navrženy keramické obklady 

(poloha, velikost obklada ek a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). P esné ur ení 

barevného ešení a typu obkladu bude ur eno architektem v pr b hu realizace stavby. 

b) vn jší - nejsou 

d18) Truhlá ské, záme nické a ostatní dopl kové výrobky 

Okna a dve e hliníkové s hotovou povrchovou úpravou, zasklena izola ním dvojsklem – 

4+16 (argon) + 4 mm (sou initel prostupu tepla okna Uw = 1,1 W.m-2.K-1). Sou ásti dodávky 

oken jsou vnit ní parapety z laminátové d evot ísky, venkovní z hliníku. Vstupní dve e do 

objektu budou bezpe nostní s požární odolností dle požárn  bezpe nostního ešení EW 30 

DP3 (sou initel prostupu tepla dve í Ud = 1,1 W.m"2.K"1). Vnit ní dve e budou d ev né 

hladké nebo ze 2/3 prosklené, osazené do obložkových nebo ocelových zárubní. U vstupu 

nesmí vzniknout schodek v tší než 20 mm (v etn  prahu dve í).  

d19) Klempí ské výrobky 

Klempí ské výrobky budou provedeny z hliníkového plechu systému Kingspan. 

d20) Malby a nát ry 

Vnit ní – malby latexové bílé DÜFA ot ruvzdorné dvojnásobné s penetrací. 

d21) V trání místnosti 

Je navrženo p irozen  - okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou ventila ní 

št rbinou).  
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d22) Venkovní úpravy 

Podél objektu je okapový chodník ší e 600 mm s betonovým obrubníkem - viz projekt 

komunikace + terénní a sadové úpravy. P ístupový chodník je vydlážd n zámkovou betonovou 

dlažbou tlouš ky 60 mm uloženou do kamenné drt  frakce 4-8 mm tlouš ky 40 mm. 

Podkladem vrstvu tvo í zhutn ná št rkodr . 

 Lemování chodníku bude zahradním obrubníkem ABO 5-20. Parkovišt  bude 

vyhotoveno jako asfaltové – konstruk ní vrstvy budou up esn ny dodavatelem. 

e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Stavba spl uje veškeré požadavky stanovené platnou legislativou: 

Vyhláška . 151/2001.- kterou se stanoví podrobnosti ú innosti užití energie p i 

rozvodu tepelné energie a vnit ním rozvodu tepelné energie, 

Vyhláška . 291/2001. -kterou se stanoví podrobnosti ú innosti užití energie p i 

spot eb  tepla v budovách, 

Normu SN 73 0540-2 -Tepelná ochrana budov. 

f) Zp sob založení objektu 

Dle inženýrsko-geologického pr zkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché a 

nenáro né. Stavba bude založena na železobetonové monolitické desce – C 25/30. Minimální 

hloubka základové spáry je 4,215 m od upraveného terénu. Podkladní beton základové desky 

je tlouš ky 150 mm - C 25/30. 

g) Vliv stavby na životní prost edí 

stavby nemá žádný negativní vliv na životní prost edí. Veškeré technologie použité na 

stavb  spl ují podmínky dané legislativou a neohrožují životní prost edí. Se vzniklými 

odpady bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. - O odpadech a o zm n  n kterých 

dalších zákon . Veškerý stavební odpad bude t ízena následn  recyklován. Stavba ani její 

provoz nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Na stavb  budou použity b žné 

technologie, které neohrožují životní prost edí.  

Vzrostlé stromy a ke e nebudou káceny. Se vzniklými odpady bude nakládáno v 

souladu se zákonem . 185/2001 Sb. o odpadech ve zn ní pozd jších p edpis . Vyt íd ný 

stavební odpad je nutno likvidovat povoleným zp sobem, nap íklad recyklací nebo uložením 

na povolenou skládku, pop ípad  p edat odborné firm  k likvidaci. P i realizaci stavby dojde 
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k produkci odpad  skupiny 17 - stavební a demoli ní odpady dle p ílohy . 1 vyhlášky MŽP 

381/2001 Sb., ve zn ní vyhlášky . 503/2004 Sb.  

 Zásady pro nakládání s odpady 

je nutné minimalizovat vznik odpad , maximáln  recyklovat odpady, minimalizovat 

sm sné odpady a zamezit zbyte nému vznikání odpad  

Kategorizace odpad  

Stavební a demoli ní odpady - p edpokládané množství a zp sob nakládání 

Kategorie odpadu (t/rok)  

17 01 01 Beton 1,1t O 

17 02 01 D evo 2,5t O 

17 02 02 Sklo 0,4t O 

17 02 03 Plasty 0,5t O 

17 04 05 Železo a ocel 0,9t O 

Odpady vzniklé provozem (t/rok) kategorie odpadu nakládání s odpadem

20 01 21 Zá ivky 0,01t N OZO 

20 03 01 Sm sný komunální odpad  0,8t O 

h) Dopravní ešení 

Napojení dopravy je ešeno z místní komunikace ulice Severovýchod. Napojení je 

ešeno p es sníženou ást chodníku. 

i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí 

V daném území se nevyskytují žádné vn jší škodlivé vlivy. 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

viz – Plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 
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2. Za ízení staveništ  

2.1 Identifika ní údaje 

Název akce: ............................... ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT 001 

Místo stavby: ............................. Severovýchod 30/456, 78901, Záb eh na Morav  

Parcela íslo:  ............................. 2204 

Kraj: ........................................... Olomoucký kraj 

Stavební ú ad:  ........................... Záb eh 

Stavebník: .................................. Czechdeveloper, a.s. 

              Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, I : 389 88 121 

Dodavatel stavby: ...................... Bude vybrán v sout ži 

Projektant: .................................. Bc. Ji í Koutný 

2.2 Popis stavby 

Stavba administrativní budovy se nachází na parcele . 2204 v katastrálním území 

Záb eh. Jedná se o ty  podlažní monolitický skelet založený na monolitické základové desce. 

Budova je ešena jako podsklepená. P dorysné rozm ry stavby jsou 11.40 x 25.80 m, výška 

objektu je 10.55 m, konstruk ní výška podlaží je 3.30 m. Osová vzdálenost nosného systému 

je v modulu 3.60 m. Sloupy a nosné zdi jsou monolitické – C 20/25, rozm ry 0.30 x 0.50 mm 

a 0.30 x 0.30 mm. Na obvodový pláš  budou použity tepeln  izola ní panely Kingspan 

KS1000FH tl. 0.15 m s vnit ní minerální tepelnou izolací. 

2.3 Postup budování a likvidace staveništ  

Prostor staveništ  je majetkem investora. V sou asné dob  je pozemek nevyužívaný, 

oplocený. Staveništ  se za ne budovat 10 dní  p ed zahájením prací na stavb  a bude se 

postupn  budovat podle pot eb v pr b hu stavby. Likvidovat se budou postupn  objekty 

za ízeni staveništ  tak, aby bylo p ed definitivním dokon ení stavby za ízení staveništ  

zlikvidováno.  

P ed zapo etím prací zajistí investor vyty ení objektu a stávajících inženýrských sítí. 

2.4. Uspo ádání staveništ  

Za ízení staveništ  bude ádn  oploceno a bude provád na kontrola a išt ní 

dojížd jících vozidel, aby nedocházelo ke zne iš ování komunikací. Pro výstavbu bude 

použita t žká mechanizace – typ Autoje áb Tatra T-815 AD 20T. 
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2.5. Specifikace autoje ábu  

Specifikace P íloha . 1 – (Specifikace autoje ábu Tatra T-815 AD 20T) 

P ed zapo etím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány p ípojky – kanalizace, 

vodovod, elektrika. Po dobu výstavby p ípojek dojde k do asným zábor m v ulici 

Severovýchod. 

2.6 Napojení staveništ  na sít  

Voda:  

pro pot eby stavby bude vybudována provizorní p ípojka z místní ve ejné vodovodní 

sít  z ulice Severovýchod. Místo napojení je vyzna eno na situaci ZS. K m ení 

odb ru na staveništi bude vybudována vodom rná šachta s vodom rem a uzáv rem.  

Kanalizace:  

splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odvád na p ípojkou napojenou 

na hlavní kanaliza ní ád v ulici Severovýchod. 

Elektrická energie:  

bude zajiš ována p ípojkou NN z ve ejné rozvodné sít  vedoucí pod chodníkem 

v ulici Severovýchod. Kabely po staveništi povedou nad povrchem zem . 

2.7 Zásobování staveništ  el. energií 

P i projektu elektrizace vycházíme z: 

vypracování p edb žné rozvahy o odb ru, která jsou podkladem k jednání 

s p íslušnými orgány o možnosti p ipojení na státní energetickou sí , 

 

ur ení požadavk  na nep erušenou dodávku, 

jednání o využití budoucích definitivních za ízení pro ú ely výstavby, 

ur ení po adí d ležitosti jednotlivých odb rných míst, na základ  kterých jsou 

dimenzovány rozvody. 
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Ur ení druhu spot ebi  

Spot ebi e provozní

elektromotory, svá ecí agregáty, topidla, mícha ky, el. vrátek, akumula ní kamna, 

erpadlo, atd. 

Spot ebi e pro osv tlení

 vn jší, vnit ní.  

Stanovení maximálního zdánlivého p íkonu: 

Stanovení max. p íkonu - P íloha . 2  - (Výpo et max. p íkonu el. energie pro 
za ízení staveništ )  P = 71kW 

Ur ení vnitrostaveništního rozvodu NN: 

Druh rozvodu – volný vodi  na stožáru. 

P ipojení spot ebi  a rozvod uvnit  objekt : 

Rozvod k jednotlivým spot ebi m je z odb rného místa proveden m d nými vodi i 

v obalu z kau ukového vulkanizátoru. Vodi e musí být umíst ny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození mechanickými vlivy. 

2.8 Osv tlení na staveništi 

Trasu a umíst ní t les navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodi  

projektant elektro. Osv tlovací trasu je vhodné vést samostatn  z d vod  koordinovaného 

zapínání a vypínání. Uvnit  objektu žárovkovými a výbojkovými t lesy napájenými 

z rozvad . 

2.9 Zásobování staveništ  vodou 

Pro provoz staveništ  pot ebujeme: 

užitkovou, 
pitnou, 
požární. 

 

Sou et spot eb p ipadající na práce provád né v období maximálního výkonu stanoví podle 
vzorce: 

Qn = ( Pn x Kn / t x 3600) l/sec, 
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Kde  Qn      vte inová spot eba vody, 

 Pn spot eba vody na den, sm nu, 

 Kn sou initel nerovnom rnosti pro danou spot ebu, 

 t doba, po kterou je voda odebírána. 

Spot eba vody - P íloha . 3 - (Výpo et max. pot eby vody pro za ízení staveništ )

Qn = 7,86 l/s

2.10 Systém zásobování materiály 

Beton bude p ivážen pr b žn  z nedaleké betonárky Záb eh autodomícháva i.

Obvodové panely budou dováženy z nedalekého skladu investora a na staveništi budou 

skladovány dle technologického postupu. Tvárnice budou dováženy na paletách. Malta se 

bude vyráb t p ímo na staveništi pomocí míchacího centra. Podkladový št rk bude skladován 

voln  ložený. Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveništ , 

vyhovují a není pot eba init žádná další opat ení. 

2.11 Skladování na staveništi 

Požadavky na uspo ádání skládek: 

Kusový materiál pravidelných tvar  se m že skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvar  do výše 1 m. Cihly, tvárnice a podobný materiál se skladuje v sádkách 

nebo paletách do výše 2 m. Materiál, jehož plocha je v tší než 4m
2
, a materiál, p i jehož 

p emis ování p ipadá na 1 muže váha v tší, než 50 kg se smí skladovat do výše max. 1,2 m.  

Pokud se materiál ukládá pomocí mechanism  nebo pokud se p i ru ní manipulaci 

nezvedá výše než 1,2 m, pak se m že skladovat až do výše 2,2 m na do asných a max. 3 m, 

na trvalých skládkách.

Na jsou p edpokládány dva druhy skládek materiálu: 

skládka otev ená na volném prostranství, 

krytý sklad. 

V krytých skladech se skladuje: pláš ové podlahoviny, spojovací sou ásti, vodi e, 

elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování, zámky, d ezy, umyvadla, 

cement vápno, sádra, omítkové sm si, dlaždice, obklada ky, sklo, ná adí. Kryté sklady jsou 
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ocelové. Oplocení staveništ  je z drát ného pletiva. Umíst ní skládek je z ejmé ze situace 

za ízení staveništ . 

2.12 Sociální za ízení staveništ  

Sociální za ízení slouží sociálním a hygienickým pot ebám pracovník  na staveništi. 

Za ízení staveništ  musí být vybudováno p ed zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 

ZS závisí na po tu pracovník , pro které je budováno a zejména na po tu pracovník , pro 

které je nutné zajistit stravování a místnosti vhodné pro p evlékání a ukládání od v . Za ízení 

musí být v souladu s platnými hygienickými p edpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

Návrh sociálního za ízení staveništ  pro 23 d lník  stavbyvedoucího a mistra 

Šatny 

Šatny slouží k p evlékání pracovník , ukládání jejich od vu, schování se p ed nep ízní 

po así a v tomto p ípad  rovn ž ke stravování. Šatny jsou vytvo eny bu kami CONTIMADE 

STANDARD TYP 2. Prostor šatny je vybaven i menší kuchy skou linkou a drobnými 

spot ebi i pro oh ev jídla. Kontejner je p ipojen na staveništní rozvad  elektrického proudu a 

vodovodní p ípojku. P ed položením bun k bude sejmuta ornice a terén upraven vodorovnou 

vrstvou št rkového podsypu v tlouš ce 150 mm. Bu ky za ízení staveništ  budou umíst ny na 

východ od realizovaného objektu. 

2 bu ky min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 23 x 1,25 = 28,75 m
2, navrženy jsou 

mobilní bu ky contimade o rozm rech 2,435 x 6,058 m = 14,75 x 2 = 29,5 m2 

WC a umývárna 

1 bu ka CONTIMADE STANDARD TYP 19 na WC a umývárnu. WC: - pot eba je 

minimáln  2 mušle a 2 sedadla (do 50 muž ), umývárna: navrženy jsou 3 umyvadla a 

2 sprchy (pot eba min.1 umyvadlo/10 osob a 1 sprcha/20 osob) 

Stavbyvedoucí a mistr 

1 bu ka CONTIMADE STANDARD TYP 4 - stavbyvedoucí ...24 m2 

1 bu ka CONTIMADE STANDARD TYP 4  - mistr ... 24 m2 
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2.13 Dopravní opat ení 

Hlavní vjezd na staveništ  je z ulice Severovýchod. P i budování p ípojek inženýrských 

sítí je provoz na komunikaci dopravními zna kami zpomalen a usm rn n do jednoho jízdního 

pruhu. Z provedených zjišt ní vyplývá, že všechny komunikace, po nichž bude 

uskute ována doprava materiál  a prefabrikát  od výrobce na staveništ , vyhovují 

používaným dopravním prost edk m. Vnitrostaveništní komunikace budou z panel . 

2.14 Vliv životního prost edí, odpady 

B hem výstavby budou používány malé mechanismy a je áb. Stavba nep edpokládá 

nadm rné p esuny hmot – výkopy. 

2.15 Bezpe nost práce 

viz – Plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 

3. Technologický postup provád ní vertikálního obvodového plášt  systému 

Kingspan 

3.1 Obecné informace 

Stavba administrativní budovy se nachází na parcele . 2204 v katastrálním 

území Záb eh. Jedná se o ty  podlažní monolitický skelet založený na monolitické 

základové desce. Budova je ešena jako podsklepená. P dorysné rozm ry stavby jsou 

11.40 x 25.80 m, výška objektu je 10.55 m, konstruk ní výška podlaží je 3.30 m. 

Osová vzdálenost nosného systému je v modulu 3.60 m. Sloupy a nosné zdi jsou 

monolitické – C 20/25, rozm ry 0.30 x 0.50 mm a 0.30 x 0.30 mm. Na obvodový 

pláš  budou použity tepeln  izola ní panely Kingspan KS1000FH tl. 0.15 m s vnit ní 

minerální tepelnou izolací. 

3.2 Materiály, doprava, skladování 

3.2.1 Materiál obecn  

Panely Kingspan KS1000FH tl. 0.15 m mají jádro z minerální vlny. Mají 

skrytý upev ovací prvek a mohou být kladeny vertikáln  i horizontáln . Panel 

KS1000 FH se vyzna uje velmi dobrými požárními charakteristikami a lze jej použít 

pro oplášt ní a zateplení všech typ  budov, s výjimkou budov s nízkými vnit ními 
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teplotami (mén  než 0 °C). V p ípad  stavby administrativní budovy bude použit 

vertikální systém kotvení panel  na pomocné ocelové konstrukce kotvené do ocel-

betonových sloup . [1] 

Rozm ry panelu 

Panely Kingspan KS1000FH se standardn  vyráb jí s modulovou ší í 1,00 m. 

Standardní délkové rozm ry jsou od 2 do 10 metr . Panely ešené pro stavbu 

administrativní budovy budou do délky 2 m a budou vyrobeny na zakázku po 

projednání s výrobcem.  

Krycí vrstvy 

Základní materiál pro výrobu kontinuáln  lakovaných plech  je ošet en 

antikorozní povrchovou úpravou, a to oboustranným žárov  pozinkovaným povlakem 

o celkové hmotnosti 275 g / m  zinku pro finální povrchové úpravy: PES 25, PVDF 

25, Plastisol 200, Spectrum a Plastisol 150 – Foodsafe. [1] 

Tlouš ky ocelových plech  

Standardní tlouš ka vn jšího plechu 0,60 mm. 

Standardní tlouš ka vnit ního plechu 0,50 mm.  

T sn ní 

Podélné spoje panel  jsou standardn  opat eny antikondenza ní t snící páskou.  

Ú innost zateplení budovy 

U hodnoty (W / m2 K) = 0.29  

Biologické hledisko  

Izola ní sendvi ové panely Kingspan nepodléhají napadení plísn mi, houbami 

ani hmyzem. Z panel , se neuvol ují žádné zdraví škodlivé látky.  

Požární hledisko 

Izola ní sendvi ové panely KS1000 FH byly zkoušeny, schváleny a spl ují 

stavební p edpisy a normy. 
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Minerální vlákno o vysoké specifické hmotnosti spl uje požární odolnost po dobu 

delší než 45 minut.  

Akustika 

Panely KS1000 FH tl. 0.15 m mají vážený pr m r indexu vzduchové 

nepr zvu nosti pro Rw=32dB   

3.2.2 Doprava - Za pomoci silni ní dopravy 

Panely KS1000 FH se ukládají na polystyrenové bloky event. d ev né palety. 

St ny svazku jsou chrán ny deskami z p n. polystyrenu. Celý svazek je zabalen do 

polyetylenové folie. Po et panel  ve svazku závisí na tlouš ce panel . Po et panel  ve 

svazku delších než standardní max. délka se úm rn  snižuje. Standardní výška palety 

je do 1,23 m. Maximální hmotnost palety je 5.000 kg. Pro panel tl. 0.15 m odpovídá 

po et sedmi kus  panel  na palet . Všechny dodávky (není-li uvedeno jinak) jsou 

realizovány silni ní p epravou p ímo na stavbu. B hem dopravy musí být svazky 

zabezpe eny proti poškození. P íjemce je povinen zajistit ádnou vykládku. Na 

vykládce se podílí i p epravce, který kontroluje správný zp sob manipulace. O 

zp sobu vykládky u iní p epravce záznam do expedi ního listu, který podepíše také 

odb ratel. Pro zajišt ní bezpe ného složení bude použit autoje áb typ Autoje áb Tatra 

T-815 AD 20T. Panely budou kotveny na pásové textilní záv sy (kurty).  

V žádném p ípad  nesmí být použity et zy nebo ocelová lana, aby nedošlo k 

zdeformování zámk  panel , pásové záv sy podkládáme roznášecími d ev nými 

fošnami p esahujícími ší ku svazku nejmén  o 5 cm. Sou asn  je t eba použít rozp ru 

na vrchní ásti balíku. 

 

Obr. 1: Zp sob manipulace se svazky panel  [1] 
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Manipulace 

Svazky panel  se rozebírají až p i montáži. Snažíme se je umístit co nejblíže 

montážnímu místu. P i odebírání panel  ze svazku je nutno panely zdvihat v oblasti 

zámk  zespodu, nikoliv pouze za horní plech. Jinak m že dojít k odtržení plechu od 

jádra. Po rozd lení balíku musí být manipulováno pouze s jednotlivými panely. Nikdy 

nep emis ujeme dva panely na sob . [1] 

3.2.3 Skladování 

P i skladování se snažíme zabránit shromaždování vody mezi panely a panely 

rovn ž chráníme p ed nadm rným zatížením, slune ním zá ením a prachem. Svazky 

panelu skladujeme na podložkách, jež jsou sou ástí svazku. Panely skladujeme vždy 

v mírném podélném spádu. Dlouhodobé skladování je možné pouze v jedné vrstv . 

Panely zakrýváme plachou s dostate nou možností v trání. Panely jsou v rozích 

svazku fixovány proti posunu p i doprav  speciálním tmelem, který lze po 

namontování z panel  snadno odstranit. Ochranná fólie na panelech slouží jako 

do asná ochrana p ed poškozením p i transportu a manipulaci. Fólii je nutné odstranit 

nejpozd ji do ty  týdn  po montáži výrobku, nejdéle však do 10 týdn  od data dodání 

na stavbu. Fólie je aplikována standardn  na exteriérové stran  panel . 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Skladování panel  chrán ných plachtou v mírném sklonu[1] 

O správné p evzetí, složení a skladování bude rozhodovat zkušený 

stavbyvedoucí. P ejímka materiálu bude probíhat ve spolupráci se stavebním dozorem 

objednatele. Veškerý materiál bude kontrolován dle dodacího listu v pat i ném stavu a 

kvalit . O p evzetí dodávek bude proveden záznam ve stavebním deníku. Ochranné 

folie budou vyt íd ny a odvezeny na sb rnu odpadu EKO servis Záb eh, s. r. o., 

Dvorská 1491/19, 789 01 Záb eh. 
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3.3 Pracovní podmínky 

Veškeré montážní práce a postupy budou provedeny v souladu s platnými 

normami R. Práce budou probíhat za p íznivých klimatických podmínek. V p ípad  

montáže za extrémních teplot je nutno brát v úvahu tepelnou roztažnost materiál . 

Doporu ená teplota montáže cca od 10 °C do +40 °C. Vzhledem k velké ploše 

sendvi ových panel  je zna ným nebezpe ím p i montáži silný vítr. P i rychlosti v tru 

nad 8 m / s, je nutno p erušit práce na zav šených konstrukcích a práce p i použití 

prost edk  osobního zajišt ní. P i rychlosti v tru nad 10,7 m / s, platí zákaz všech 

prací ve výškách. Montážní práce bude provád t stavební firma kvalifikovaná pro 

montáž st nových panel  Kingspan. [1] 

3.4 P ipravenost  

Staveništ  v této fázi je již oplocené. P íjezdová komunikace je z ulice 

Severovýchod a je tvo ena silni ními betonovými panely, které tvo í i komunikaci 

za ízení staveništ . Tato zpevn ná plocha bude sloužit rovn ž pro autoje áb Tatra T-

815 AD 20T.  

Plocha po obvodu stavby je zpevn na a tvo ena rovn ž silni ními panely. 

Zpevn ná plocha bude sloužit pro ramenovou montážní plošinu SPEED LEVEL 

SL30SL požitou p i montáži obvodového plášt . Vertikáln  kotvené panely budou 

p ipev ovány na systém pomocné ocelové konstrukce, která je již zakotvena do ocel-

betonových sloup . Skládky panel  budou realizovány v nejbližším prost edí 

osazovaní. Podklad bude zpevn ný a odvodn ný. Pro spojovací materiál a ná adí 

budou z ízeny kryté uzamykatelné sklady. Rozvody vody, elekt iny a kanalizace 

budou napojeny na z ízené p ípojky v ulici Severovýchod. V této realiza ní fázi je 

p ipojení na energie již v provozu. 

3.5 P evzetí staveništ  

O p evzetí bude proveden záznam do stavebního deníku. Kontrolu bude 

provád t stavbyvedoucí za p ítomnosti stavebního dozoru. Kontrolovanou konstrukcí 

budou monolitické stropní konstrukce a sloupové konstrukce skeletu (poloha 

konstrukcí, svislost a rovnost, vhodnost pro p ipojení nosných prvk  pro panely). 
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3.6 Personální obsazení 

Montážní práce bude provád t stavební firma kvalifikovaná pro montáž 

st nových panel  Kingspan. Montážní firma doloží platné osv d ení pro provád ní 

montážních prací st nových panel  Kingspan. Práce budou provedeny dle projektové 

dokumentace a technologického p edpisu. 

Pracovní eta 

Pracovní etu bude tvo it 8 pracovník . Vedoucí ety zodpovídá za kvalitu 

provedených montážních prací. Dále 6 specializovaných pracovník  (montují 

konstrukci) a obsluha autoje ábu. 

3.7 Stroje a pom cky 

M idla: vodováha, pásmo, nivela ní p ístroj, úhelník, m ící lanko, pravítko. 

Vrta ky: (utahova ky) pro vrtání do oceli (resp. betonu) s hloubkovým dorazem a 

zp tným chodem.  

Ru ní univerzální ná adí: šroubováky, gola sestava, n žky na plech, klempí ské 

ná adí, nýtova ka, pilníky, gumová pali ka, n ž, st rka nebo špachtle, kladivo, tmelicí 

souprava. 

Pomocné prost edky: opravný lak a tmel, št tec, st íkací pistole na lak i tmel, edidlo, 

odmaš ovadlo, isticí prost edky, kbelík, hadry, smeták, d ev né podložky, lat , fošny 

Utahova ky: utahova ky s nastavitelným momentem utahování se nedoporu ují 

používat u šroub  kotvících panely do ocelové konstrukce i betonu. B hem vrtání / 

ezání závitu se m ní utahovací moment, ímž by mohlo dojít k p etažení i stržení 

závitu šroubu a tím i deformaci panelu. 

Obr. 3: Elektrická utahova ka SFS intec s hloubkovým dorazem [1] 
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Pily pro ezání panel :  

et zové na kov - Pila vhodná k „ istým“ ez m, tedy k ezání p esných rozm r , 

p ímému za íznutí do plochy panelu bez po áte ního otvoru, pro panely do tl. 150 

mm.  

 

Obr. 4: et zová pila na kov [1] 

Okružní na kov - Pila s kotou em s negativním sklonem zub  s plátky ze slinutých 

karbid . Pila je vhodná pro ezání dlouhých ez  v tenkých a st edn  silných panelech.  

Obr. 5: Okružní pila na kov [1] 

P ímo aré vy ezávací - Používá se s pilovými listy na kov. Vhodná na krátké ezy a 

do ezávání otvor .  

 

 

 

Obr. 6: P ímo ará vy ezávací pila na kov [1] 
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Zákaz používání rozbrušovacích kotou ! Po ezání ádn  odstranit p ípadné ot epy 

na hranách panel  a zamést (odstranit) rozprášené ocelové piliny z plochy panel .  

 

Obr. 7: Nástroje pro nýtování [1] 

3.8 Pracovní postup 

3.8.1 P íprava montáže 

Montáž st nového panelu KS1000 FH se zpravidla provádí p ed osazením 

st ešních panel  a to proti sm ru p evládajících v tr . P ed položením panelu je t eba 

dle podrobné realiza ní dokumentace projektu osadit PE samolepicí t snicí pásky na 

nosnou konstrukci a spodní díly oplechování. St nové panely KS1000 FH se skládají z 

tepelné izolace z minerální vlny a profilovaného plechu z obou stran. P i projektu 

administrativní budovy se vertikáln  kladené panely montují v adách od soklu ke 

žlabu ve sm ru postupu montáže p edepsaném v podrobné realiza ní dokumentaci 

(proti sm ru p evládajících v tr ). 
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3.8.2 Montáž a upevn ní panel  

P ed p ipevn ním panelu musí být panel uložen opravdu p esn  tak aby byl 

zajišt n svislý spoj dvou spojovaných panel . Tím je zaru ena t snost spoje. 

Kontrolujeme ší ky podélné spáry mezi panely. Pro p ipevn ní panel  na nosnou 

konstrukci použijeme závitovrtné šrouby z nerezové oceli s t snicí podložkou pr m ru 

22 mm. Typ a po et šroub  stanovuje projektová dokumentace dle statického výpo tu. 

Upev ování prob hne za pomoci samozávitotvorných šroub  P04p. Panely nejprve 

p esn  uložíme a potom se do panelu a nosné konstrukce p edvrtají otvory pro šrouby. 

Pr m ry a po ty šroub  vychází z projektové dokumentace. Za pomoci utahovacího 

ná adí se postupn  p ipevní panely. D ležité je správné dodržení utažení šroub , aby 

t snicí podložka plnila svoji funkci. Pro navrženou fasádu bude použita pro spoje 

panel  roznášecí podložka zabra ující p etažením šroub  a deformacím ve spoji. 

Roznášecí podložka (P36) bude kotvena minimáln  dvojicí šroub .  

 

 Obr. 8: Roznášecí podložka (P36) [1] 

P ed kone ným dotažením šroub  je zapot ebí místn  odstranit ochrannou fólii 

z panel , p i emž odstran ní fólie se provede po kompletní montáži, nejdéle však 4 

týdny po montáži panel . St nové panely se k nosné konstrukci upev ují postupn  dle 

výkresové realiza ní dokumentace. Detaily spoj  a kotvení panel  k nosné konstrukci 

bude obsahovat projektová dokumentace pro zhotovení obvodového plášt  systémem 

Kingspan. 
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Obr. 9: Zámek a kotvení panelu FH [1] 

3.8.3 Upev ovací prvky 

Upev ovací prvky jsou zatíženy od sání v tru, které se snaží odtrhnout panely 

od nosné konstrukce budovy. Za t chto okolností m že dojít k selhání spoje ty mi 

možnými zp soby: [1] 

1. Protla ení hlavy šroubu podložkou 

Vn jší povrch panelu se postupn  deformuje kolem hlavy a podložky 

upev ovacího prvku až do okamžiku, než se vytvo í otvor tak velký, že dojde k 

vytržení panelu. P itom vlastní upev ovací prvek z stává na svém míst .  

2. Vytržení šroubu z konstrukce 

Upev ovací prvek je vytržen z nosné konstrukce p sobením v tru.  
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Obr. 10: Vytržení šroubu z konstrukce [1] 

 
3. P etržení upev ovacího prvku tahem 

Prvek se p etrhne tak, že ást jeho závitu z stane v nosné konstrukci.  

 

 

 

Obr. 11: P etržení upev ovacího prvku tahem [1] 

 
4. Porušení upev ovacího prvku st ihem 

Jiný zp sob selhání prvku, který není spojen s namáháním v trem, je st ih. V 

tomto p ípad  se prvek poruší st ihem vlivem posunutí panelu po konstrukci. 

  

 

Obr. 12: Porušení upev ovacího prvku st ihem [1] 

 

 

Obr. 13: Utažení šroub  [1] 
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Obr. 14: P ehled upev ovacích prvk  [1]
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3.8.4 T sn ní a výpln  

Druhy t sn ní: 

t snicí pásky z butylové pryže, 

polyuretanová expanzní páska, 

t snicí pásky z PE, 

t snicí silikonový tmel, 

bitumenový tmel, 

PU tmel, 

specifické t snicí hmoty. 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 15: T snící pásky a t snící tmel [1] 

 
3.8.5 Výpln  otvor  

Tam, kde se koncový pr ez panelu opat uje oplechováním (lemováním), bude 

panel doléhat jen v nejvyšších bodech pr ezu a v d sledku toho vznikne mezi 

profilováním a oplechováním volný prostor. Proto je nutné do ut s ovaného profilu 

vložit výpl  s náležitými rozm ry, která zabrání pronikání v tru, vody a hmyzu. Pro 

tento ú el jsou k dispozici. 
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Následující materiály: 

polyetylenová výpl , 

ostatní t snicí hmoty, dle pot eby p íslušného detailu, 

hydrofilie. 

3.8.6 Jakost a kontrola kvality 

Montážní práce budou provád ny kvalitn  a dle technologických postup  

daného systému Kingspan. Práce budou rovn ž provedeny v souladu platných norem a 

dle projektové dokumentace. Na kvalitu práce bude dohlížet pat i ný dozor. Kontrola 

jakosti bude provedena stavebním dozorem za ú asti objednatele stavby. Provedení 

kontroly jakosti bude uvedeno do stavebního deníku. Systém spole nosti Kingspan je 

certifikován dle SN EN ISO 9001:2001. Veškeré další použité materiály na výstavbu 

administrativní budovy budou rovn ž obsahovat pat i né certifikace. 

Provedení obvodového plášt  bude provedeno dle následujících norem: 

ho lavost   EN 13501-1 

ohnivzdornost   EN 1363-1, EN 1365-2, EN 13501-2, 

zvuková izolace  EN ISO 140-3 

vodot snost   EN 1027, EN 12865 

vzduchot snost  EN 1026, EN 12114 

3.8.7 Bezpe nost a ochrana zdraví 

Zam stnanci jsou povinni dodržovat bezpe nost p i práci. Užívají bezpe né 

vybaveni a užívají správných pracovních pom cek dle druhu práce. Snažíme se snížit 

pracovní rizika na minimum – Zásada prevence. Zodpov dnost za bezpe nost práce na 

staveništi p ebírá realiza ní firma. Práci ve výšce musí být zajišt na bezpe nost nejen 

ve výšce, ale též ochrana osob nad a pod prací ve výšce, v etn  pot ebného odstupu od 

místa prací ve výšce. P ed zapo etím práce ve výškách musí být provedeno hodnocení 

rizik pro každou pracovní operaci ur itého pracovního postupu v souladu s platnými 
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zdravotními a bezpe nostními p edpisy. Každý pracovník bude pou en o bezpe nosti 

práce. O proškolení se provede zápis do stavebního deníku. 

Zajišt ní bezpe ného p ístupu zohled uje:  

a) ochranné zábradlí, nášlapovou desku, zábranu nebo jiné podobné ochranné 

prost edky,  

b) pracovní plošinu,  

c) osobní zajišt ní ochrannými prost edky (bezpe nostní popruhy, úvazy),  

d) osobní ochranné prost edky (p ilba, ochranné a pro p enášení vhodné rukavice, 

ochranné brýle, protiskluzná obuv, vhodný pracovní od v a další pom cky dle 

stanovených pracovních a zdravotních rizik),  

e) musí být zajišt no vhodné za ízení pro zav šení osob nebo prost edky pro 

zadržení pádu p edm t  nebo osob. P edpisy rovn ž zahrnují požadavky na 

žeb íky, které by nem ly být používány jako prost edek pro p ístup k 

pracovnímu místu i jeho opušt ní, nebo jako pracovní místo, jestliže je to 

p im ené s p ihlédnutím k povaze nebo délce trvání provád né práce. [1] 

Bezpe nostní p edpisy: 

P i montáži sendvi ových panel  Kingspan musí být dodržovány obecn  platné 

právní p edpisy o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci, p edpisy obsažené v zákon  

. 262 / 2006 Sb., zákoník práce, p íslušné normy a pravidla stanovená pro montáž 

spole ností Kingspan a.s. 
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4. Plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 

Stavba: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT 001 

Lokalita: Objekt se nachází na ulici Severovýchod, Záb eh, 78901 

Katastrální území: Záb eh, parcela . 2204  

Projektant: Bc. Ji í Koutný 

Severovýchod 481.  

789 01 Záb eh 

tel. 737 133 587 

Stavebník: Czechdeveloper, a.s. 

I : 389 88 121 

Komenského 312/3  

787 01 Šumperk 

tel. 737 586 689 

Koordinátor BOZP a realizace plánu BOZP: Bc. Ji í Koutný 

Severovýchod 481 

789 01 Záb eh 

tel. 737 133 587 

4.1 Bezpe nostní charakteristika odv tví 

Pracovníci pracující v stavebnictví jsou vystavováni celé ad  pracovních rizik a 

možných následných zdravotních problém . Stavebnictví je odv tví, které je svou organizací, 

p ípravou a provád ním natolik odlišné od ostatních oblastí, že je d ležité se zabývat se 

bezpe nostními požadavky. 

Evropská agentura pro bezpe nost a ochranu zdraví uvádí, že 13 zam stnanc  

(pracovník ), ze 100 000 utrpí na stavbách smrtelný pracovní úraz, zatímco pr m r za 

všechna odv tvi ekonomické innosti iní 5 smrtelných pracovních úraz  na 100 000 

zam stnanc  (pracovník ). [3] 

4.2 Plán BOZP 

Plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi (dále jen „Plán BOZP“) je 

dokument zabývající se informacemi a postupy nutnými k zajišt ní bezpe ného provád ní 

výstavby p i realizaci stavby ADMINITRATIVNÍ BUDOVY – OBJEKT 001. Plán 

obsahuje pot ebná opat ení pro zajišt ní všech provád ných prací. Podkladem pro 
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vypracování plánu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi je zákon . 309/2006 

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v 

pracovn právních vztazích a o zajišt ni bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo 

poskytovaní služeb mimo pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci). 

P i realizaci výstavby administrativní budovy budou provád né práce vystavovat 

fyzické osoby zvýšenému ohrožení života a poškození zdraví, které stanovuje na ízení vlády 

. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci 

na staveništích. 

Plán bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi byl zpracován na základ  

t chto podklad : 

projektová dokumentace pro stavební povolení, 

pr vodní a technická zpráva, 

dle platné legislativy v oblasti BOZP. 

Plán BOZP je dokument závazný pro všechny zhotovitele a fyzické osoby které se 

podílejí na výstavb  ADMINITRATIVNÍ BUDOVY – OBJEKT 001. Tento Plán bude 

schválen zadavatelem stavby a všemi ú astníky výstavby – P íloha . 4 (Seznámení 

ú astníku výstavby s plánem BOZP) 

4.3. ízení plánu BOZP 

Plán BOZP je dokument podléhající zm nám projektu a musí odpovídat skute nému 

stavu realizované ásti stavby. Aktualizováný plán bude výrazn  ozna en oproti neplatnému 

vydání modrým razítkem s íslem aktualizace a aktuální dnem platnosti. S aktualizováným 

plánem BOZP budou bezprost edn  obeznámeni všichni zhotovitelé díla – P íloha . 5 

(Seznámení ú astníku výstavby s aktualizací plánu BOZP) 

4.4 P ehled nedostatk  zjišt ných p ed výstavbou objektu z hlediska BOZP  

V rámci p ípravy a zhotovení plánu BOZP nebyli známi jednotlivý dodavatelé díla, tudíž není 

možno vy ešit detailní informace o jednotlivých rizicích, které se mohou p i realizaci 

vyskytnout. Jednotlivý dodavatelé zpracují vlastní bezpe nostní plán v rámci technologického 

postupu provád né práce. 
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4.5 Harmonogram provád ných prací 

Harmonogram provád ných prací bude dodán hlavním zhotovitelem díla. 

Harmonogram bude nedílnou sou ástí plánu BOZP a bude pravideln  aktualizován – P íloha 

. 5 (Seznámení ú astníku výstavby s aktualizací plánu BOZP) 

4.6 Základní pojmy 

 Stavebník - (objednatel stavby) 

Je osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení 

stavby, terénní úpravy nebo za ízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, 

terénní úpravu nebo za ízení provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího 

stavbu v rámci své podnikatelské innosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel 

stavby. [5] 

Stavební podnikatel - (zhotovitel stavby)  

Je osoba oprávn ná k provád ní stavebních nebo montážních prací jako p edm tu své 

innosti podle zvláštních právních p edpis . Zhotovitelem je každý zam stnavatelský subjekt 

podílející se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni dodavatelského et zce se 

nachází. [5] 

Stavbyvedoucí 

Stavbyvedoucí je povinen ídit provád ní stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným 

opat ením stavebního ú adu a s ov enou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 

povinností k ochran  života, zdraví, životního prost edí a bezpe nosti práce vyplývajících ze 

zvláštních právních p edpis , zajistit ádné uspo ádání staveništ  a provoz na n m a dodržení 

obecných požadavk  na výstavbu, pop ípad  jiných technických p edpis  a technických 

norem. [5] 

Staveništ  

Staveništ m se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce; 

zahrnuje stavební pozemek, pop ípad  zastav ný stavební pozemek nebo jeho ást anebo ást 

stavby, pop ípad , v rozsahu vymezeném stavebním ú adem, též jiný pozemek nebo jeho ást 

anebo ást jiné stavby. [5] 
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Koordinátor BOZP na staveništi 

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba ur ená zadavatelem stavby k 

provád ní stanovených inností p i p íprav  stavby, pop ípad  p i realizaci stavby na 

staveništi. Koordinátorem m že být ur ena fyzická osoba, která spl uje stanovené 

p edpoklady odborné zp sobilosti. Právnická osoba m že vykonávat innost koordinátora, 

zabezpe í-li její výkon odborn  zp sobilou fyzickou osobou. Koordinátor nem že být totožný 

s osobou, která odborn  vede realizaci stavby. [4] 

Jiná osoba  

Fyzická osoba, která se osobn  podílí na zhotovení stavby a která nezam stnává 

zam stnance – osoba samostatn  výd le n  inná. [4] 

Pracovní riziko 

Je definováno jako kombinace pravd podobnosti a rozsahu možného zran ní nebo 

poškození zdraví zam stnance, vystaveného v pracovním procesu jednomu nebo více 

potenciálním zdroj , pracovního úrazu nebo ohrožení zdraví zam stnance. [6] 

Nebezpe í 

Zdroj, situace nebo innost s potenciálem zp sobit vznik poran ní lov ka nebo 

poškození zdraví nebo jejich kombinaci. [7]

Identifikace nebezpe í 

Proces rozpoznání existence nebezpe í a stanovení jeho charakteristik. [7] 

Analýza rizika 

Kombinace specifikace mezních hodnot stroje, identifikace nebezpe í a odhadu rizika. [8] 

4.7 Použité zkratky 

BOZP   Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci  

PO   Požární ochrana 

PD    Projektová dokumentace 

POV   Plán organizace výstavby 

OOPP   Osobní ochranné pracovní pom cky  
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4.8 Identifika ní údaje stavby 

Stavba: Administrativní budova OBJEKT 001. 

Lokalita: Objekt se nachází na ulici Severovýchod, Záb eh, 78901 

Katastrální území: Záb eh, parcela . 2204 

Projektant: Bc. Ji í Koutný 

Severovýchod 481.  

78901 Záb eh 

tel. 737 133 587 

Stavebník: Czechdeveloper, a.s. 

I : 389 88 121 

Komenského 312/3  

 787 01 Šumperk 

tel. 737 586 689 

Koordinátor BOZP a realizace plánu BOZP: Bc. Ji í Koutný 

Severovýchod 481.  

789 01 Záb eh 

tel. 737 133 587 

Zhotovitelé, jiné osoby: viz P íloha . 5 Seznámení ú astníku výstavby s plánem 

BOZP 

4.9 Informace o objektu: viz - A. Pr vodní zpráva – a) Identifika ní údaje 

4.10 Technické ešení objektu: viz - B. Souhrnná technická zpráva – c) Technické ešení 

4.11 Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení: viz - B. Souhrnná 

technická zpráva – 1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení 

4.12 Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí: viz -  B. Souhrnná 

technická zpráva – 9. Ochrana stavby p ed škodlivými vn jšími vlivy 

4.13 Odpov dnosti a pravomoci na úseku BOZP 

Dodržování BOZP je rovnocennou sou ástí povinností vedoucích zam stnanc  na 

všech stupních ízení výstavby. Pracovníci na staveništi jsou povinni dodržovat bezpe nost 

práce a ídit se pokyny nad ízených osob, dále pak pokyny osoby vykonávající technický 

dozor investora a osob zastupujících investora. Dále pak jsou povinni ídit se pokyny 
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bezpe nostního technika a koordinátora BOZP. Mezi povinnosti vedoucích zam stnanc  pat í 

též prokazatelné seznámení zhotovitel  a všech zam stnanc  s plánem BOZP. viz - P íloha . 

5 (Seznámení ú astníku výstavby s plánem BOZP) 

4.13.1 Zadavatel stavebních prací 

Zadavatel stavby je povinen p edat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 

jeho innost, v etn  informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho v domím zdržovat 

na staveništi, poskytovat mu pot ebnou sou innost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 

pop ípad  jiné osoby k sou innosti s koordinátorem po celou dobu p ípravy a realizace 

stavby. [4] 

Zadavatel stavby je povinen doru it oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 

stanoví provád cí právní p edpis, oblastnímu inspektorátu práce p íslušnému podle místa 

staveništ  nejpozd ji do 8 dn  p ed p edáním staveništ  zhotoviteli; oznámení m že být 

doru eno v listinné nebo elektronické podob . [4] 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyv šen na viditelném míst  u vstupu na 

staveništ  po celou dobu provád ní stavby až do ukon ení prací a p edání stavby stavebníkovi 

k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být ozna eny jiným vhodným zp sobem, nap íklad tabulí s 

uvedením pot ebných údaj . Uvedené údaje mohou být sou ástí štítku nebo tabule 

umis ované na staveništi nebo stavb . [4] 

4.13.2 Zhotovitel stavby jiné fyzické osoby  

Zhotovitel stavby je povinen: 

Nejpozd ji do 8 dn  p ed zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících p i pracovních nebo technologických postupech, které 

zvolil. Poskytovat koordinátorovi sou innost pot ebnou pro pln ní jeho úkol  po celou dobu 

svého zapojení do p ípravy a realizace stavby, zejména mu v as p edávat informace a 

podklady pot ebné pro zhotovení plánu a jeho zm ny, brát v úvahu podn ty a pokyny 

koordinátora, zú ast ovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zú ast ovat se 

kontrolních dn  a postupovat podle dohodnutých opat ení, a to v rozsahu, zp sobem a ve 

lh tách uvedených v plánu. [4] 
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Jiná fyzická osoba je povinna: 

Jiná fyzická osoba, která se osobn  podílí na zhotovení stavby a která nezam stnává 

zam stnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a 

koordinátorovi pot ebnou sou innost a postupovat podle pokyn  nebo opat ení k zajišt ní 

bezpe né a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje 

zhotovitele stavby nejpozd ji do 5 pracovních dn  p ed p evzetím pracovišt , a není-li to ze 

závažných d vod  možné, bez zbyte ného odkladu o všech okolnostech, které by mohly p i 

její innosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob 

zdržujících se na staveništi s v domím zhotovitele. Jiná osoba je povinna dodržovat právní 

p edpisy o bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci na staveništi a p ihlížet k podn t m 

koordinátora, používat pot ebné osobní ochranné pracovní prost edky, technická za ízení, 

p ístroje a ná adí, spl ující požadavky stanovené zvláštním právním p edpisem nesmí 

vy azovat, m nit nebo p estavovat svévoln  ochranná za ízení stroj , p ístroj  a ná adí a tato 

za ízení musí používat k ú el m a za podmínek, pro které jsou ur ena. [4] 

4.13.3 Koordinátor p i p íprav  stavby  

V dostate ném asovém p edstihu p ed zadáním díla zhotoviteli stavby p edat 

zadavateli stavby p ehled právních p edpis  vztahujících se ke stavb , informace o rizicích, 

která se mohou p i realizaci stavby vyskytnout, se z etelem na práce a innosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro 

zajišt ní bezpe ného a zdraví neohrožujícího pracovního prost edí a podmínek výkonu práce, 

na které je t eba vzít z etel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, bez zbyte ného 

odkladu p edat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již ur en, pop ípad  jiné osob  

veškeré další informace o bezpe nostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které 

se dotýkají jejich innosti provád t další innosti stanovené provád cím právním p edpisem. 

[4]  

4.13.4 Koordinátor b hem p ípravy stavby 

Dává podn ty a doporu uje technická ešení nebo organiza ní opat ení, která jsou z 

hlediska zajišt ní bezpe ného a zdraví neohrožujícího pracovního prost edí a podmínek 

výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména t ch, které se uskute ují 

sou asn  nebo v návaznosti; dbá, aby doporu ované ešení bylo technicky realizovatelné a v 

souladu s právními a ostatními p edpisy k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci a 

aby bylo, s p ihlédnutím k ú elu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky p im ené. 
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Koordinátor poskytuje odborné konzultace a doporu ení týkající se požadavk  na zajišt ní 

bezpe né a zdraví neohrožující práce, odhadu délky asu pot ebného pro provedení 

plánovaných prací nebo inností se z etelem na specifická opat ení, pracovní nebo 

technologické postupy a procesy a pot ebnou organizaci prací v pr b hu realizace stavby, 

zabezpe uje, aby plán obsahoval, p im en  povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 

podmínkám staveništ , údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných 

pro zajišt ní bezpe né a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi 

zhotoviteli, pokud jsou v dob  zpracování plánu známi, zajistí zpracování požadavk  na 

bezpe nost a ochranu zdraví p i práci p i udržovacích pracích. [9] 

4.13.5 Koordinátor b hem realizace stavby 

Koordinátor koordinuje spolupráci zhotovitel  nebo osob jimi pov ených p i 

p ijímání opat ení k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci se z etelem na povahu 

stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a innosti provád né na staveništi sou asn  

pop ípad  v t sné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabra ovat pracovním 

úraz m a p edcházet vzniku nemocí z povolání. Koordinátor dává podn ty a na vyžádání 

zhotovitele doporu uje technická ešení nebo opat ení k zajišt ní bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci pro stanovení pracovních nebo technologických postup  a plánování 

bezpe ného provád ní prací, které se s ohledem na v cné a asové vazby p i realizaci stavby 

uskute ní sou asn  nebo na sebe budou bezprost edn  navazovat, spolupracuje p i stanovení 

asu pot ebného k bezpe nému provád ní jednotlivých prací nebo inností. Koordinátor 

sleduje provád ní prací na staveništi se zam ením na zjiš ování, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci, upozor uje na zjišt né nedostatky a 

požaduje bez zbyte ného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpe ení obvodu 

staveništ , v etn  vstupu a vjezdu na staveništ  s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým 

osobám. Koordinátor spolupracuje se zástupci zam stnanc  pro oblast bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci a s p íslušnými odborovými organizacemi, pop ípad  s fyzickou osobou 

provád jící technický dozor stavebníka. Koordinátor se zú ast uje se kontrolní prohlídky 

stavby, k níž byl p izván stavebním ú adem. [9] 

Koordinátor navrhuje termíny kontrolních dn  k dodržování plánu za ú asti 

zhotovitel  nebo osob jimi pov ených a organizuje jejich konání, sleduje, zda zhotovitelé 

dodržují plán a projednává s nimi p ijetí opat ení a termíny k náprav  zjišt ných nedostatk , 

provádí zápisy o zjišt ných nedostatcích v bezpe nosti a ochran  zdraví p i práci na 
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staveništi, na n ž prokazateln  upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 

zp sobem byly tyto nedostatky odstran ny. [9] 

4.13.6 Subdodavatelé stavby jsou povinni: 

striktn  dodržovat plán BOZP, 

neprodlen  informovat stavbyvedoucího, koordinátora BOZP a dodavatele stavby o 

v cech, které zamezují pln ní ustanovení plánu a mohou vést k snížení BOZP p i realizaci 

stavby,  

seznámit své zam stnance s plánem BOZP a p edložit záznam k podpisu koordinátorovi. 

4.13.7 Hlavní dodavatel stavby je povinen: 

zajistit dodržování plánu BOZP p i realizaci stavby, 

seznámit své zam stnance s plánem BOZP a p edložit záznam k podpisu koordinátorovi, 

spolupracovat p i vypracování a aktualizacích plánu BOZP. 

4.14 Oblastní inspektorát práce  

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem 

v Ostrav . 

Kontaktní adresa:   Nám stí Svatopluka echa 732/1, Ostrava - P ívoz 

I : 75046962 

Telefon:   +420 595 636 011 

Fax:               +420 596 110 164 

E-mail:   ostrava@oip.cz 

4.15 Zajišt ní BOZP na staveništi 

Všichni pracovníci podílející se svou prací na p íprav , ízení a organizaci stavebních 

prací musí spl ovat pat i né znalosti v oblasti BOZP. Za proškolení všech pracovník  

v rozsahu právních p edpis  nese odpov dnost hlavní zhotovitel stavebních prací. Povinností 

hlavního zhotovitele je též ov ování znalostí pracovník . 

4.16 Obecné požadavky BOZP p i výstavb  

Pro realizaci stavby administrativní budovy platí zákonem dané právní p episy 

v oblasti BOZP. P i realizaci stavby se zhotovitelé dále budou ídit požadavky BOZP 

obsaženými v technologických postupech prací a návody výrobc . 



Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební Katedra pozemního stavitelství Diplomová práce 
-60- 

4.17 Povinnosti kladené na zam stnance stavby z hlediska BOZP: 

každý zam stnanec je povinný p i zjišt ní nedostatk  v oblasti BOZP neprodlen  

informovat svého nad ízeného, 

každý zam stnanec používá p i práci p edepsané OOPP a ochranná za ízení dle návodu, 

dodržovat protipožární opat ení p i práci s otev eným ohn m, p i sva ování nebo p i 

pracích s možným odletem žhavých pilin, 

na pracovišti musí být, dostate ný po et hasících p ístroj , 

zam stnanec nesmí provád t práce, pro které nemá vhodná školení, zejména práce 

vyžadující odborné kvalifikace nap .: (vaza , je ábník a svá e  …), 

zam stnanec musí dodržovat po ádek na celém pracovišti a staveništních komunikacích, 

veškeré pracovní úrazy si zam stnanec nechá ádn  ošet it a ihned jej ohlásí svému 

nad ízenému a koordinátorovi BOZP, 

pracovník si p i práci po íná tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovník , 

 každý pracovník je za své jednání právn  odpov dný,  

pracovník dodržuje p edpisy BOZP a ídí se p edepsanými postupy, technologickými 

p edpisy a návody. Osoby bez povolení vstupu na staveništ  se nesmí v t chto prostorách 

pohybovat ani zdržovat, 

pracovníci p i pracích se zdvihacím za ízením musí zajistit náklad proti náhodnému pádu, 

za ízení, v nichž se skladují, uchovávají, dopravují nebo používají látky životu 

nebezpe né, musí být zabezpe eny proti úniku tak, aby nedošlo k ohrožení pracovník , 

pracovníci dodržují požadavky bezpe nostního zna ení a bezpe nostní vzdálenosti, 

p i práci za snížené viditelnosti a p i práci v noci musí být pracovišt  ádn  osv tleno, 

pracovníci musí p ed zahájením údržby, opravy nebo ist ní za ízení ádn  odstavit a 

zabezpe it, 

pracovníci nesmí uvád t za ízení do innosti v p ípad  poruchy, 

obsluha za ízení se p ed spušt ním za ízení ádn  p esv d í, že za ízení nevykazuje 

zjevné poškození a vady. 

4.18 Požadavky zajišt ní staveništ , evidence osob a vstup osob na staveništ : 

stavby, pracovišt  a za ízení staveništ  musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe eny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob dle požadavk  NV . 591/2006 Sb., 

staveništ  v zastav ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejmén  1,8 m. P i vymezení staveništ  se bere ohled na související p ilehlé prostory a 
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pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejmén  

narušit. Náhradní komunikace je nutno ádn  vyzna it a osv tlit, 

zhotovitel ur í zp sob zabezpe ení staveništ  proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí ozna ení hranic staveništ  tak, aby byly z eteln  rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lh ty kontrol tohoto zabezpe ení, 

zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna en bezpe nostní zna kou na 

všech vstupech, a na p ístupových komunikacích, které k nim vedou, 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Zákazová bezpe nostní zna ka – Nepovolaným vstup zakázán 

staveništ  bude ozna eno p íslušnou bezpe nostní zna kou,  

 

 

 

 

 

Obr. 17: Výstražná bezpe nostní zna ka – Pozor staveništ  

vjezdy na staveništ  pro vozidla musí být ozna eny dopravními zna kami provád jícími 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 

osobám musí být vyzna en bezpe nostní zna kou na všech vjezdech, a na p ístupových 

komunikacích, které k nim vedou, [9] 

zam stnavatel je povinen vést evidenci p ítomnosti zam stnanc  a dalších fyzických osob 

na staveništi, které mu bylo p edáno, [9] 

povinností zhotovitele je prokazatelné seznámení všech osob s riziky všech prací 

zhotovitel , které mohou ohrožovat p i své práci zdraví pracovník ,  

jakákoliv návšt va na staveništi musí být seznámena s bezpe nostními pokyny pro 

návšt vníky. Její povinností je vypln ní formulá e s vlastnoru ním podpisem. Osoba 

navšt vující staveništ  se muže pohybovat po staveništi pouze v doprovodu pov ené 

osoby zhotovitele, 
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všichni zhotovitelé jsou povinni mít u sebe identifika ní vstupní kartu, kterou se p i 

kontrole prokážou. V p ípad  nep edložení této identifika ní karty jim bude vystavena 

pokuta a budou neprodlen  vykázáni ze stavby, 

po izování fotografií a videozáznamu cizími osobami je na stavb  zakázáno. Vyjímku 

tvo í pov ení zam stnanci zhotovitele a investora, 

na staveništi musí být vyv šeny telefonní ísla na p ivolání první pomoci a nejbližší 

požární stanici, 

u vjezdu na stavbu bude umíst na cedule s údaji o stavb  a kontakty odpov dných 

pracovníku investora a zhotovitele, 

u vstupu na staveništ  bude na viditelném míst  vyv šeno oznámení o zahájení stavebních 

pracích. Oznámení bude vyv šeno po celou dobu výstavby až do doby p edání stavby 

k užívání. 

4.19 Pohyb zam stnanc  a osob na staveništi: 

veškerý pohyb pracovník  na staveništi bude ešen tak, aby byly dodrženy minimální 

podchodné výšky a pr chodné ší ky, 

minimální podchodná výška je 2,10 m, v p ípad  zabezpe ení ji lze snížit až na 1,80 m, 

pro dopravu stroj  a vozidel musí být pr jezdný profil minimáln  o 0,30 m v tší jak 

rozm ry dopravního prost edku v etn  nákladu, 

veškeré p ekážky v pr jezdových komunikacích musí být náležit  a viditeln  ozna eny,  

p ekážky vyšší jak 0,1m musí být opat eny vhodným p echodem nebo p ejezdem, 

minimální ší ka p ístupových cest na staveništi je 0,75m. Pro obousm rný provoz je dána 

ší ka komunikace 1,50 m, 

otvory, jámy v staveništní komunikaci a pracovištích vetší než 0,25 m je nutno ohradit a 

zakrýt poklopem. Poklop musí spl ovat odpovídající únosnost a nesmí se dát lehce 

odstranit, 

veškeré p ístupové trasy musí být osv tleny, 

je zakázáno vstupovat do neosv tlených prostor  stavby, 

veškeré osoby na staveništi musí být vybaveni reflexní vestou, ochranou p ilbou, vhodnou 

obuví a OOPP p íslušnými k vykonávané pracovní innosti. 
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4.20 Zakázané innosti: 

zákaz kou ení platí všude krom  míst vyhrazených pro kou ení, 

 

 

 

 

 

Obr. 18 informa ní zna ka – Kou ení povoleno 

zákaz vstupu na stavbu pod vlivem omamných látek a alkoholu, 

pracovat bez OOPP, 

zákaz provád t údržbu a opravy za ízení bez p edepsaných OOPP, 

zákaz išt ní a opravy stroj  a jejich sou ástí pokud jsou v pohybu a nejsou zajišt ny proti 

samovolnému spušt ní, 

opoušt t pracovišt  bez v domí nad ízeného, 

vstupovat do ohroženého prostoru,  

vstupovat do míst se zákazem vstupu, 

vstupovat do prostor  a pracoviš , které nesouvisí s inností pracovníka, 

provád t práce v rozporu s právní legislativou a stanovenými technologickými pravidly, 

zákaz obsluhovat pracovní stroje a za ízení bez p íslušné odborné kvalifikace, 

vstup do areálu mimo vyhrazené vstupy a bez vstupní karty, 

p j ovat vstupní identifika ní kartu a pohybovat se po staveništi bez této karty, 

zákaz použití jiných p ístupových a p íjezdových komunikací než ur ených, 

skladovat materiál mimo ur ené plochy, 

odstavovat dopravní prost edky mimo vyhrazená místa, 

p emis ovat, skladovat materiál a p edm ty bez zajišt ní proti pádu, 

skladovat p edm ty na staveništní komunikaci, nebo jinak omezovat staveništní provoz, 

odstra ovat a poškozovat bezpe nostní zna ení a zajišt ní konstrukcí,  

 poškozovat, m nit nebo upravovat OOPP a veškeré vybavení sloužící k zajišt ní BOZP, 

pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace nesm jí provád t jakékoliv innosti na 

elektrických za ízeních a instalacích, 

Pracovníci nesmí bez souhlasu odpov dné osoby zhotovitele zasahovat do bezpe nostních 

a ochranných za ízení a prost edk  na staveništi, 
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pracovníci nesmí svévoln  zapínat, vypínat, spoušt t a regulovat za ízení nebo pracovní 

stroje. Za ízení a stroje nesmí ponechat bez dozoru a opustit pracovišt  bez ádného 

zajišt ní, 

zahajovat práce bez náležitého písemného p edání a bez bezpe ného zajišt ní pracovišt , 

provád t práce bez technologického postupu, 

pracovník nesmí pracovat osamocen , pokud není zajišt n jiný druh kontroly. Pracovník 

pracuje v dohledu nebo v doslechu jiných pracovník , 

pracovník nevykonává práce v nebezpe ných prostorech a v p ípad  mimo ádných 

událostí bez náležitých bezpe nostních opat ení. Pracovník musí být vyškolen v oblasti 

BOZP a PO, 

pracovník nevstupuje do uzav ených prostor, nádrží, výkop , šachet a jam, pokud nejsou 

zhotovena bezpe nostní opat ení k zajišt ní BOZP, 

pracovníci nesmí provád t práce ve výškách a nad volnou hloubkou pokud by nebyly 

bezpe n  zajišt ny dle požadavk  NV . 362/2005 Sb.,  

seznam zakázaných prací a materiálu je uveden v § 8 zákon  309/2006 Sb. 

4.21 Postavení a úkoly p i výstavb  z hlediska BOZP a PO 

4.21.1 Obecné p edpoklady odpov dného zástupce za zhotovitele: 

 zajistí, aby všichni zam stnanci prošli školením BOZP a PO,  

vykonává práce je provád na dle technologických postup  a nad t mito pracemi vykonává 

pat i ný dozor, 

neprodlen  zajistí odstran ní bezpe nostních závad na pracovišti, 

respektuje pokyny koordinátora BOZP na staveništi, 

zajistí veškerá nezbytná opat ení na svém pracovním úseku, 

zajistí, aby zam stnanci m li pat i nou odbornou zp sobilost pro vykonání p íslušné 

práce, 

dle situace a charakteru provád ných prací ukládá zam stnanc m p íkazy pro zajišt ní 

BOZP a PO, 

s odpov dným zástupcem zadavatele stavby spolupracuje na dodržování BOZP a PO, tak 

aby byli chrán ni i všichni zam stnanci jiných zhotovitel , 

dbá, aby všichni zam stnanci na svých pracovištích ádn  používali OOPP, 
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v dob  své nep ítomnosti pov í vedoucího pracovní ety, který dbá na dodržování BOZP 

a PO, 

v p ípad  provád ní nebezpe ných prací up esní bezpe nostní opat ení a stanoví 

pov enou osobu pro dozor nad touto prací.

4.21.2 Odpov dný zástupce za zhotovitele ve fázi p ed zapo etím prací 

P ed zahájením prací musí odpov dný zástupce zhotovitele zajistit a náležit  ov it: 

všichni pracovníci musí spl ovat odbornou zp sobilost pro provád né innosti, 

všichni pracovníci jsou pro práce zdravotn  a fyzicky zp sobilí, 

pro innosti, které budou pracovníci vykonávat, jsou vybaveni OOPP, 

pro provád né práce mají pracovníci vhodné a bezpe né pracovní nástroje, 

pracovišt  pro vykonávání prací musí být zabezpe eno v oblasti BOZP a PO, 

pracovník m jsou k dispozici bezpe nostní p edpisy, návody k obsluze a technologické 

postupy prací,  

informovanost ostatních dodavatel  o zp sobu zabezpe ení pracovišt , p i nichž vznikají 

rizika a možnosti ohrožení stavby, 

mezi ú astníky jsou písemn  stvrzeny vzájemné závazky, odpov dnosti v oblasti BOZP a 

PO. 

4.21.3 Odpov dný zástupce za zhotovitele ve fázi realizovaných prací

P i provád ní prací musí odpov dný zástupce zhotovitele zajistit a náležit  ov it: 

pracovníci na svých pracovištích dodržují veškeré zásady BOZP a PO a náležit  používají 

OOPP,  

pracovníci dodržují pracovní postupy a technologické p edpisy, 

zajišt ní a ov ení, že zam stnanci nejsou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných 

omamných látek. Nap íklad zjišt ní na základ  dechové zkoušky, 

Pracovní prostor a staveništ  musí být ádn  zabezpe eno dle platné legislativy, 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy spl ují NV . 591/2006 Sb. 

4.22 Požadavky na výrobní a pracovní prost edky 

Povinností každého zhotovitele je zajistit, aby veškeré ná adí, za ízení, stroje a 

dopravní prost edky spl ovali vhodné technické a bezpe nostní požadavky pro užívání. 
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Veškerá platná ustanovení se ídí na ízením vlády . 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpe ný provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí. 

4.23 Po ádek na pracovišti: 

po ádkem na pracovišti se rozumí aktuální stav pracovišt , který není v rozporu z p edpisy 

BOZP, PO a ochrany životního prost edí, 

každý zhotovitel dbá p i své práci na udržování po ádku na pracovišti i mimo n j, 

zhotovitel musí objekty a pracovišt  udržovat volné a bez zbyte ných p ekážek, které 

nejsou nezbytn  nutnými k jeho innosti, 

v p ípad  zne išt ní p íjezdové komunikace zajistí zhotovitel okamžitý úklid komunikace, 

zbyte ný a p ebyte ný materiál zhotovitel uskladní mimo pracovišt , 

zhotovitel po ukon ení své innosti p edává pracovišt  v uklizeném stavu bez 

p ebyte ného materiálu, skládek i odpadu. 

4.24 Opat ení k zajišt ní BOZP na staveništi  

4.24.1 Za ízení pro rozvod energie 

Do asná za ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým zp sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe í vzniku požáru nebo výbuchu. 

Fyzické osoby musí být dostate n  chrán ny p ed nebezpe ím úrazu elektrickým proudem. 

Návrh, provedení a volba do asného za ízení pro rozvod energie a ochranných za ízení musí 

odpovídat druhu a výkonu rozvád né energie, podmínkám vn jších vliv  a odborné 

zp sobilosti fyzických osob, které mají p ístup k sou ástem za ízení. Rozvody energie, 

existující p ed z ízením staveništ , musí být identifikovány, zkontrolovány a viditeln  

ozna eny. [9] 

Do asná elektrická za ízení na staveništi musí spl ovat normové požadavky a musí 

být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 

vypína  elektrického za ízení musí být umíst n tak, aby byl snadno p ístupný, musí být 

ozna en a zabezpe en proti neoprávn né manipulaci a s jeho umíst ním musí být seznámeny 

všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 

elektrická za ízení, která nemusí z stat z provozních d vod  zapnuta, odpojena a zabezpe ena 

proti neoprávn né manipulaci. [9] 

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení p esunout mimo staveništ  nebo je odpojit od 

zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prost edk  a pojízdných 
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stroj  do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prost edk  a pojízdných stroj  pod 

vedením vylou it, je nutno umístit záv sné zábrany a náležitá upozorn ní. [9] 

4.24.2 Obecné požadavky na obsluhu stroj  

P ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpe nost práce, jimiž jsou zejména únosnost p dy, p ejezd  a 

most , sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, 

pop ípad  jiných podzemních p ekážek, umíst ní nadzemních vedení a p ekážek. P i provozu 

stroje obsluha zajiš uje stabilitu stroje v pr b hu všech pracovních inností stroje. Je-li stroj 

vybaven stabilizátory, táhly nebo záv sy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s 

návodem k používání a zajišt ny proti zabo ení, posunutí nebo uvoln ní. 

 Pokud je u stroje p edepsáno zvláštní výstražné signaliza ní za ízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, p ípadn  sv telným výstražným signálem. Po výstražném 

signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 

ohrožený prostor; není-li v pr vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 

inností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za ízení zv tšeným o 2 m. Na 

nep ehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby posta ující k 

opušt ní ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. P i použití stroje za provozu na 

pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle 

zvláštních právních p edpis , dohled a podle okolností též bezpe nost provozu na pozemních 

komunikacích zajiš uje dostate ným po tem zp sobilých fyzických osob, které p i této 

innosti užívají jako osobní ochranný pracovní prost edek výstražný od v s vysokou 

viditelností. Stroje, p i jejichž innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zp sobem a 

na takových staveništích, kde nehrozí nebezpe né p enášení vibrací p sobících škody na 

blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, za ízení, a podobn . [9] 

4.24.3 Stroje pro zemní práce: 

obsluha stroje nesmí opoušt t své pracovní místo, dokud není pracovní za ízení stroje 

spušt no na zem nebo pokud není v p epravní poloze stroje, 

p i jízd  stroje s materiálem musí být pracovní za ízení v p epravní poloze, 

p i jízd  s materiálem nesmí dojít k ztrát  stability stroje a k omezení výhledu z kabiny 

stroje, 

stroj pojíždí nebo vykonává pracovní innost v takové vzdálenosti od okraje svah  a 

výkop , aby s ohledem na únosnost p dy nedošlo k jeho z ícení. Pokud tato vzdálenost 
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není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pov ená fyzická osoba 

p ed zahájením prací, [9] 

p i nakládání materiálu na dopravní prost edek lze manipulovat s pracovním za ízením 

stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prost edku Nelze-li se p i 

nakládání vyhnout manipulaci pracovním za ízením stroje nad kabinou dopravního 

prost edku je nutno zajistit, aby se b hem nakládání v kabin  nezdržovaly žádné fyzické 

osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnom rn , [9] 

lopatu stroje je možno m nit nebo istit jen p i vypnutém motoru stroje, 

veškeré další požadavky na stroje pro zemní práce jsou uvedeny v NV . 591/2006 Sb. 

4.24.4 Dopravní prost edky pro p epravu betonových sm sí: 

p ed jízdou, zejména po ukon ení pln ní nebo vyprazd ování zkontroluje idi  

dopravního prost edku zajišt ní výsypného za ízení. Výsypné za ízení musí být zajišt no 

v p epravní poloze, 

p i p ejímce a p i vykládce a idi  umístí vozidlo na únosné a dostate n  p ehledné místo 

bez p ekážek. 

4.24.5 erpadla betonové sm si: 

je zakázáno se zdržovat v prostoru výložníku auto erpadla, 

potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibra ní žlaby a jiná za ízení pro dopravu betonové 

sm sí musí být vedeny a zajišt ny tak, aby nezp sobily p etížení nebo nadm rné 

namáhání nap íklad lešení, bedn ní, st ny výkopu nebo konstruk ních ástí stavby, [9] 

vyúst ní potrubí na erpání betonové sm si musí být spolehliv  zajišt no tak, aby vlivem 

dynamických ú ink  sm si nedošlo k zran ní osob, 

p i provozu erpadla je zakázáno p ehýbat hadice, manipulovat se spojkami a vstupovat 

do nebezpe ného prostoru u koncovky hadice, 

auto erpadlo lze p emis ovat pouze s výložníkem v p epravní poloze, 

veškeré další požadavky na erpadla betonové sm si jsou uvedeny v NV . 591/2006 Sb.. 

4.24.6 Vibrátory betonové sm si: 

délka pohyblivého p ívodu mezí napájením ástí vibrátoru musí být nejmén  10 m, 

pono ení vibra ní hlavice a její vytažení se provádí pouze za chodu vibrátoru, 
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veškeré další požadavky na vibrátory jsou uvedeny v technických listech a návodech na 

použití konkrétního typu vibrátoru. 

4.24.7 Stavební výtahy 

Provoz výtah  musí být bezpe ný. Stavební plošinové výtahy budou kontrolovány dle 

stanovených asových interval .  

4.24.8 Skladování a manipulace s materiálem: 

bezpe ný p ísun a odb r materiálu musí být zajišt n v souladu s postupem prací. Materiál 

musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p ednostn  v takové poloze, 

ve které bude zabudován do stavby, [9]

skladovací plochy musí být rovné, odvodn né a zpevn né. Rozmíst ní skladovaných 

materiál , rozm ry a únosnost skladovacích ploch v etn  dopravních komunikací musí 

odpovídat rozm r m a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých stroj , [9] 

materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt na jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo 

provázáním musí být zajišt ny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se nap íklad p evrátit, sklopit, posunout nebo kutálet, [9] 

místa ur ená pro vázání a manipulaci s materiálem budou ešena s bezpe ným p ístupem, 

prvky, které na sebe p i skladování t sn  doléhají a nelze je bezpe n  uchopit musí být 

proloženy podklady. Jako podklady nelze používat kulatinu. Zakázáno je též vrstvit 

podklady na sebe, 

sypké hmoty p i pln  mechanizovaném ukládání a odb ru lze skladovat do jakékoliv 

výšky, 

pro ru ní ukládání je možno sypké hmoty vršit do maximální výšky 2,0 m, 

pytlované sypké hmoty se ukládají ru n  do maximální výšky 1,5 m, 

pytlované sypké hmoty se p i mechanizovaném skladování ukládají do maximální výšky 

3,0 m, 

tekutý materiál musí být skladován v uzav ených nádobách s plnícím a vypraz ovacím 

otvorem vždy naho e, 

skladování v silech a zásobnících dle doporu ení výrobce tohoto za ízení, 

sudy, barely skladované naležato musí být zajišt ny proti rozvalení, 
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prvky a dílce pravidelného tvaru p i mechanizovaném ukládání skladujeme do maximální 

výšky 4,0 m, 

prvky a dílce nepravidelného tvaru skladujeme do maximální výšky 1,0 m, 

st nové panely skladujeme dle návodu výrobce, 

mezi jednotlivými skládkami nebo figurami prefabrikát  t eba zajistit bezpe ný pr chod, 

0,75 m široký a ela figur prefabrikát  musí být od sebe vzdálena alespo  1,2 m, 

ocelový materiál a výrobky ukládány pod p íst ešek, 

drobný stavební materiál, ná adí a p ístroje ukládány do uzamykatelného skladu, 

nebezpe né kapalné látky v uzav ených obalech dle doporu ení výrobce. Musí být 

umíst ny v uzamykatelném skladu a na zemi, 

 výbušný, ho lavý a jinak nebezpe ných materiál podléhá zvláštním p edpis m o jejich 

skladování, 

veškeré další požadavky na skladování a manipulace s materiálem na staveništi jsou 

uvedeny v NV . 591/2006 Sb.. 

4.24.9 P íprava p ed zahájením zemních prací: 

staveništ  je nutno p ed zapo etím zemních prací pat i n  odvodnit a zabránit p ítoku 

vody, 

na základ  údaj  uvedených v projektové dokumentaci musí být vytý eny trasy technické 

infrastruktury, zejména energetických a komunika ních vedení, vodovodní a stokové sít , 

v míst  jejich st etu se stavbou, pop ípad  jiné podzemní a nadzemní p ekážky nacházející 

se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby 

vytý ení a vyzna ení tras a jiných podzemních a nadzemních p ekážek jiným vhodným 

zp sobem, [9]

o umíst ní a poloze infrastruktury musí být prokazateln  seznámena obsluha stroj  

a pracovníci vykonávající výkopové práce, 

p ed zapo etím výkopových prací musí být jednozna n  ur eno rozmíst ní stavebních 

výkop , rýh, jam a šachet. Dále musí být jednozna n  ur eny p íslušné rozm ry, zajišt ní 

typem vhodného pažení nebo svahování, t ída t žitelnosti zemin s p íslušným návrhem 

zp sobu t žení, 

v p ípad , že zemní práce zasahují pod hladinu podzemní vody je nutno tuto hladinu snížit 

za pomoci erpání, 
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veškeré další  požadavky  na p ípravu p ed zahájením zemních prací  jsou uvedeny v NV 

. 591/2006 Sb.. 

4.24.10 Zajišt ní výkopových prací: 

p ed zahájením zemních prací musí být zabezpe eny okolní stavby ohrožené výkopem, 

[9]

výkopy, kde probíhají sou asn  i jiné innosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 

nebezpe í pádu fyzických osob do výkopu, zajišt ny proti pádu osob do výkopu, 

ve vzdálenosti v tší jak 1,50 m je nutno zajistit vhodnou zábranu zamezující p ístupu osob 

do výkopu. Zamezení p ístupu je možno realizovala pomoci zábradlí (neplatí zde 

požadavek na pevnost zábradlí ani požadavek na zajišt ní prostoru pod horní ty í), 

p ekážky vysoké 0,60 m nebo navršením zeminy z výkopu do výšky 0,90 m, 

zábrany nebo zábradlí je možno p erušit pouze v míst  p echod  nebo p ejezd  p es 

výkop, 

na ve ejn  p ístupné komunikaci bude výkop opat en p echody nebo p ejezdy. P echody 

minimální ší e 1,50 m nebo p ejezdy je nutno opat it zábradlím, které má zajišt ný prostor 

mezi horní ty í a zarážkou proti propadnutí osob dle zvláštního právního p edpisu ( ást I 

body 2. a 4. p ílohy k na ízení vlády . 362/2005 Sb.), 

okraje výkopu nesmí být zat žovány do vzdálenosti 0,50 m od hrany výkopu, 

pracovníci pracující ve výkopu užívají pro výstup a sestup žeb ík , schod  nebo šikmé 

rampy. Šikmá rampa o sklonu v tším než 1:5 má povrch upraven lištami nebo zarážkami 

proti uklouznutí, 

veškeré další požadavky na zajišt ní výkopových prací jsou uvedeny (v NV . 

362/2005Sb., a NV .591/2006Sb.). 

4.24.11 Provád ní výkopových prací: 

p i provád ní staveb nesmí být ohrožena stabilita p ilehlých staveb a okolních konstrukcí, 

v p ípad  narušení stability p ilehlých konstrukcí nebo ásti staveb zhotovitel neprodlen  

zajistí opat ení k zajišt ní této konstrukce, 

p ed prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po p erušení práce delším než 24 

hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov ená stav st n výkopu, pažení a p ístup ; 

hrozí-li ve výkopu nebezpe í výskytu nebezpe ných par nebo plyn , zajistí m ení jejich 

koncentrace, [9] 
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provád ní výkopových prací v ochranných pásmech lze práce vykonávat pouze p i 

dodržení podmínek vlastník  a dodržením právního p edpisu daného NV . 591/2006 Sb., 

pro použití elektrického nebo pneumatického ná adí a stroj  v blízkosti podzemního 

vedení je zhotovitel povinen projednat podmínky použití s provozovatelem podzemního 

vedení, 

veškerá vedení, která mohou být p i zemních pracích ohrožena, je nutné náležit  zajistit. 

Vedení ve st n  výkopu je nutno okamžit  zajistit proti pohybu, pr lomu a rozpojení, 

je zakázáno se zdržovat v ohroženém  prostoru výkopu. Ohroženým prostorem se rozumí, 

není li v dokumentaci stanoveno jinak pracovní dosah stroje zv tšený o 2,0 m, 

obsluha stroje provád jící soub žný strojní a ru ní výkop na jednom pracovním záb ru 

nesmí pokra ovat v práci, dokud nemá dostate ný výhled na všechna místa ohroženého 

prostoru, 

pracovníci provád jící ru ní výkop musí být p i výkonu své práce rozmíst ni tak, aby se 

vzájemn  neohrožovali, 

balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály je nutno zajistit proti 

sesuvu, 

nahromad ná zemina nebo materiál musí být z výkopu neprodlen  odstran na, 

p i zjišt ní nebezpe ných p edm t , munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 

p erušena až do doby odstran ní nebo zajišt ní t chto p edm t , [9] 

po dobu p erušení výkopových prací zhotovitel zajiš uje pravidelnou odbornou kontrolu a 

nezbytnou údržbu zábran pop ípad  zábradlí, pažení, lávek, p echod , p ejezd , 

bezpe nostních zna ek, zna ení a signál , pop ípad  dalších za ízení zajiš ujících 

bezpe nost fyzických osob u výkop , [9] 

p i mechanickém zhut ování materiálu pomocí válc , p ch  a vibra ních za ízení nesmí 

dojít k narušení st n výkop , 

veškeré další požadavky na provád ní výkopových prací jsou uvedeny v NV . 591/2006 

Sb.. 

4.24.12 Zajišt ní stability st n výkop : 

st ny výkopu musí být zajišt ny proti sesutí, [9]

u ru n  kopaných výkop  musí být v nezastav ném území p i hloubce v tší než 1,3 m 

použito pažení, v zastav ném území je nutno použít pažení p i hloubce v tší než 1,5 m, 
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zajišt ní stability st n a výkop  v nesoudržných zeminách nebo v místech náchylných 

k sesunutí se hloubka nutného pažení ídí dle technologického p edpisu,  

pažení musí zajiš ovat bezpe nost všech pracovník  pohybujících se ve výkopech, 

pažení st n výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehliv  zachytilo tlak 

zeminy, 

pažení musí zabránit poklesu okolního terénu a vylou it vliv na ohrožení stability 

ostatních konstrukcí, 

je zakázáno vstupovat do nezapažených strojem vyhloubených jak a výkop , 

minimální sv tlá ší ka výkopu pro vstup fyzické osoby iní 0,8 m, 

rozm ry výkop  musí být realizovány tak, aby umož ovaly bezpe né provád ní 

návazných prací, 

V p ípad  ru ního odstra ování pažení se smí postupovat sm rem zespodu za sou asného 

zasypávání odpažené ásti výkopu, 

veškeré další požadavky na zajišt ní stability st n výkop  jsou uvedeny v NV . 591/2006 

Sb.. 

4.24.13 Bedn ní: 

bedn ní musí být t sné, únosné a prostorov  tuhé. Bedn ní musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajišt no proti pádu jeho prvk  a ástí. P i jeho montáži, demontáži 

a používání se postupuje v souladu s pr vodní dokumentací výrobce a s ohledem na 

bezpe ný p ístup a zajišt ní proti pádu fyzických osob. Podp rné konstrukce bedn ní, jako 

jsou stojky a rámové podp ry, musí mít dostate nou únosnost a být úhlop í n  ztuženy v 

podélné, p í né i vodorovné rovin , [9]

podp rné konstrukce bedn ní musí být montovány tak, aby p i odbed ování bylo tyto 

konstrukce možno odstra ovat bez nebezpe í, 

únosnost nosných podp rných konstrukcí bedn ní musí být doložena statickým výpo tem, 

p ed betonáží musí prob hnout kontrola celého bedn ní a podp rného systému. Zjišt né 

závady je nutno p ed betonáží odstranit, 

o p edání a p evzetí hotové konstrukce bedn ní provede osoba pov ená zhotovitelem 

k ízení betoná ských prací písemný záznam, 

veškeré další požadavky  na bedn ní jsou uvedeny v NV . 591/2006 Sb.. 
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4.24.14 Práce železá ské: 

p i st íhání prut  musí být pruty vhodn  zajišt ny v pevné poloze, tak aby neohrozily 

fyzické osoby, 

p i ohýbání a st íhání výztuže nesmí být stroj p et žován,  

je zakázáno se pohybovat po uložené armovací výztuži, 

již dokon ená montáž armatury musí být p evzata odpov dným zástupcem za zhotovitele 

ur eným pro železá ské práce, 

písemný záznam o p ejímce bude uveden do stavebního deníku, 

veškeré další  požadavky  na práce železá ské jsou uvedeny v NV . 591/2006 Sb.. 

4.24.15 P eprava a ukládání betonové sm si: 

p i erpání sm sí a p i ukládání je nutno pracovat z bezpe ných pracovních plošin nebo 

míst. V p ípad , že nelze takovéto podmínky z ídit je nutno se ídit technologickým 

postupem a použít OOPP proti pádu, 

pro p ístup a ru ní p epravu betonové sm si musí být vybudovány bezpe né komunikace,  

zhotovitel je povinen zajistit kontrolu stavu podp rné konstrukce bedn ní v pr b hu 

betonáže a p ípadné závady musí ihned odstranit, 

p i zjišt ní závad na podp rné konstrukci musí zhotovitel ihned p erušit ukládání betonové 

sm si, 

zhotovitel je povinen zajistit zp sob komunikace mezi osobou erpající betonovou sm s a 

osobou ukládající betonovou sm s, 

veškeré další požadavky na p epravu a ukládání betonové sm si jsou uvedeny v NV . 

591/2006 Sb.. 

4.24.16 Odbed ování: 

odbed ování nosných prvk  konstrukcí nebo jejich ástí, u nichž p i p ed asném 

odbedn ní hrozí nebezpe í z ícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 

pokyn fyzické osoby ur ené zhotovitelem, [9]

p i odbed ování lze použít žeb ík pouze do výšky 3 m odbed ované konstrukce nad 

podlahou, 

p i odbed ovacích pracích je nutno zajistit ohrožený prostor proti vstupu nepovolaných 

osob, 

sou ásti bedn ní po odbedn ní je nutné uložit na místa tomu ur ená, 
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demontované bedn ní nesmí p et žovat konstrukce, na kterých bude do asn  uloženo, 

veškeré další požadavky na odbed ování jsou uvedeny v NV . 591/2006 Sb..  

4.24.17 Zednické práce: 

za ízení a stroje na p ípravu malty musí být umíst ny na místa, kde nem že dojít 

k ohrožení fyzických osob, 

pracovníci p i innostech spojených s nebezpe ím odst íknutí vápenného mléka nebo 

malty musí použít vhodné OOPP, 

je zakázáno hasit vápno v hlubokých nebo úzkých nádobách, 

p i ukládání zdícího materiálu musí být zabezpe en pracovní prostor minimáln  0,6 m, 

p i použití skluzných žlab  k doprav  materiálu musí být žlaby zabezpe eny tak, aby 

nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob, 

na práv  vyzdívanou st nu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zat žovat, a to ani p i 

provád ní kontroly svislosti zdiva a vázání roh [9], 

osazování konstrukcí, p edm t  a technologických za ízení do zdiva musí být z hlediska 

stability zdiva ešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o p edm ty malé hmotnosti, 

které stabilitu zdiva zjevn  nemohou narušit. Osazené p edm ty musí být p ipevn ny nebo 

ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout [9], 

veškeré další požadavky na zednické práce jsou uvedeny v NV . 591/2006 Sb. 

4.24.18 Montážní práce obecn  

p ed zahájením montážních prací musí být náležit  p evzato montážní pracovišt ,  

p evzetí montážního pracovišt  p ebírá fyzická osoba odpov dná za ízení a provád ní 

montážních prací. O p edání pracovišt  je nutno vyhotovit písemný záznam, 

povinností zhotovitele montážních prací je zajišt ní bezpe ného provád ní práce, 

fyzické osoby provád jící montážní práce jsou povinni používat dle technologického 

postupu montážních prací OOPP k zajišt ní BOZP, 

pracovníci jsou povinni ídit se postupem prací dle stanoveného technologického postupu, 

montážní a bezpe nostní p ípravky, sloužící k zajišt ní bezpe nosti fyzických osob p i 

montáži, zejména p i práci ve výšce, je nutno upevnit k dílc m ješt  p ed jejich 

vyzdvižením k osazení, nevylu uje-li to technologický postup montáže, [9] 

použití vázacích prost edk  musí odpovídat pr vodní dokumentaci výrobce montovaného 

dílce nebo konstrukce, 
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pro p ístup na montážní pracovišt  a pro z ízení bezpe né pracovní podlahy se využívají 

trvalé konstrukce, které jsou sou asn  s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 

jsou schodišt  nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže, [9] 

umíst ní a se ízení vázacích prost edk  musí být užito tak, aby upev ování a uvoln ní 

t chto prost edk  bylo bezpe né, 

v záv sném koši lze dopravovat fyzické osoby pouze na základ  požadavk  uvedených 

v technologickém postupu montáže, 

p i odebírání stavebních dílc  a ástí z dopravních prost edku nebo skládky, musí fyzické 

osoby zajistit bezpe né skladování zbývajících dílc  nebo ástí konstrukce, 

je zakázáno p emis ovat nebo zdvihat b emena upevn ná, p imrzlá nebo zasypaná, 

fyzické osoby se musí p i p emis ování a zdvíhání dílce zdržovat v bezpe né vzdáleností 

a nesmí vstupovat do nebezpe ného prostoru. Teprve po ustálení dílce nad místem 

montáže mohou pracovníci z bezpe né podlahy nebo plošiny provést osazení dílce, 

odv šení dílce od záv su zdvihacího prost edku je možno realizovat až po bezpe ném 

osazení dílce dle technologického postupu montáže. Osazování dalšího dílce je možno 

realizovat až po bezpe ném uložení a upevn ní p edchozího dílce, 

p ípravky pro do asné zajišt ní dílc  je možno odstranit až po spln ní požadavk  

stanovených projektovou dokumentací,  

veškeré další  požadavky na zednické práce jsou uvedeny v NV . 591/2006 Sb.. 

4.24.19 Montážní práce obvodového plášt  Kingspan 

Požadavky jsou uvedeny v technologickém postupu montáže: viz - Technologický 

postup provád ní vertikálního obvodového plášt  systému Kingspan 

4.24.20 Sva ování živic: 

zhotovitel je povinen zajistit, aby v pr b hu provád ní na pracovišti nedošlo k požáru 

nebo k výbuchu, 

 provád ní sva ování živic se ídí dle stanoveného technologického postupu, 

je nutné zabezpe it vým nu vzduchu p i sva ování živic v uzav ených prostorech, 

sva ování živic provád jí minimáln  dva pracovníci, 

opat ení ochrany proti popálení ur uje zhotovitel prací, 

osoby provád jící sva ování živic musí být odborn  zp sobilé k tomuto vykonávání, 
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veškeré další požadavky na sva ování živic jsou uvedeny v NV . 591/2006 Sb. a vyhlášce 

. 87/2000 Sb.. 

4.24.21 Malí ské práce: 

nutno dodržet technologická pravidla, návody a chránit pracovníky p ed škodlivinami 

vznikajících p i provád ní t chto prací, 

požadavky na malí ské práce jsou uvedeny v NV . 591/2006 Sb.. 

4.24.22 Sklená ské práce: 

pro ru ní manipulaci se sklem musí být plocha rovná a zpevn ná, 

p i odebírání skla z p epravních konstrukcí nesmí dojít k pohybu nebo p evržení p epravní 

konstrukce, 

zákaz manipulování se sklem p i silném v tru,  

veškeré další  požadavky na sklená ské práce  jsou uvedeny v NV . 591/2006 Sb.. 

4.24.23 Sva ování a ezání plamenem 

tlakové láhve musí být zajišt ny proti pádu a p evržení stabilním nebo p enosným 

stojanem, et zy nebo kovovým pásem. V p ípad  pot eby musí být láhve rychle 

uvolnitelné. 

v p ípad  vystavení lahví sálavému teplu je nutné láhve chránit neho lavou zást nou, 

p i zah átí lahví nad 50°C se musí zajistit chlazení lahví, 

hadice musí být chrán ny proti mechanickému poškození, 

hadice nesmí být zne išt ny mastnotami, 

hadice musí být t sné s minimální délkou 5 m, 

v p ípad  provád ní prací více soupravami musí být soupravy odd leny neho lavou 

pevnou st nou nebo musí být od sebe vzdáleny minimáln  3 m, 

p i p erušení prací na delší dobu musí být uzav eny ventily na lahvích a zbylý plyn musí 

být vypušt n z hadic, 

po ukon ení prací nebo pracovní sm ny musí být láhve odvezeny a uzam eny ve skladu 

proti manipulaci nepovolanými osobami, 

veškeré další požadavky na sva ování a ezání plamenem jsou uvedeny ve vyhlášce . 

87/2000 Sb., - „Vyhláška o sva ování“ 

 



Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební Katedra pozemního stavitelství Diplomová práce 
-78- 

4.24.24 Sva ování elektrickým obloukem 

p ipojení sva ovacích vodi  musí být pevné, tak aby nedošlo k náhodnému dotyku 

s výstupními svorkami svá ecího za ízení, 

spojky elektrických vodi  je nutno umis ovat na neho lavý podklad nebo neho lavou 

podložku, 

sva ovací kabel musí být pevn  spojen spolu se sva ovaným p edm tem, 

svorka sva ovacího vodi e musí být umíst na v nejbližším míst  sva ování, 

elektrody se smí vym ovat pouze v suchých neporušených svá e ských rukavicích. 

Zakazuje se používat vlhké nebo mokré rukavice, 

sva ovací pistole musí být odkládána na izola ní nevodivou podložku, 

je zakázáno používat jiné než p edepsané svorky a vodi e, 

zákaz použití poškozených sva ovacích vodi , 

p i používání sva ovacích vodi  ukládáme a používáme vodi e tak, aby se vylou ilo 

možné poškození ostrými p edm ty, ohyby nebo vlivem svá ení, 

po skon ení sva ování je t eba svá e ské za ízení odpojit od elektrické energie, 

nedopalky elektrod se ukládají na ur ené bezpe né místo (nap . do neho lavé nádoby s 

pískem), 

veškeré další požadavky na sva ování elektrickým obloukem jsou uvedeny ve Vyhlášce . 

87/2000 Sb., - „Vyhláška o sva ování“ 

4.24.25 Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, p i kterém je 

ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. P i této innosti musí být 

pracovník zajišt n proti pádu, 

zodpov dnost za organiza ní a technická opat ení k zabrán ní pádu zam stnanc  z výšky 

nebo do hloubky nese zam stnavatel, 

zajišt ní proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m. Zajišt ní je možno provést bu  

kolektivním, nebo osobním zajišt ním dle charakteru práce. Ve všech p ípadech 

up ednost ujeme kolektivní zajišt ní p ed osobním, 

je zakázáno vykonávat práce ve výškách za nep íznivého po así, které by mohlo ohrozit 

bezpe nost a zdraví zam stnanc . 
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Kolektivní zajišt ní 

Mezi kolektivní zajišt ní pat í ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, 

ochranné ohrazení, lešení, záchytné lešení, záchytné ohrazení, záchytné sít  a poklopy). 

Zajišt ní musí spl ovat požadavky na pevnost a odolnost. Zajišt ní musí být navrženo 

zajišt no tak, aby p eneslo p edpokládané namáhání a nep íznivé pov trnostní vlivy. 

Únosnost je prokazována statickým výpo tem nebo závaznými podklady statika. 

Osobní zajišt ní 

Osobní zajišt ní je nutno použít v p ípadech, kdy nelze použít kolektivní zajišt ní. 

Mezi prost edky osobního zajišt ní pat í bezpe nostní lano, bezpe nostní postroj, 

bezpe nostní pás, zkra ova  lana, samonavíjecí kladka, bezpe nostní brzda, p ípravky pro 

spoušt ní a vytahování v etn  p íslušenství. Prost edky osobního zajišt ní musí spl ovat 

parametry p edpis  stanovených výrobcem a musí být k používání schváleny státní 

zkušebnou.  

Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, jestliže: 

pracovišt  nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10° od vodorovné roviny a 

jsou vymezeny zábranou (jednoty ové zábradlí o výšce minimáln  1,1 m, které není 

ur ené k ochran  proti pádu osob ani p edm t  ze zvýšené úrovn  apod.) nejmén  1,5 m 

od hrany pádu, 

podél volného okraje otvoru v jednom sm ru nep esahujícího 0,25 m, 

úrove  podlahy objektu je nejmén  0,6 m pod korunou vyzdívané zdi,  

 veškeré další požadavky na práce ve výškách a nad volnou hloubkou jsou uvedeny NV . 

362/2005 Sb.. 

4.24.26 Do asné stavební konstrukce (lešení) 

do asná stavební konstrukce smí být použita jen v provedení, které odpovídá návod m a 

dokumentaci pro používání, 

návod na montáž v etn  všech dokument  musí být k dispozici zam stnanc m, kte í 

lešení používají, montují nebo demontují, 

lešení musí být demontovatelné, 

sí oviny a plachtoviny z vn jší strany lešení musí být posouzeny na p sobení sil v trem, 

podchodná výška lešení musí být minimáln  1,9 m a ší ka podlahy nejmén  0,6 m, 
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mezery mezi podlahovými prvky sm jí být maximáln  2,5 cm, v místech svislých 

nosných prvk  mohou být maximáln  6 cm. Podlahy mohou mít výstupky do maximáln  

3 cm, u nároží lešení do maximální výšky 5 cm, 

minimální tlouš ka prken podlahy lešení je 2,4 cm, 

zábradlí je umíst no ve výšce 1,1 m, 

zarážková prkna u podlahy mají výšku minimáln  15 cm 

zábradlí u vnit ních okraj  se nemusí provád t v p ípad , že mezera mezi podlahou a 

p ilehlou st nou je menší jak 25 cm, 

výstupní otvory lešení musí spl ovat minimální rozm ry 50 x 60 cm a nesmí být umíst ny 

nad sebou, 

žeb íky musí p esahovat minimáln  1,1 m nad otvor v podlaze, 

podchodná výška u lešení musí být minimáln  2,1 m, 

stabilitu pojízdného lešení zabezpe ují vhodné rozm ry základny nebo p itížení v dolní 

ásti dle pr vodní dokumentace, 

veškeré další  požadavky na do asné stavební konstrukce jsou uvedeny NV . 362/2005 

Sb.. 

4.24.27 Montáž a demontáž lešení: 

montáž a demontáž lešení mohou provád t pouze odborn  a zdravotn  zp sobilí 

zam stnanci, 

zam stnanci musí používat OOPP, zvlášt  ochranné p ilby a prost edky osobního 

zajišt ní,  

p i demontování nesm jí být ásti lešení shazovány na zem, 

pro montáž a demontáž lešení budou pracovníci dodržovat daný technologický postup tak, 

aby byla v každé fázi zajišt na stabilita a tuhost lešení. 

4.24.28 Používání, provoz a prohlídky lešení 

lešení lze používat až po jeho dokon ení. Nedokon ené lešení bude ozna eno nápisem: 

LEŠENÍ VE VÝSTAVB  - ZÁKAZ POUŽITÍ 

p ed zahájením užívání lešení musí být zajišt no p edání lešení. O p edání a p evzetí 

lešení odbornou prohlídkou bude proveden záznam do stavebního deníku, 

lešení lze používat jen k ú el m, pro které bylo zhotoveno p edáno a p evzato, 

lešení musí být udržováno, aby mohlo bezpe n  plnit svoji funkci, 
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konstrukce lešení musí být každých 30 dn  odborn  prohlédnuta. Pojízdná a záv sná 

lešení budou kontrolována po 14 dnech. 

4.24.29 Zajišt ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost edky: 

zam stnavatel je povinen, aby OOPP odpovídaly druhu provád né práce, 

zam stnanec je povinen p ed použitím OOPP je náležit  zkontrolovat. 

 zam stnanec kontroluje kompletnost, provozuschopnost a nezávadný stav OOPP, 

vhodné ochranné prost edky proti pádu a pracovní polohovací systém musí být ur en 

technologickým postupem, 

veškeré další požadavky na zajišt ní proti pádu osobními ochrannými prost edky jsou 

uvedeny NV . 362/2005 Sb.. 

4.24.30 Zajišt ní proti pádu p edm t  a materiálu: 

ná adí nebo materiál musí být uložen, po p ípad  skladován tak, aby byl zajišt n proti 

pádu b hem práce nebo po ukon ení prací, 

ná adí je zakázáno zav šovat na od v, pokud k tomu není ur eno, 

pro zav šování ná adí použije pracovník vhodného upínacího pásu na ná adí, 

je zakázáno p et žovat konstrukce. Hmotnost materiálu, ná adí a za ízení v etn  

pracovník  nesmí p ekro it povolené normové nahodilé zatížení,  

veškeré další požadavky na zajišt ní proti pádu p edm t  a materiálu jsou uvedeny NV . 

362/2005 Sb.. 

4.24.31 Manipulace s materiály: 

materiál bude skladován na p edem ur ených místech. Zpevn né plochy ur ené pro 

skladování materiálu musí být odvodn né a musí být zabezpe eno bezpe né skladování a 

odb r materiálu, 

skladišt  a zpevn né plochy sloužící k uskladn ní materiálu nesmí být v blízkosti 

elektrického vedeni. Dále nesmí být plochy ohroženy dopravou zav šených b emen, 

pro práce se zdvihacím za ízením a je áby musí být vyhotoven systém bezpe né práce dle 

SN ISO 12480-1, 

p i manipulaci b emene za pomoci zdvihacího za ízení musí mít pracovníci platný 

vaza ský pr kaz, 

pracovníci obsluhující zdvihací za ízení musí mít platný je ábnický pr kaz, 
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je ábník a vaza  musí mít, p edem jednozna n  ur ený znásob dohodnuté signalizace, 

pokyny je ábníkovy ur uje pouze jeden pracovník, který je rozlišen od ostatních 

pracovník  pomocí z etelné nezam nitelné úpravy pracovního od vu, 

pracovníci musí používat OOPP odpovídající rizik m ohrožení zdraví. 

4.24.32 Zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí: 

Ohrožený prostor je místo, nad kterým se pracuje, v n mž vzhledem k povaze práce 

hrozí riziko pádu p edm t  nebo osob. Ohrožený prostor je nutné vždy bezpe n  zajistit. 

Za bezpe né zajišt ní ohrožených prostor  lze považovat: 

vylou ení provozu, použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití 

záchytné konstrukce, ohrazení dvouty ovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s ty emi 

upevn nými na nosných sloupcích s dostate nou stabilitou, 

pro krátkodobé práce s jednoduchým ná adím a pracovními pom ckami, pokud 

nep esáhnou pracovní rozsah jedné sm ny, posta í vymezit ohrožený prostor 

jednoty ovým zábradlím, pop ípad  lanem upevn ným ve výšce 1,1 m, st ežení prostoru 

ur eným odpov dným pracovníkem (pracovníky) po celou dobu ohrožení. [10] 

Ohrožený prostor musí mít ší ku od okraje pracovišt  nebo pracovní podlahy nejmén : 

1,5 m p i práci ve výšce od 3 m do 10 m v etn , 

2 m p i práci ve výšce nad 10 m do 20 m v etn , 

2,5 m p i práci ve výšce nad 20 m do 30 m v etn , 

1/10 výšky objektu p i práci ve výšce nad 30 m. [10] 

 

p i pracích na plochách se sklonem nad 25° se ší ka ohroženého prostoru zvyšuje o 0,5 m, 

 v místech dopravy stavebního materiálu do výšky za pomocí kladek se rozši uje ochranné 

pásmo o 1 m na všechny strany od p dorysného profilu dopravovaného b emene, 

veškeré další požadavky na zajišt ní pod místem práce ve výšce jsou uvedeny NV . 

362/2005 Sb. 

4.24.33 Práce na st eše 

P i provád ní prací na st eše je nutné pracovníky ochránit p ed:

pádem ze st ešních pláš  na volném okraji, 
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proti sklouznutí z plochy st echy o sklonu nad 25°, 

proti propadnutí st ešní konstrukcí, 

veškeré další požadavky na práce na st eše jsou uvedeny NV . 362/2005 Sb. 

4.24.34 Do asné stavební konstrukce 

Do asné stavební konstrukce musí spl ovat požadavky dané pr vodní dokumentací a 

montážními návody. Návody na montáž musí být k dispozici zam stnanc m, kte í konstrukci 

používají, montují nebo demontují. Pokud není zajišt na pot ebná dokumentace, je nutné 

vyhotovit výpo et pevnosti a stability odborn  zp sobilou osobou. 

Veškeré další požadavky na do asné stavební konstrukce jsou uvedeny NV . 

362/2005 Sb. 

4.24.35 Shazování p edm t  a materiál  

Shazování p edm t , zbytk  stavebních hmot a materiálu na níže položená místa a 

plochy je dovoleno jen za p edpokladu, že: 

místo dopadu je zabezpe eno proti vstupu osob (ohrazení st ežení nebezpe ného 

prostoru), 

materiál je dopravován uzav eným shozem, 

je zakázáno shazovat p edm ty, u kterých není možno ur it místo bezpe ného dopadu 

(krytina, plech, ásti obvodových pláš , desky atd.), 

je zakázáno shazování materiálu, který by mohl pracovníka sebou strhnout dol . 

4.24.36 P erušení práce ve výškách 

V p ípad  nep íznivé pov trnostní situace je zam stnavatel povinen p erušit práce. 

Za nep íznivou pov trnostní situaci se považuje: 

bou e, déš , sn žení nebo tvo ení námrazy, 

erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v tru 5 stup  Bf) p i práci na zav šených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žeb ících nad 5 m výšky práce a p i použití 

záv su na lan  u pracovních polohovacích systém ; v ostatních p ípadech silný vítr o 

rychlosti nad 11 m.s-1 (síla v tru 6 stup  Bf), 

dohlednost v míst  práce menší než 30 m, 

teplota prost edí b hem provád ní prací nižší než -10 °C. [10] 
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4.24.37 Používání žeb ík : 

žeb ík m že být použit p i práci ve výšce pouze v p ípad , kdy použití jiných 

bezpe nostních prost edk  není opodstatn né nebo je neú elné, 

žeb ík slouží k provád ní krátkodobé práce, která je fyzicky nenáro ná a je vykonávána 

s použitím ru ního ná adí, 

je zakázáno p i práci na žeb íku používat nebezpe ných ná adí (p enosná et zová pila, 

ru ní pneumatické ná adí, vst elovací ná adí apod.), 

p i výstupu, sestupu a práci na žeb íku musí být zam stnanec obrácen obli ejem 

k žeb íku. V každém okamžiku musí být schopen bezpe ného uchopení, 

po žeb íku mohou být vynášena nebo snášena b emena o maximální hmotnosti 15 kg, 

žeb ík nelze použít jako p echodový m stek, pokud není k takovému zp sobu ur en 

výrobcem a popsán v technickém listu, 

na žeb íku se musí vyskytovat vždy maximáln  jedna osoba, 

žeb íky ur ené pro výstup musí svým horním koncem p esahovat plošinu minimáln  o 

1,1  m, 

minimální sklon žeb íku je 2,5:1, volný prostor za p í lemi min 0,18 m a u paty žeb íku 

musí být zachován prostor minimáln  0,6 m, 

po celou dobu použití žeb íku musí být zajišt na jeho stabilita, 

p enosný žeb ík je nutno postavit na stabilní nepohyblivý podklad dostate né velikosti, 

na žeb íku lze pracovat jen v bezpe né vzdálenosti chodidel od horního konce (0,8 m u 

jednoduchého žeb íku a 0,5 m u dvojitého žeb íku), 

zam stnanec stojící na žeb íku chodidly ve výšce 5 m musí být zajišt n proti pádu OOPP, 

prohlídky žeb íku stanovuje zam stnavatel v souladu s návodem k použití, 

ch zi na d ev ném dvojitém žeb íku (malí ské práce) provád jí jen zaškolení pracovníci. 

Pohybují se jen na plochách, kde je vylou eno nebezpe í ztráty stability dvojitého 

žeb íku, 

veškeré další požadavky na používání žeb ík  jsou uvedeny NV . 362/2005 Sb. 

4.24.38 Elektrická za ízení a kabely: 

na staveništi je povoleno používat veškerá elektrická za ízení, prodlužovaní kabely pouze 

s platnou revizí, 

vodi e nesm jí být poškozené a musí být vod odolné, 
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je nutno dodržovat vhodné chrán ní kabel  za použitím chráni ky nebo vyv šením 

kabelu, 

všechna elektrická za ízení musí být snadno p ístupná, 

manipulace a práce s elektrickým za ízením vykonávají pouze odborn  zp sobilí 

zam stnanci. 

4.24.39 Prozatimní ochrana staveništních rozvod  energií: 

veškerá elektrická vedení na staveništi budou vyv šena do plastových úchyt  

p ipevn ných na prozatímních sloupech nebo st nách objekt  za ízení staveništ , tak aby 

umožnili bezproblémový pr chod fyzických osob a pr jezd dopravy, 

vedení napojené do rozvad e m že být vedeno i na terénu v p ípad , že bude chrán no 

proti poškození, 

chrán ní vedení bude realizováno pevnými d ev nými konstrukcemi ze spojených fošen 

se svlaky zajištujícími nežádoucí posun, 

fošny musí mít minimální tlouš ku dvojnásobku pr m ru chrán ných elektrických vodi , 

hlavní vypína  elekt iny musí být ozna en a umíst n tak, aby byl p ístupný. 

o umíst ní hlavního vypína e budou informovány všechny osoby na staveništi, 

je zakázána neoprávn ná manipulace s elektrickými rozvody a jinými rozvody za ízení 

staveništ . 

4.24.40 Požadavky na bezpe ný provoz a používání za ízení, stroj , p ístroj  a ná adí 

stroje, technická za ízení, p ístroje a ná adí jsou zdrojem rizika na staveništi a povinností 

všech osob, které je používají je dodržovat podmínky bezpe né práce, 

pracovníci nesmí ohrozit sebe ani ostatní pracovníky, 

používání za ízení, stroj , p ístroj  a ná adí se ídí dodržováním technologického p edpisu 

nebo návodu výrobce, 

všichni pracovníci musí používat OOPP pro danou pracovní innost a za ízení, 

pracovníci musí být prokazateln  seznámení s obsluhou t chto za ízení, 

za ízení, stroje, p ístroje a ná adí musí být svým technickým stavem zp sobilé 

k bezpe nému provozu, 

za ízení, stroje p ístroje a ná adí sm jí být použity pouze k innostem, ke kterým byly 

konstruk n  uzp sobeny výrobcem, 
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dodavatel je povinen objednateli doložit provozní dokumentaci ke všem stroj m a 

ná adím, p ípadn  místní provozní bezpe nostní p edpis. 

4.25 Vliv výstavby na životní prost edí 

Požadavky vlivu výstavby na životní prost edí jsou stanoveny zákony: 

zákon .244/1992 Sb. o hodnocení vliv  na životní prost edí, 

zákon . 17/1992 Sb. o životním prost edí. 

4.26 Vymezení pracovišt  pro vykonávání prací  

Vymezení pracovišt  ur uje objednatel stavby. Jednotlivá vymezení pro práce a 

innosti budou uvedeny v protokolu o p edání a p evzetí pracovišt . 

4.27 Bezpe nostní opat ení pro výstup d lních plyn  

Na základ  geologického pr zkumu se v daném lokalit  nevyskytují žádná možná 

rizika pronikání d lních nebo jiných nebezpe ných plyn  a látek. 

4.28 Hygienické požadavky  

Hygienické požadavky jsou uvedeny v na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci. 

4.29 Zdravotní zp sobilost: 

zam stnanci, u kterých to právní p edpis požaduje, musí vykonávat pravidelné léka ské 

prohlídky, 

vedoucí zam stnanec p i azuje práci a pracovišt  zam stnanci tak, aby odpovídala jeho 

zdravotní zp sobilosti a stavu, 

vedoucí zam stnanec nesmí p ipustit, aby zam stnanec vykonával práce, které by 

výkonem neodpovídali jeho zdravotní zp sobilosti nebo schopnostem. 

4.30 Odborná zp sobilost zam stnanc : 

povinností každého zhotovitele je zajišt ní a ov ení znalostí všech pracovník , 

podmínky odborné zp sobilosti jsou uvedeny v § 9, § 10, § 11 zákona 309/2006 Sb 

 

. 
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4.31 Bezpe nostní zna ky, zna ení a signály 

zam stnavatel je povinen umístit na pracovišt  bezpe nostní zna ky a zna ení a zavést 

signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se BOZP, a seznámit s nimi 

zam stnance, 

veškeré další požadavky na bezpe nostní zna ky, zna ení a signály jsou uvedeny v 

§6 zákona 309/2006 Sb., 

seznam nejb žn ji používaných bezpe nostních zna ek viz P íloha . 6 – Bezpe nostní 

tabulky a zna ky. 

4.32 Požární ochrana 

Každý pracovník je povinen po ínat si tak, aby nezavdal p í inu ke vzniku požáru, 

neohrozil život a zdraví osob a nezp sobil škody na majetku.  

Požadavky na požární ochranu jsou stanoveny: 

zákonem .133/85 Sb. - o požární ochran , 

vyhláškou MV . 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 

vyhláškou . 23/2008 Sb. - o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

4.33 Pracovní úrazy a zajišt ní první pomoci 

povinností každého zam stnance je okamžit  oznámit pracovní úraz svému nad ízenému, 

pokud to dovoluje zdravotní stav zam stnance, 

pracovníci jsou povinni ohlásit úraz, kterého jsou sv dci, 

 

vedoucí zam stnanec vede evidenci o úrazech a zran ních zam stnanc  - „Kniha úraz “ 

Požadavky na evidenci a ohlášení pracovního úrazu jsou stanoveny: 

zákon . 262/2006 Sb. - Zákoník práce, 

na ízení vlády . 201/2010 Sb. - Na ízení vlády o zp sobu evidence úraz , hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, 
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4.34 První pomoc: 

první pomoc musí být p edevším ú elná a rychlá, 

p i jejím poskytování postupujeme klidn , šetrným zp sobem k zran nému, sv domit  

s pat i nou rozvahou, 

první pomoc musí poskytnout každý pracovník v rozsahu svých v domostí, znalostí a 

možností, 

zam stnavatel je povinen zajistit a ur it podle druhu innosti a velikosti pracovišt  

pot ebný po et zam stnanc , kte í organizují poskytnutí první pomoci, zajiš ují p ivolání 

zejména zdravotnické záchranné služby, Hasi ského záchranného sboru eské republiky a 

Policie eské republiky a organizují evakuaci zam stnanc  preventivní pé i jejich 

vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizik m vyskytujícím se na pracovišti. [11]

na trvalém pracovišti, kde pracuje p t a více osob, musí být umíst na lékárni ka, 

lékárni ka musí být udržovány v pohotovostním stavu, musí být skladována v istot  a 

umíst na v místnosti na dostupném míst , 

lékárni ka musí být v suchém prost edí a p i pokojové teplot . Obsah lékárni ky je uložen 

v pouzd e a ozna en erveným k ížem. 

4.35 Zásady chování p i vzniku mimo ádné události 

Povinností každé fyzické osoby  v p ípad  mimo ádné události je: 

provést opat ení k likvidaci události a zamezení jejího ší ení, poskytnout zran ným první 

pomoc, zasáhnout hasícími p ístroji, vypnout za ízení, uzav ít uzáv ry atd., 

vyhlásit poplach a varovat osoby v okolí místa události, 

dle rozsahu události ohlásit událost nad ízeným a pohotovostním službám, 

 

dle svých schopností být nápomocen p i hasebním zásahu, nebo jiné pot ebné innosti p i 

vzniku mimo ádné události. 

Zp sob vyhlášení poplachu v p ípad  ohrožení: 

požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním „HO Í, nebo HO Í, OPUS TE 

PRACOVIŠT “, 

v ostatních p ípadech nutného opušt ní pracovišt  voláním „EVAKUACE, OPUS TE 

PRACOVIŠT “. 
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D ležitá telefonní ísla tís ového volání: 

Zdravotní záchranná služba 155 

Hasi ský záchranný sbor R 150 

Policie R    158 

Linka tís ového volání   112 

M stská policie   156 

Telefoní ísla pro poruchy: 

Elektrické sít    840 850 860 

Plyn     1239 

Vodovody    800 202 700 

4.36 Shromaždišt : 

Shromaždišt  je umíst no na volném prostranství na staveništ , slouží v p ípad  

mimo ádné události pro shromážd ní zam stnanc , aby bylo možno provést kontrolu po tu 

osob a tím ov it, že všichni opustili nebezpe ný prostor pracovišt . 

Stavbyvedoucí v p ípad  vyhlášení mimo ádné události: 

stavbyvedoucí zajistí pov enou osobou pro o ekávání p íjezdu záchranných složek na 

p íjezdové komunikaci u vstupu na stavbu, 

stavbyvedoucí organizuje evakuaci a ur í evakua ní trasu na shromaždišt . Jeho 

povinností je p esv d it se o tom, zda všichni zam stnanci, opustily pracovišt . Na 

shromaždišti provede kontrolu po tu zam stnanc . 

4.37 Záv r 

Plán BOZP pro výstavbu je platný dokument vypracován pro výše uvedené innosti na 

provád né výstavb  administrativní budovy. Tímto plánem BOZP jsou povinni ídi se 

všichni zam stnanci pohybující se v prostoru stavby a staveništ . Tento ídící dokument 

bude pravideln  aktualizován. 

Nedodržování a hrubé porušení bezpe nosti práce bude trestáno dle zákona. 

Zhodnocení oblasti BOZP 

Nedodržování podmínek v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci má za 

následek velké množství pracovních úraz , v mnoha p ípadech i smrtelných. ídícími 
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dokumenty v oblasti BOZP jsou na ízení vlády . 591/2006 Sb. a zákon . 309/2006 Sb. Tyto 

dokumenty stanovují požadavky na provád né pracovní innosti a vymezují danou 

problematiku z hlediska povinností a odpov dnosti ú astník  výstavby. Pro zvýšení 

bezpe nosti práce je d ležité pravidelné aktualizování plánu BOZP a pravidelné prohlídky 

stavby provád né koordinátorem BOZP. P i provád ní stavebních prací musí být pracovníci 

odborn  zp sobilí pro provád nou innost a musí používat vhodné OOPP. Prevence, znalost 

problematiky bezpe nosti práce a osobní zodpov dnost pracovník  p ispívá k snížení velkého 

množství pracovních úraz . 
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5. Rozpo et 
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6. asové plánování – harmonogram 

asový plán výstavby byl vytvo en na základ  p edpokládané doby výstavby objektu 

administrativní budovy a jeho jednotlivých stavebních ástí. P edpokládaná doba za átku 

výstavby je datována na b ezen 2012 a dokon ení prací prob hne v listopadu 2012. 

asový plán je sestaven na základ  osmi hodinové pracovní doby a nepo ítá se práce o 

víkendech a svátcích. Pro zhotovení tohoto harmonogramu byl použit výpo tový program 

Microsoft Office Project 2007. 

 

Harmonogram viz výkresová ást – výkres . 13 
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7. P íloha . 1 - Specifikace autoje ábu Tatra T-815 AD 20T 

Specifikace autoje ábu Tatra T-815 AD 20T 

Tatra T-815 AD 20T 

Délka (mm) 9400 

Ší ka (mm) 2500 

Výška (mm) 3850 

Ší ka s výsuvnými podp rami (mm) 5500 

Celková hmotnost (kg) 23 630 

Zatížení náprav (kg) P ední: / Zadní: 

Nosnost (kg) 20 000 

Pojezd s b emenem (kg)  ne 

Délka základního výložníku (mm) Zasunutý: 7800 / Vysunutý: 21300 

Délka výložníku s nástavci (mm) 27 800 

Max. zdvih je ábového háku (mm) 29 000 

Hydraulická soustava 1 obvod na podvozku, 2 obvody na oto ném vršku 

Bezpe nostní za ízení ano 

Ovládání mechanické, ty pákové ovládání rozvad  s posilováním  

Typ podvozku TATRA T-815 P 14 26 208 6x6 

Výkon motoru 208 kW 

Max. dopravní rychlost (km/hod.) 70       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Obr. 19: Tatra T-815 AD 20T – rozm ry automobilu [2] 
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       Obr. 20: Tatra T-815 AD 20T – dosah výložníku [2] 
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8. P íloha . 2 - Výpo et max. p íkonu el. energie pro za ízení staveništ  
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9. P íloha . 3 - Výpo et max. pot eby vody pro za ízení staveništ  
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10. P íloha . 4 - Seznámení ú astníku výstavby s plánem BOZP 

 

Stavba: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT 001 

Lokalita: Objekt se nachází na ulici Severovýchod, Záb eh, 78901 

Katastrální území: Záb eh, parcela . 2204  

Projektant: Bc. Ji í Koutný, Severovýchod 481, 78901 Záb eh, tel. 737 133 587 

Stavebník: Czechdeveloper, a.s., I : 389 88 121, Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, 

 tel. 737 586 689 

Koordinátor BOZP a realizace plánu BOZP: Bc. Ji í Koutný, Severovýchod 481, 78901 

Záb eh, tel. 737 133 587 

PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE 

Prohlašuji a svým  vlastnoru ním podpisem stvrzuji, že jsem obeznámen s plánem 

BOZP p i výstavb  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY- OBJEKT 001. Zavazuji se tento plán 

ve všech ástech dodržovat a o tomto plánu obeznámit všechny zam stnance zhotovitele 

podílející se na realizaci této stavby. Veškerým podmínkám rozumím a všechny mé otázky mi 

byly zodpov zeny koordinátorem BOZP. 

 

Zhotovitel – firma :  

Adresa zhotovitele:  I O:  

Odpov dný osoba: Funkce Jméno P íjmení 

 
   

E-mail:  tel:  

Datum seznámení: Podpis odpov dné osoby: Podpis koordinátora BOZP: 
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11. P íloha . 5 - Seznámení ú astníku výstavby s aktualizací plánu BOZP 

 

Stavba: ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA - OBJEKT 001 

Lokalita: Objekt se nachází na ulici Severovýchod, Záb eh, 78901 

Katastrální území: Záb eh, parcela . 2204  

Projektant: Bc. Ji í Koutný, Severovýchod 481, 78901 Záb eh, tel. 737 133 587 

Stavebník: Czechdeveloper, a.s., I : 389 88 121, Komenského 312/3, 787 01 Šumperk, 

 tel. 737 586 689 

Koordinátor BOZP a realizace plánu BOZP: Bc. Ji í Koutný, Severovýchod 481, 78901 

Záb eh, tel. 737 133 587 

PROHLÁŠENÍ O AKTUALIZACI PLÁNU . 

Prohlašuji a svým  vlastnoru ním podpisem stvrzuji, že jsem obeznámen 

s aktualizovaným plánem BOZP p i výstavb  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY- OBJEKT 

001. Zavazuji se tento aktualizovaný plán ve všech ástech dodržovat a s tímto 

aktualizovaným plánem obeznámit všechny zam stnance zhotovitele podílející se na realizaci 

této stavby. Veškerým podmínkám rozumím a všechny mé otázky mi byly zodpov zeny 

koordinátorem BOZP. 

 

Zhotovitel – firma :  

Adresa zhotovitele:  I O:  

Odpov dný osoba: Funkce Jméno P íjmení 

 
   

E-mail:  tel:  

Datum seznámení: Podpis odpov dné osoby: Podpis koordinátora BOZP: 
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12. P íloha .6 – Bezpe nostní tabulky a zna ky 

Tab. 1: Bezpe nostní tabulky a zna ky

Zna ení Použití a umíst ní zna ky Použití tabulky a poznámka  

 Vyzna ení zákazu vstupu 

nepovolaným osobám na 

staveništ  z d vodu bezpe nosti. 

Na všech p ístupech ke staveništi. 

V místech, kde probíhá výstavba. 

 

 

 Vyzna ení zákazu vstupu všem 

osobám a na ízení použití 

vedlejšího chodníku.  

P i vstupu do daného prostoru 

nebo p i vstupu na chodník, který 

nelze použít. 

V místech podél komunikace, kde 

hrozí úraz, pád p edm t  s výšky 

nebo je zde umíst no lešení. 

 

 

Upozorn ní na nebezpe í úrazu 

p i pádu do výkopu. 

Na viditelném míst  p i 

provád ní výkopu, možnost 

vyv šení pouze na p echodnou 

dobu – dle výskytu rizika. 

 

Na staveništi, kde se provádí 
výkopové práce. 

 

 

Upozorn ní na nebezpe í úrazu 

p i pádu do prohlubn  nebo jámy. 

P i vstupu do daného prostoru 

nebo na viditelném míst  v 

blízkosti prohlubn , možnost 

vyv šení pouze na p echodnou 

dobu – dle výskytu rizika. 

Na staveništi, kde p i výstavb  

vznikají prohlubn , jámy nebo jiné 

nebezpe né otvory. 

V místech, ve kterých se výskyt 

prohlubn  nedá p edpokládat. 
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Upozorn ní na provád ní prací ve 

výškách, na st eše a nebezpe í 

úrazu v souvislosti 

s provád nými pracemi. 

P i vstupu do daného prostoru 

nebo na viditelném míst  na 

pracovišti, možnost vyv šení 

pouze na p echodnou dobu – dle 

výskytu rizika. 

V místech, nad nimiž se pracuje, 

nap . p i stavebních pracích, p i nichž 

hrozí nebezpe í pádu ná adí, 

materiálu a p edm t . 

 

 

Upozorn ní na nebezpe í úrazu 

zp sobené r znými, stru n  t žko 

popsatelnými vlivy. 

P i vstupu do daného prostoru 

nebo na viditelném míst  na 

pracovišti, možnost vyv šení 

pouze na p echodnou dobu – dle 

výskytu rizika. 

V místech, kde hrozí nebezpe í 

vzniku úrazu z nejr zn jších p í in, 

které nelze stru n , asto ani 

jednozna n  popsat. 

 

 

Upozorn ní na výskyt 

elektrického za ízení. Na 

viditelném míst  u p íslušného 

elektrického za ízení. 

V místech, kde se nachází elektrické 

za ízení nebo na krytu tohoto za ízení 

- nap . rozvad  el. energie, za ízení 

na staveništi apod. 

 

Ozna ení elektrického za ízení 

s hlavním vypína em elektrické 

energie, p íkaz k vypnutí v 

p ípad  nebezpe í a zákaz použití 

vody, vodního nebo p nového 

hasicího p ístroje nebo hydrantu 

jako hasiva v p ípad  nutnosti 

hasit požár pod nap tím. 

Na viditelném míst  u 

elektrického za ízení s hlavním 

vypína em. 

Použití tabulky na dví kách hlavního 

rozvad e elektrické energie. 
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 P íkaz k použití vesty s vysokou 

viditelností nejen b hem pracovní 

innosti, ale již p i samotném 

vstupu do daného prostoru, k 

vylou ení nebo snížení rizika 

st etu nebo srážky p i snížené 

viditelnosti. 

 Na viditelném míst  p i vstupu 
do daného prostoru. 

 Na pracovištích, kde je zapot ebí, 

aby byly osoby z eteln  viditelné. 

 

 

 P íkaz k použití ochranné p ilby 

nejen b hem pracovní innosti, 

ale již p i samotném vstupu do 

daného prostoru, k vylou ení 

nebo snížení rizika vzniku úrazu 

hlavy. 

 Na viditelném míst  p i vstupu 
do daného prostoru. 

 

V místech, kde hrozí úraz hlavy 

zp sobený padajícími p edm ty. 

 

 Ozna ení hlavního vypína e 

výtahu a p íkaz k vypnutí v 

p ípad  nebezpe í. 

 Na viditelném míst  u hlavního 

vypína e výtahu. 

Na staveništi u stavebního výtahu, 

kde v p ípad  havárie hrozí poškození 

výtahu, ohrožení osob nebo majetku. 

 Povolení k provád ní obsluhy 

stroje nebo za ízení jen 

pov enými pracovníky. 

Na viditelném míst  u stroje nebo 

za ízení. 

U stroj  a za ízení, jejichž provoz 

p edstavuje zvýšenou míru ohrožení 

života a zdraví obsluhujícího 

pracovníka nebo osob v dosahu. 

(Stavební výtah). 
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 P íkaz k vypnutí stroje, za ízení, 

systému nebo ovlada e v p ípad  

nebezpe í. 

Na viditelném míst  u stroje, 

za ízení, systému nebo ovlada e. 

V místech, kde v p ípad  havárie 

hrozí úraz elektrickým proudem, 

vznik požáru nebo výbuchu. 

V místech, kde v p ípad  havárie 

hrozí poškození stroje, za ízení, 

systému nebo jiného majetku. 

(Vypína e a ovlada e stroj ).  

 

 Ozna ení hlavního vypína e 

stroje, za ízení nebo systému, s 

možností dopln ní druhu 

ovládaného za ízení. 

 Na viditelném míst  u hlavního 

vypína e nebo na trase k n mu. 

Na trase, která vede k hlavnímu 

vypína i, v kombinaci se sm rovou 

šipkou.  

P i vstupu do prostoru, kde se nachází 

hlavní vypína . 

 U p íslušného ovlada e, který má 

funkci hlavního vypína e daného 

za ízení. 

 Ozna ení hlavního jisti e. 

Na viditelném míst  u hlavního 

jisti e nebo na trase k n mu. 

Na trase, která vede k hlavnímu 

jisti i, v kombinaci se sm rovou 

šipkou.  

P i vstupu do prostoru, kde se nachází 

hlavní jisti . 

U p íslušného ovlada e, který má 

funkci hlavního jisti e. 

 Ozna ení lékárni ky, 

zdravotnických prost edk , 

ošet ovny nebo místa k 

poskytování první pomoci. 

 P i vstupu do daného prostoru 

nebo na jiném viditelném míst  

dle pot eby. 

V prostoru, který je ur en pro 

poskytování první pomoci. 

V prostoru, kde je umíst na 

lékárni ka nebo zdravotnické 

prost edky. 
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 P ehled ísel tís ového volání s 

možností dopln ní dalších 

d ležitých telefonních ísel. 

 Na viditelném míst  dle pot eby. 

Slouží pro spln ní zákonné 

povinnosti. Je nutno „z eteln  

vyzna it ísla tís ového volání“. 

Je možnost uvést další d ležité 

kontakty.(Stavbyvedoucí, 

bezpe nostní technik). 

 Upozorn ní na podmín ný vstup 

jen v doprovodu zodpov dné 

osoby. 

 Na viditelném míst  u 

p íslušného vstupu. 

Na staveništi, kde se jsou stanoveny 

podmínky pro vstup fyzických osob. 

 

 Ozna ení prostoru ur eného pro 

uložení vázacích prost edk . 

Umíst ní tabulky na viditelném 

míst  v daném prostoru. 

Možnost dopln ní jména osoby 

zodpov dné za bezpe nost a po ádek 

v prostoru pro vázací prost edky. 

 Ozna ení skladu ná adí. 

 Na viditelném míst  p i vstupu 

do skladu. 

Možnost dopln ní jména osoby 

zodpov dné za bezpe nost a po ádek 

ve skladu. 

 Ozna ení skladu materiálu. 

 Na viditelném míst  p i vstupu 

do skladu. 

Možnost dopln ní jména osoby 

zodpov dné za bezpe nost a po ádek 

ve skladu, nap . stavebního materiálu 

 Informace o tom, že objekt je 

st ežen kamerami se záznamem. 

 Na všech p ístupech k objektu. 

Užití pro areál staveništ , venkovní 

skladovací plochy stavebního 

materiálu. 
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 Tabulka k ozna ení místa, kde se 

nachází hasicí p ístroj nebo 

p ístroje. 

 P i vstupu do daného prostoru 

nebo na viditelném míst  na 

stanovišti hasicích p ístroj . 

P íklady použití tabulky: 

Použití tabulky vždy v p ípad , kdy je 

omezena nebo ztížena orientace osob 

z hlediska rozmíst ní hasicích 

p ístroj . 

 

 

 

 

Ozna ení sm ru úniku a 

evakuace osob v horizontálním 

sm ru. 

 Na únikové cest  – chodb . 

Použití tabulky v místech, kde 

dochází ke zm n  sm ru úniku. 

Použití tabulky v místech, kde je 

n kolik možností sm ru úniku a jen 

n které jsou správné 

 Sm ry úniku – varianty: 

- vpravo 

- vlevo 

 Ozna ení sm ru úniku a 

evakuace osob ve vertikálním 

sm ru. 

 Na schodišti, které tvo í 

únikovou cestu. 

Použití tabulky v místech, kde 

dochází ke zm n  výškové úrovn  

únikové cesty 

Použití tabulky na jednotlivých 

schodiš ových ramenech a podestách 

 Sm ry úniku – varianty: 

- vpravo dol  

- vpravo nahoru 

- vlevo dol  

- vlevo nahoru 

 Ozna ení dve í na únikové cest  

v p ímém sm ru. 

Nad dve e únikového východu. 

Použití tabulky  nad dve e, které jsou 

sou ástí únikové cesty a vedou do 

volného nebo venkovního prostoru. 
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 Ozna ení pr b žného sm ru 

úniku a evakuace osob. 

 V prostoru únikové cesty, vedle 

dve í v únikové cest  nebo nad 

nimi. 

Použití tabulky v dlouhé chodb , kde 

ásti st n nebo stropní konstrukce 

vystupují do prostoru chodby. 

Použití tabulky v pr chodech na 

únikové cest , které nejsou osazeny 

dve mi 

Použití tabulky vedle dve í nebo nad 

dve e, které jsou sou ástí únikové 

cesty a vedou do jiného prostoru nebo 

do další chodby. 

 Ozna ení sm ru úniku nebo 

sm ru k dosažení bezpe í. 

 Vhodné v kombinaci s textovými 

zna kami, nap . únikový východ, 

exit apod. nebo se zna kami 

první pomoci, nap . ošet ovna. 

 

 

 

 

Dopl ková zna ka. 

Sm ry úniku – varianty: 

-  ty stranné použití 

 Shromaždišt  osob. 

Na viditelném míst . 

Použití v míst  sloužícímu 

k shromážd ní osob v p ípad  

mimo ádné události. 

 Ozna ení ošet ovny nebo místa k 

poskytování první pomoci. 

 P i vstupu do daného prostoru 

nebo na jiném viditelném míst . 

Použití tabulky pro prostor, kde se 

nachází ošet ovna nebo zdravotník. 

Použití tabulky pro prostor, který je 

ur en pro poskytování první pomoci. 



Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební Katedra pozemního stavitelství Diplomová práce 
-110- 

 

 

 

 

 Z etelné vyzna ení všech ísel 

tís ového volání. 

 Na viditelném míst , nejlépe v 

blízkosti telefonu. 

Použití tabulky v díln , šatn , 

kancelá i apod.. 

 

 

 Informace o uložení tlakových 
lahví. 

 Na viditelném míst  v prostoru 
uložení nebo manipulace. 

Použití tabulky pro vyzna ení 
prostoru ur eného pro tlakové lahve. 

 Vyzna ení zákazu parkování p ed 
vjezdem a upozorn ní, že vozidlo 
m že být odtaženo. 

 Umíst ní tabulky na viditelném 
míst  u vjezdu. 

Použití tabulky p ed vjezdem do 
areálu stavby. 

 

 

 Vyzna ení zákazu parkování s 
uvedením sm ru a možností 
dopln ní vzdálenosti a 
upozorn ní, že vozidlo m že být 
odtaženo. 

 Na viditelném míst  v prostoru, 
kde se nesmí parkovat. 

Použití tabulky v místech, kde se 
provádí nakládka a vykládka. 

Použití tabulky p ed vjezdem na 
staveništ .  

 Ozna ení vyhrazeného 
parkovacího místa pro 
zam stnance. 

Umíst ní tabulky: Na viditelném 
míst  v prostoru parkování. 

Použití tabulky v míst  parkovišt  
za ízení staveništ . 
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13. P íloha . 7 – specifikace výrobk  a za ízení 

13.1 Specifikace dve í a oken 

Tab. 2: Specifikace dve í a oken
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13.2 Osobní výtah Iotab 630 

Tab. 3: Specifikace výtahu 
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15. Seznam použitých norem 

SN 01 3420 – Kreslení výkres stavební ásti

SN 73 4301 – Obytné budovy

SN 73 4108 – Šatny, umyvárny a záchody

SN 73 4130 – Schodišt a šikmé rampy, základní ustanovení

SN EN ISO 12100 – Bezpe nost strojních za ízení

SN OHSAS 18001 – Systémy managementu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci
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