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1. ÚVOD 

V této diplomové práci na téma „Návrh bezpečných pracovních a technologických 

postupů”, při konkrétních stavebních činnostech na stavbě bioplynové stanice – ZD Uhlířov, 

se zabývám stavem v oblasti stavebnictví. 

Výsledkem diplomové práce bude stanovení pracovních postupů stavebních prací 

prováděných společnosti Slezské stavby, s.r.o., při realizaci díla a dále na základě požadavku 

ředitele Slezských staveb stanovení „vzorových pracovních postupů“ jako podkladu pro 

vypracování pracovních postupů v budoucnosti realizovaných stavebních zakázek.  

V této práci budu nejdříve charakterizovat současný stav úrazovosti ve stavebnictví, 

stávající právní předpisy zabývající se problematikou pracovních a technologických postupů. 

Poté se budu zabývat konkrétními pracovními činnostmi při provádění stavby bioplynové 

stanice - ZD Uhlířov, kde stanovím postupy provádění prací tak, aby bylo zajištěno BOZP. 

Ke konkrétním činnostem vyhledám rizika vyplývající z prováděných prací a při zjištění 

porušení právních předpisů BOZP, navrhnu opatření pro bezpečné provádění prací. 

 

2. PRACOVNÍ ÚRAZOVOST VE STAVEBNÍCTVÍ V ČR 

Stavebnictví je jedním z nejrizikovějších pracovních odvětví, kde dochází k pracovním 

úrazům s pracovní neschopností, ale hlavně k smrtelným pracovním úrazům. Jde o fyzicky 

velice náročné práce, kde ne vždy jsou dodržovány předpisy bezpečnosti práce. V případě 

vzniku úrazů většího rozsahu přímo ohrožující zdraví a životy zaměstnanců, je většinou na 

vině laxní přístup zaměstnavatelů, respektive zhotovitelů staveb. Často se stává, že 

zaměstnanci jsou formálně vybaveni, ale ochranné prostředky nepoužívají nebo nebyli řádně 

proškoleni a řádně seznámeni s návodem výrobce na jejich používání při předpokládaných 

činnostech. Z toho důvodu je důležité ze strany zaměstnavatelů provádět kontrolu dodržování 

bezpečnosti práce a používání ochranných prostředků ze strany svých zaměstnanců, podle 

stanovených zákonů.  

 Nejfrekventovanější skupinou vzniku pracovního úrazu, jsou práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou, dále to jsou zemní práce ve výkopech při možnosti zavalení pracovníků 
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zeminou, manipulace s materiálem a montážní práce. Důležitou skutečností pro eliminaci 

pracovních úrazů a smrtelných pracovních úrazů, je zpracování technologických a pracovních 

postupů podle příslušných právních předpisů a následné dodržování postupů ze strany 

zaměstnanců a jejich kontrola ze strany zaměstnavatelů. Současně musí být umožněno 

zaměstnancům dodržování těchto postupů ze strany zaměstnavatelů. Často dochází 

k situacím, kdy zhotovitel pro zajištění maximálního zisku porušuje právní předpisy v oblasti 

BOZP, které můžou následně vést k ohrožení života a zdraví pracovníků. 

2.1 Statistika pracovní úrazovosti 

Absolutní počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností klesl proti roku 

2010 o necelých 9 %. Částečně byl pokles těchto pracovních úrazů způsoben poklesem 

pojištěnců. V roce 2011 bylo v České republice nahlášeno celkem 47 111 případů pracovní 

neschopnosti pro pracovní úrazy.  

V roce 2011 bylo na oblastní inspektoráty nahlášeno 166 úrazů vyžadující hospitalizaci 

delší než 5 dní v odvětví stavebnictví. Došlo k mírnému poklesu oproti rokům předešlým 

s výjimkou roku 2010, kdy bylo nahlášeno 138 úrazů vyžadující hospitalizaci delší než 5 dnů, 

což je o 20 % více. 

Stavebnictví je odvětví, ve kterém je jeden z největších výskytu smrtelných pracovních 

úrazů u nás. Obrovský vliv na to mají zažité praktiky z dřívějších dob, od kterých stavebníci 

velmi těžko upouštějí. V roce 2011 došlo ve stavebnictví k 22 smrtelným pracovním úrazům. 

Stále je to vysoká četnost počtu smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců oproti 

ostatním odvětvím, kromě těžby a dobývání.  
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Graf č.1 Podíl počtu smrtelných pracovních úrazů v odvětvích v roce 2011 v ČR
1
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č.2 Vývoj smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví v ČR v letech 2006 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
1
 http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/citarna/tema_tydne/prac_urazovost120711.puodvetvi.html 
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2.2 Shrnutí 

 Ze statistik a grafů zjistíme, že v posledním roce došlo k mírnému poklesu smrtelných 

pracovních úrazů, oproti roku předešlému naopak ke stagnaci. Do vývoje vykazované 

pracovní úrazovosti se v roce 2011 může promítat pokračující technický vývoj a kontrolní 

činnosti inspekce práce. Značný vliv na stabilizaci úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví na 

staveništích má zavedení spolupráce jednotlivých zhotovitelů s odborně způsobilými osobami 

v oblasti prevence rizik a koordinátory BOZP na staveništích. Výše uvedené skutečnosti 

potvrzují, že ‚‚staveniště‘‘ stále zůstávají jedním z nejrizikovějších pracovišť, na kterém 

můžeme vidět činnosti obsahující rizika z nejrůznějších odvětví. 

 

3. BIOPLYNOVÉ STANICE 

Bioplynová stanice je technologické zařízení využívající procesu anaerobní digesce ke 

zpracování bioodpadu, případně jiného biologicky rozložitelného materiálu. Hlavním 

produktem anaerobní digesce je bioplyn, který lze využít jako alternativní zdroj energie.  

K výstavbě bioplynových stanic v ČR dochází od roku 2005. V následujících letech je 

evidován jejich vysoký nárůst. Ke dni 31. 12. 2012, bylo v ČR registrováno 481 bioplynových 

stanic. 

3.1 Rozdělení bioplynových stanic 

Bioplynové stanice se rozdělují podle vstupních surovin na zemědělské, komunální  

a průmyslové. 

Zemědělské bioplynové stanice  

Zpracovávají především kejdu hospodářských zvířat společně s produkty rostlinné výroby, 

případně  cíleně pěstovaných plodin jako kukuřice (řezaná, siláž), řepka, řezanka apod. Tento 

typ má v ČR nejvyšší potenciál na výrobu bioplynu, což je pro farmáře novou podnikatelskou 

příležitostí, která jim zajistí stálý odběr surovin. Vyfermentovaný substrát je současně velice 

kvalitním hnojivem, které je možno přímo aplikovat zpět na pole. 

http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Anaerobn%C3%AD_digesce
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Biologicky_rozlo%C5%BEiteln%C3%BD_odpad
http://en.wikipedia.org/wiki/cs:Bioplyn
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Komunální bioplynové stanice 

Jedná se o příznivou alternativu pro zpracování komunálních bioodpadů, kalů z čistíren  

z odpadních vod, zbytky jídel a olejů z gastronomických provozů a výroben, prošlých 

potravin, komunální zeleně apod. Před vlastní fermentací je potřeba substrát hygienizovat. 

Vyfermentovaný substrát podle složení, je možno aplikovat jako hnojivo pro veřejnou zeleň  

a zemědělskou půdu i jako inertní materiál pro rekultivace skládek apod. 

Průmyslové plynové stanice 

Slouží pro ekologické zpracování a zneškodnění odpadů III. kategorie, jako jsou odpady  

z jatek a živočišné výroby, organické odpady z potravinářského průmyslu apod. Součástí 

technologie je hygienizace vstupních surovin. Podle složení vyfermentovaného materiálu je 

možná aplikace jako hnojiva, případně odvodnění a skládkování či spalování. 

Hlavní části bioplynové stanice 

Bioplynová stanice se skládá ze tří technologických celků: 

Příjmové části, kde dochází ke zpracování vstupních surovin a případné  hygienizaci před 

vstupem do fermentoru. 

Fermentoru, ve kterém dochází k anaerobnímu procesu vyhnívání a uskladňovací nádrže 

pro vyfermentovaný substrát. Bioplyn vytvořený  při fermentaci je shromažďován v horní 

části fermentoru, která může současně sloužit jako plynojem. 

Kogenerační jednotka, pro zpracování vyprodukovaného bioplynu a k jeho přeměně na 

teplo a elektrickou energii. 

3.2 Přednosti a přínosy bioplynových stanic 

Stanice jsou jedním z řešení využití nadbytků produktů, jinak těžko využitelných. Jako je 

vyrábění energie z biomasy, např. ze zbytků živočišné a rostlinné výroby, dále to je z prošlých 

potravin, olejů, zeleně apod. Jsou to zdroje běžně produkované v blízkosti těchto stanic. 

Využívání bioplynových stanic dochází k zamezení přirozeného úniku metanu, jako 

skleníkového plynu a dusíkatých látek. Jde o klimaticky neutrální výrobu energie. Také je to 

zlepšení vlastností substrátu vystupujícího z Bioplynové stanice a jeho následného využití 



12 

 

v zemědělské sféře. Hlavním účelem vybudování těchto stanic, je ekologická a finančně 

nenáročná výroba energie pro vlastní spotřebu podniku a dodávky do elektrické sítě a výroba 

tepla pro vytápění technologie a budov. 

 

4. ROZDĚLENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

Povinnost zhotovitele zpracovat pracovní (technologické) postupy, lze rozdělit podle 

činností, které jsou zařazeny na základě druhu provádění stavebních prací. 

Druh provádění stavebních prací je rozdělen podle působnosti státního odborného dozoru 

na dvě základní oblasti: 

a) Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem 

b) Ostatní stavební činnost 

Hornická činnost je charakterizována prováděním specifických prací uvedených v zákonu 

61/1988 Sb.. Úvodem této práce bylo nutné ověřit, zda se na staveništi vyskytují činnosti 

prováděné hornickým způsobem.
2
  

Ostatní stavební činnost, je činnost prováděna v působnosti speciálního právního předpisu 

zákona č. 309/2006 Sb. a zejména jeho prováděcího předpisu  NV č. 591/2006 Sb.. 

4.1 Zařazení stavby bioplynky - Uhlířov 

Stavba bioplynové stanice – ZD Uhlířov, ani z  dílčí části nespadá do působnosti Státní 

báňské správy a plně spadá do působnosti Státního úřadu inspekce práce
3
, proto při 

zpracování pracovních postupů nebudou brány v úvahu požadavky báňských předpisů. 

                                                 

 
2
 § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb. 

3
 Zákon č. 251/2005 Sb. 
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4.2 Právní rámec pracovních postupů  

Právní předpisy, kterými jsou dány povinnosti zaměstnavatele, podle kterých je tento dále 

povinen zpracovat pracovní postupy a základní předpisy, kterými se při zpracování 

pracovních postupu řídí, jsou zejména:   

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

- Zákon č. 458/2000 Sb., 

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

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

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

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 

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

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích 

obdobného charakteru, 

- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů. 

 

5. ZÁKLADNÍ PROBLEMATIKA POSTUPŮ PRACÍ 

Pracovní nebo technologický postup je dokumentací zhotovitele stavebních prací 

k zajištění bezpečného provádění prací.  

Základní a stěžejní problém při vypracování pracovních postupů, je nejednotné názvosloví 

postupů, stanovení základního rozsahu postupů. Pokud by se problematika týkala jen 

pracovních postupů, je situace jasná. Platí zde ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. „Požadavky 

na organizaci práce a pracovní postupy“, kde je stanoveno, že zaměstnavatel je povinen 

organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady 
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bezpečného chování na pracovišti, a dále byly splněny další podmínky bezpečné práce 

zaměstnanců.
4
  

Do písmene a) § 16 zákona č. 309/2006 Sb., však zákonodárce vložil povinnost 

zhotovitele: „nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 

které zvolil“.  Dále již v citovaném zákonu, ani v dalších předpisech nejvyšší právní síly není 

k technologickým postupům vztažena povinnost zhotovitele nebo dokonce stanoven základní 

obsah nebo forma technologického postupu. Toto ustanovení však předjímá existenci 

technologických postupů, které zhotovitel stavebních prací na stavbě použije. 

 

6. PRACOVNÍ  POSTUPY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 

Problematika pracovních postupů je řešena v zákonu 309/2006 Sb., kdy jsou v § 5 odst. 1, 

stanoveny základní povinnosti zaměstnavatele na organizaci prací a povinnost stanovit 

pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby 

zaměstnanci zejména: 

- nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus, 

- nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 

- byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 

- nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 

- na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 

zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 

- nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř  

Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit, stanoví prováděcí právní předpisy.  

Obšírněji, avšak pouze dle zmocnění k  provedení § 3 odst. 3, § 15, § 18 odst. 1 písm. c)  

a § 18 odst. 2 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. je problematika pracovních postupů uvedena 

                                                 

 
4
§ 5 odst. 1, písm a) - f) zákon č. 309/2006 Sb. 
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pro oblast stavebních prací v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kde jsou v příloze 3 stanoveny 

požadavky na organizaci práce a pracovní postupy.  

 

7. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY V PRÁVNÍCH 

PŘEDPISECH 

Problematika technologických postupů není zcela jasná, protože není stanovena forma ani 

obsah. Zákonem č. 309/2006 Sb. není uvedeno zmocňující ustanovení, podle kterého by 

v budoucnu mělo být řešeno zakotvení technologických postupů v systému bezpečnosti práce 

formou prováděcího předpisu.  

Nastala situace, kdy se prováděcí předpisy zákona 309/2006 Sb. na technologické postupy 

ve svých ustanoveních odvolávají, aniž by zákonodárce stanovil obsah, případně rozsah 

technologických postupů.  

Povinnosti zhotovitele stavebních prací vypracovat technologický postup vyplývají např. 

z požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kde v povinnostech koordinátora během 

realizace stavby je stanoveno: „Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická 

řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení 

pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se 

s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe 

budou bezprostředně navazovat“.
5
  

Další jmenovité povinnosti vypracovat technologický postup vyplývají zhotoviteli 

z jednotlivých ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb..   

a) NV 591/2006 Sb. 

Příloha č. 1 část III. 

- Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

                                                 

 
5
 § 8 odst. 1, písm b) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 

zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 

postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

Příloha č. 2 část II.  

- Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů  

a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 

není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická 

osoba před zahájením prací. 

Příloha č. 2 část X.  

- Pro použití volně zavěšeného beranidla, například pneumatického nebo vibračního, 

zpracuje zhotovitel podrobný technologický postup zahrnující požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce. 

Příloha č. 3 část I. 

- Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo  

z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 

1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 

stanoveného technologického postupu. 

Příloha č. 3 část V.  

- V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde 

je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 

stanoveného technologického postupu. 

- Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou 

v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat 

nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

Příloha č. 3 část XII. 
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- Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět 

pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. 

Další odkazy uvedené v NV č. 591/2006 Sb. na technologický postup jsou uvedeny 

v příloze č. 1. 

b) NV 362/2006 Sb. 

Příloha NV čl. II. 

- Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 

systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu.   

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

práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 

aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 

Příloha NV čl. V. 

- Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 

Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na 

níže položeném pracovišti. 

Součástí dokumentace zhotovitele stavby k provádění stavebních prací musí být  

i technologické postupy dodavatelů technologie nebo např. konstrukčních systémů (plošného 

bednění, dílcového lešení, nátěry betonových konstrukcí apod.), které budou zhotovitelem na 

stavbě aplikovány. 

 

8. REALIZACE A FORMA  PRACOVNÍHO POSTUPU 

Postup pro správnou tvorbu a aplikaci pracovního postup je zejména: 

a) vyhledání rizik znalou nebo odborně způsobilou osobou, 
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b) přijetí opatření a to jak technických, tak organizačních, které budou splňovat 

požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci
6
 a vydání platného postupu, 

c) seznámení všech zaměstnanců, kterých se činnost dotýká nebo kteří práci provádějí 

s postupy, 

d) zajištění pracovních podmínek, strojů, zařízení, přístrojů, nářadí a pomůcek, na které 

se postup odvolává, 

e) přidělení příslušných osobních ochranných pracovních prostředků, 

f) kontrola dodržování postupu, 

g) flexibilnost při změnách postupů v návaznosti na měnící se podmínky provádění prací. 

Pro vydání postupu prací je možné kombinovat dvě formy, písemnou a elektronickou. 

Přitom elektronickou formu je možno použít zejména k informování koordinátora o použitých 

pracovních a technologických postupech
7
. 

Pro zhotovitele je vzhledem k potřebě průkaznosti o seznámení zaměstnanců s pracovním 

postupem, volit písemnou formu. Pracovní postup je doklad a splnění povinnosti zhotovitele, 

který má být vždy k dispozici na staveništi a má být k nahlédnutí i zaměstnancům, kteří práce 

realizují. 

 

9. HLAVNÍ ZHOTOVITEL 

Na stavbě bioplynová stanice – ZD Uhlířov, budou pracovat zaměstnanci více 

zaměstnavatelů. Největší rozsah prací provede zhotovitel SLEZSKÉ STAVBY OPAVA, 

s.r.o. Společnost působí na stavebním trhu již od roku 1993. Svou činností se zaměřuje na 

bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu, včetně provádění rekonstrukcí objektů či 

zateplování budov.  

Společnost má zavedený integrovaný systém managementu, má tedy certifikován systém 

managementu kvality, environmentální management a systém řízení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Hlavním cílem takto zavedeného a udržovaného integrovaného systému 

                                                 

 
6
 § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. 

7
 § 18 zákona č. 309/2006 Sb. 
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managementu, je zabezpečit vysokou kvalitu a užitnou hodnotu stavby při maximální 

efektivnosti, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce. Slezským stavbám Opava, s.r.o. 

se podařilo již počtvrté obhájit prestižní osvědčení „Bezpečný podnik”.  

 

10. BOZP, TECHNOLOGICKÉ A PRACOVNÍ POSTUPY PŘI 

VÝSTAVBĚ BIOPLYNKY 

Práce při výstavbě bioplynové stanice, jsem rozdělil na: 

a) Přípravné práce před zahájením výstavby 

b) Samotná výstavba bioplynové stanice 

 

Příprava před zahájením výstavby  

Budou provedeny bourací (demontážní) práce stávajících objektů, železobetonového 

podloží a odvoz suti na skládku odpadů v ZD Uhlířov, kde dojde k následnému rozdrcení suti 

a využití recykláže ke zhutnění podloží bioplynové stanice. 

 

Zajištění staveniště 

Staveniště je umístěno v uzavřeném objektu ZD Uhlířov. V areálu se pohybují pracovníci 

a návštěvy zemědělského družstva. Zhotovitel zajistí staveniště ohrazením mobilními 

zábranami do výšky 1,8 m.  Na vstupech na staveniště budou umístěny bezpečnostní značky 

dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. s upozorněním na rizika nebo povinnosti vstupujících osob, 

a to: „nepovoleným vstup zakázán, zákaz kouření a vstupu s plamenem, vstup jen v ochranné 

přilbě, používej ochranné pracovní pomůcky“. Staveniště se nezamyká, vzhledem k jeho 

umístění. 
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Zjištěná závada: 

- staveniště není zajištěno proti vstupu nepovoleným osobám 

 

Obrázek 1 – Zajištění staveniště 

Opatření:  

Navrhuji vzhledem k vzniku možného ohrožení života a zdraví osob pohybujících se v okolí 

stavby, zajistit ohrazení staveniště oplocením o výšce nejméně 1,8 m, a označením 

příslušnými bezpečnostními tabulkami a to „nepovoleným vstup zakázán, zákaz kouření a 

vstupu s plamenem, vstup jen v ochranné přilbě, používej ochranné pracovní pomůcky“. 

10.1 Pracovní postup pro bourání (demolice a demontáž) stávajících 

objektů na ploše budoucí bioplynové stanice 

Jedná se o objekty hnojiště a přečerpávacích ocelových zásobníku kejdy, které jsou 

určeny k demolici. Demolicí odstraní jímky, skladby dna jímek a hnojiště včetně přilehlých 

zpevněných ploch v půdorysu objektu. 

                   Hnojiště       Zásobník kejdy 

         

Obrázek 2 – Hnojník Obrázek 3 – Nadzemní jímka 
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Stručný popis prováděných prací 

a) Bourání (demolice) stávajících železobetonových objektů 

b) Demontáž stávajících ocelových nadzemních jímek 

10.1.1 Bourání (demolice) stávajících železobetonových objektů, demontáž 

ocelových sil a základového betonového podloží. 

Rozsah prací 

Bude provedeno vybourání stávajícího hnojiště kolovým rypadlem s hydraulickým 

kladivem. Dále vybourání ploch, odstranění železobetonových panelů pod budoucí 

bioplynovou stanicí a odvoz suti na skládku. Dále pracovníci provedou demontáž všech 

stávajících potrubních rozvodů zásobníků a výstupního žebříku ocelových zásobníků kejdy. 

Odstraní ocelové pláště zásobníků z automobilové plošiny automobilovým jeřábem a odvezou 

na místo domluvené se zadavatelem, který ocelový odpad dále zužitkuje.  

Vyhledaná rizika 

a) Přejetí, přiražení zemním strojem 

b) Pád materiálu z výšky, při jeho uvolnění  

c) Kolize dvou zařízení v manipulačním prostoru 

Použité prostředky 

a) Kolové rypadlo s hydraulickým kladivem 

b) Rypadlový nakladač 

c) Automobilový jeřáb 

d) Automobilová pracovní plošina 

e) Traktory s vlekem 

f) Nákladní automobil s přívěsem 

g) Teleskopický manipulátor 

h) Žebřík 

i) Ruční nářadí 

j) Pneumatický utahovák 

k) Úhlová bruska 
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Použité OOPP 

Při provádění prací, jsou pracovníci povinni používat: ochrannou obuv, pracovní oděv, 

pracovní rukavice, mušlové chrániče sluchu, při práci s pneumatickým utahovákem a úhlovou 

bruskou, ochranné brýle, při práci s úhlovou bruskou, ochrannou přilbu, reflexní vestu. 

Postup prací 

Pracovníci jsou povinni při provádění prací postupovat stanoveným pracovním postupem 

uvedeným v pořadí pod body a) - u): 

a) Pracovnicí provedou narušení betonového lože těsnícího líce v okolí patek 

jednotlivých stojných železobetonových opěrných zdí – prefabrikátů (tvar A, T) 

strojním zařízením s hydraulickým kladivem, po celé délce hnojníku z vnitřní strany 

(u tvaru A, i z vnější strany). Tím se uvolní prefabrikáty ve spoji s betonovým 

podložím. 

b) Kolovým nakladačem odhrnou a naloží vybouraná suť na vozidlo a odveze na 

meziskládku. 

c) Poté budou zahájeny práce na demontáži opěrných panelů tvořící stěny jímky. 

Autojeřáb na pokyn stavbyvedoucího ustaví na místo určené v dokumentaci dle 

systému bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení.
8
V dokumentu

9
 se určí vazač, 

který manipulaci s břemenem řídí. 

d) Jeřáb spustí dvoupramenný vázací prostředek zakončený háky nad oka krajního 

prefabrikátu. Vazač opře o prefabrikát žebřík, vystoupí na něj a upne háky do ok 

prefabrikátu nad těžištěm prefabrikátu. Na jeho pokyn jeřábník lehce napne vázací 

přípravky, vazač sleze po žebříku a ustoupí do vzdálenosti minimálně 6 metrů od osy 

stojícího prefabrikátu. 

e) Po odstoupení vazače od opěrných zdí jeřábem nadzvednou takto povolený dílec  

z betonového lože.  

f) Vyzdvihnuté prefabrikáty uloží na vlek nákladního automobilu a odvezou na 

investorem stanovené místo.  

g) Takto postupně ukončí demontáž všech prefabrikátů jímek. 

                                                 

 
8
 ČSN ISO 12 480-1 

9
 Příloha č. 2 
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h) Po odstranění prefabrikátů jímek bude provedena demontáž ocelových zásobníků 

kejdy. 

i) Přístup pracovníkům do pracovních prostor ve výšce z venkovní strany zásobníků 

bude zajištěn zdvižnou plošinou obsluhovanou zevnitř montážního koše. 

j) Nejprve odstraní zařízení zásobníku tak, že před odřezáním konstrukce žebříku, vazač 

ukotví žebřík z pracovní plošiny nosnými lany jeřábu provlečením pod plošinou 

žebříku na vrcholu jímky. Jeřábník na pokyn vazače lehce napne vázací prostředky. 

k) Z pracovní plošiny úhlovou bruskou odřežou konstrukci žebříku na všech ukotvených 

bodech a žebřík spustí na zem. 

l) Z pracovní plošiny demontují potrubní segmenty pneumatickým utahovákem tak, že 

nejprve ukotví lanem jeřábu demontovaný segment a poté povolí šrouby. Bude 

postupováno směrem shora dolů. 

m) Před zahájením demontáže jednotlivých segmentů pláště ocelového zásobníku jímek 

mobilním jeřábem, vazač uchytí demontovaný segment za ocelová oka zvedacího 

zařízení, čímž je zajistí proti pádu. Jeřábník zajistí napnutí lana jeřábu tak, aby 

nedocházelo k vyzdvihování daného segmentu. 

n) Pracovníci z  plošiny povolí pneumatickým utahovákem šrouby po obvodu jednoho 

segmentu od shora dolů.  

o) Poté na zemi vystoupí z koše, povolí šrouby ve venkovní  podlaze zásobníku  

a odstoupí do bezpečné vzdálenosti od jeřábu, tak aby nedocházelo k manipulaci 

s břemenem nad hlavami pracovníků.  

p) Pracovníci dále postupují podle bodů m) – o), dokud není provedena celá demontáž 

zásobníku. 

q) Postupem uvedeným v bodech m) – p) postupují stejně i u druhého zásobníku. 

r) Ocelové segmenty uloží jeřábem na přívěs nákladního automobilu. 

s) Po demontáži obou zásobníků kejdy, budou odstraněny železobetonové základy 

s obrubníky zásobníků a dno jímek tvořené železobetonovými prefabrikáty. 

t) Nejdříve naruší plochu strojním zařízením s hydraulickým kladivem a souběžně bude 

prováděno pomoci rypadlových nakládačů přemístění rozdrcených podloží  

a obrubníků na vleky traktorů. Takto získanou suť odvezou na meziskládku suti 

v areálu.  

u) V poslední fázi odstraní část ložně položených železobetonových panelů 

teleskopickým manipulátorem a naloží na vleky.  
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Zakázané práce a činnosti 

Při provádění prací je osobám provádějící práce zakázáno: 

- zahájit bourací práce bez písemného příkazu vedoucího zaměstnance, 

- vstupovat do ohroženého prostoru činností stroje to znamená zdržovat se v min. 

vzdálenosti 2 m od max. dosahu strojního zařízení, pokud není stanoveno v průvodní 

dokumentaci stroje jinak, nebo se v něm zdržovat, či v něm pracovat,
10

 

- vstupovat pod zavěšené břemeno, přidržovat se rukou zavěšeného břemene, 

- přibližovat se do vzdálenosti bližší, než 2 m ke korbě nákladních vozidel, 

- vázat břemena, bez platného vazačského průkazu, 

- zdvíhat a přemisťovat zavěšená břemena pevně upevněná nebo přilnutá tak, aby nebyla 

překročena nosnost použitého zařízení, 

- zdržovat se v kabině dopravního prostředku, nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 

pracovním zařízením stroje nad kabinou prostředku, 

- zahájit montážní práce dříve, než dojde k převzetí montážního pracoviště určenou 

fyzickou osobou k řízení montážních prací, 

- vstupovat do zásobníků. 

Podmínky bezpečného provádění prací 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací a při jejich provádění plnit i níže uvedené 

podmínky:  

a) Před zahájením bouracích prací, provede průzkum okolí pracovišť za účelem zjištění, 

zda se nevyskytují v místě výkonu práce prohlubně (např. kanály, šachty apod.), které 

by mohly být zdrojem rizika zejména pro nakladač a vozidla a také pro pracovníky 

provádějící práce. Zjištěné prohlubně je povinen ohradit nebo bezpečně zakrýt.
11

 Před 

zahájením bouracích a demontážních prací zajistí odpojení staveb od přívodu 

elektrické energie.
12

 

b) Zajistí pracovníkům kvalifikaci pro obsluhu zdvihací plošiny s košem. 

                                                 

 
10

 Část IV. bod 6 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb.  
11

 Část I. bod 1, písm d) Přílohy č. 1 k NV č. 591/2006 Sb. 
12

 Část XII. bod 8 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb. 
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c) Před zahájením bouracích prací, vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob.
13

 

d) Jeřáb nesmí mít odpojen nebo vyblokován systém proti překročení maximální nosnosti 

jeřábu. 

e) Při ruční demontáži a bourání konstrukcí se musí postupovat vždy vertikálním směrem 

shora dolů.
14

 

f) Průběžně odklízet vybouraný materiál. 

g) Zahájení montážních prací po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 

osobou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění
15

. 

h) Před demontáží bude zajištěno vyprázdnění zásobníku. 

i) Shazovat předměty a materiály jen tehdy, kdy lze bezpečně předpokládat místo 

dopadu.
16

 

Zjištěná závada:  

- Při bouracích pracích, pracovníci nepoužívají stanovené OOPP hlavy. 

 

Obrázek 4 – Demolice stěn hnojníku 

Opatření:  

Navrhuji vzhledem k možnému úrazu hlavy vybavit pracovníky ochrannou přilbou. 

 

                                                 

 
13

 Část XII. bod 6 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb. 
14

 Část XII. bod 21přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb. 
15

 Část XI. bod 1 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb.  
16

 Část VIII. bod 2 přílohy k NV č. 362/2005 Sb. 
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Zjištěná závada:  

- Při bouracích pracích, není zachována bezpečná vzdálenost strojů. 

 

Obrázek 5 – Demolice železobetonového podkladu 

Opatření:  

Navrhuji vzhledem k možné kolizi zemních strojů zachovat takovou vzdálenost, aby nedošlo 

ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

Výstavba bioplynové stanice 

ZP Otice a.s. se rozhodlo pro investici do výstavby zemědělské bioplynové stanice v ZD 

Uhlířově. Bude vystavěna bioplynová stanice skládající se z fermentoru, plynojemu, 

z dávkovače pevných substrátů, čerpacího centra, kejdy, digestátu a provozní budovy 

s elektrocentrálou. 

10.2 Pracovní prostup pro objekty „Fermentor, plynojem a doplňkové 

konstrukce“  

Fermentor je tvořen kruhovou zastropenou jímkou o ø 32,72 m se středovým nosným 

sloupem a vnitřní komorou vytvořenou mezikružím. Doplňkovými konstrukcemi jsou 

zastřešené místo dávkovače pevných substrátů, čerpací centrum, kejda a digestát. Fermentor 

slouží k vytvoření bioplynu ze zemědělských surovin, je propojený s externím plynojemem, 

v kterém dochází k nahromadění nadbytečného množství bioplynu, umístěného nedaleko 

provozní budovy. Plynojem je tvořen železobetonovým dnem a svislým opláštěním, lehkým 

ocelovým stropem s plechovou krytinou a vnitřní membránou pro jímání plynu. Slouží 
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k překlenutí pravidelné údržby bez ztráty plynu. Doplňkové konstrukce jsou vyrobeny 

z železobetonových materiálů, sloužící k plnění fermentoru zemědělskými produkty. 

 

Stručný popis prováděných prací 

a) Zemní práce 

b) Betonářské práce 

c) Montážní práce 

10.2.1 Výkopové práce 

Rozsah prací 

Bude proveden kruhový svahovaný výkop pod budoucím fermentorem do hloubky -3,160 

o ø 35 m a doplňkovými konstrukcemi. Kubatura výkopu včetně dávkování substrátu  

a čerpacího centra je 3500 m
3
. Dále výkop pod budoucím plynojemem do hloubky -0,750  

o ø 10,8 m. Kubatura výkopu je 50 m
3
. 

 Vyhledaná rizika 

a) Pád osob do hloubky 

b) Sesutí stěny stavební jámy s následným zasypáním osob 

c) Pád vozidel do stavební jámy 

d) Kolize dvou zařízení v manipulačním prostoru 

e) Přejetí, přiražení zemním strojem nebo nákladními vozidly 

f) Pád materiálu ze lžíce bagru, případně z korby vozidla 

Použité prostředky 

a) Rypadlový nakladač 

b) Kolové rypadlo s hydraulickým kladivem 

c) Hutnící válec 

d) Nákladní automobil 

e) Čerpadlo pro odčerpání podzemní vody 
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Použité OOPP 

Při provádění prací, jsou pracovníci povinni používat: ohrannou obuv, pracovní oděv, 

reflexní vestu, ochrannou přilbu. 

Postup prací 

Pracovníci jsou povinni při provádění prací postupovat stanoveným pracovním postupem 

uvedeným v pořadí pod body a) – j): 

a) Stavbyvedoucí vytýčí pracoviště, vybuduje nivelační lavičky, vytýčí okraje jámy  

a ověří vedení technické infrastruktury, které případně směrově vyznačí.
17

 

b) Pracovníci provedou v prostoru zásahu asfaltové komunikace do prostoru stavby 

její narušení kolový rypadlem s hydraulickým kladivem. 

c) Narušený asfalt s podložím naloží a odvezou na skládku. 

d) Pracovníci provedou jednotyčové pevné zábradlí, zabraňující přístupu osob na 

předaná pracoviště i na komunikaci podél jámy u provozních objektů. 

e) Provedou pomocí kolového nakladače první výškový postup v celém prostoru 

pracovní jámy na úroveň dna výkopu plynojemu. 

f) S výjimkou najíždějícího svahu v rohu jámy, kde bude zřízená komunikace pro 

vjezd do pracovní jámy, stěny výkopu budou provedeny ve sklonu 1:3. Zemní 

práce budou prováděny dvěma zemními stroji zároveň, a to v různých postaveních. 

Přitom jsou strojníci zemních strojů povinni řídit se pokyny pověřeného 

zaměstnance zhotovitele k řízení stavebních prací. 

g) Jáma se postupně ohradí pevným dvoutyčovým zábradlím, poté se uvolní přístup 

vozidel na komunikaci k provozním objektům. 

h) Po dokončení ohrazení provedou výkop jámy na úroveň dna fermentoru. 

i) Stavbyvedoucí provede kontrolu stěn stavební jámy a zajistí odstranění nebo 

zajištění větších balvanů nebo jiných nesoudržných předmětů.
18

 

j) Dno fermentoru zarovnají svahovací lžící kolového nakladače na nivelitu -3,160, 

čímž zemní práce ve fermentoru ukončí. 

 

                                                 

 
17

 Část II. bod 4 přílohy č. 2 k NV č. 591/2006 Sb.  
18

 Část IV. bod 9 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb. 
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Zakázané práce a činnosti 

Při provádění prací je osobám provádějící práce zakázáno: 

- provádět výkopové práce strojním zařízením bez použití stabilizátorů a zajištění proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění,
19

 

- zdržovat se v kabině dopravního prostředku, nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 

pracovním zařízením zemního stroje nad kabinou dopravního prostředku,
20

 

- vstupovat do výkopu na jiném, než k tomu určeném místě,
21

 

- pěším se pohybovat se po nájezdech do jam souběžně s vozidlem, 

- vstupovat do jízdní dráhy vozidlům a nakladači, 

- vstupovat bezprostředně za nákladní vozidlo a nakladač,  

- vstupovat do ohroženého prostoru činností stroje to znamená zdržovat se v min. 

vzdálenosti 2 m od max. dosahu strojního zařízení, pokud není stanoveno v průvodní 

dokumentaci stroje jinak, nebo se v něm zdržovat, či v něm pracovat,
22

 

- zatěžovat okraje jámy blíže než 50 cm od hrany, není-li určena vzdálenost větší, 

- souběžná práce dvou zemních strojů ve vzdálenosti bližší než 10 metrů, 

- pokračovat v pracích při nálezu nebezpečných předmětů nebo výbušnin.
23

 

Podmínky bezpečného provádění prací 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací a při jejich provádění plnit i níže uvedené 

podmínky:  

a) Na vstupy a vjezdy do stavební jámy umístit značku.“Nepovolaným vstup zakázán“. 

b) Nebude-li v projektové dokumentaci u výkopů stanovena hranice smykového klínu, 

stanoví smykový klín
24

 zhotovitel, s výjimkou stěny výkopu u komunikace pro 

vozidla. 

c) S druhy vedení technického vybavení, včetně směrů a jejich hloubkového uložení, 

seznámí před zahájením prací strojníky zemních strojů.
25

 

                                                 

 
19

 Část I. bod 2 přílohy č. 2 k NV č. 591/2006 Sb.  
20

 Část II. bod 5 přílohy č. 2 k NV č. 591/2006 Sb.  
21

 Část II. bod 6 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb.  
22

 Část IV. bod 6 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb.  
23

 Část IV. bod 10 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb.  
24

 Část III. bod 5 přílohy č. 2 k NV č. 591/2006 Sb.  
25

 Část II. bod 5 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb.  
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d) Před prvním vstupem fyzických osob do jámy nebo po přerušení práce delším než 24 

hodin, prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení  

a přístupů.
26

 

e) Pokud není řešeno projektem, posoudit statikem a zajistit únosnost komunikace, na 

které probíhá provoz nákladních vozidel u provozních objektů, a to v návaznosti na 

možné sesutí stěny jámy.
27

 

f) Zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací určí rozmístění strojů  

a vozidel, určí směr stavební jámy, způsob těžby (zejména umístění a sklon 

komunikace do jámy, způsob dorozumívání mezi strojníky a řidiči nákladních 

vozidel).  

g) Pro obsluhu ručně vedeného vibračního válce zajistí kvalifikovanou osobu. 

Zjištěná závada:  

- Při výkopových pracích není bezpečně provedena stavební jáma. 

 

Obrázek 6 – Výkopové práce 

Opatření:  

K zajištění bezpečného provádění prací navrhuji: 

- provést svahování stavební jámy v poměru 1:3, 

- zajistit stavební jámu proti pádu osob do hloubky. 

                                                 

 
26

 Část IV. bod 2 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb. 
27

 Část V. bod 1 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb.  
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10.2.2 Úprava podloží a betonářské práce „fermentoru, plynojemu, 

dávkovače pevných substrátů, kejdy, čerpacího centra, digestátu ” 

Rozsah prací 

1. Fermentor 

Před zahájením samotné betonáže, navezou pracovníci recyklovanou suť pod budoucí 

základovou desku fermentoru. Poté srovnají a zhutní celou plochu, na kterou rozmístí 

uzemnění bleskosvodů. Provedou bednění základové desky fermentoru z dřevěných 

hranolů. Položí kari sítě. Dovezený beton autodomíchavači přečerpají betonovou pumpou 

na připravené podloží. Ručními hladícími lištami rovnoměrně uhladí betonovou směs. 

Položí tepelně izolační tabule, na které vyskládajíj kari sítě a další výztuže. Další stavební 

práce na fermentoru budou provádět pracovníci dceřiné firmy WOLF SYSTÉM spol. 

s.r.o., člen nadnárodní společnosti Wolf Group International, podle svých stanovených 

pracovních a technologických postupů.  

 

Obrázek 7 – Fermentor 

2. Plynojem 

Ručním vibračním válcem pracovníci zhutní terén pod základovou deskou plynojemu. 

Navezou a zhutní recykláž. Provedou bednění z dřevěných hranolů a samotnou betonáž 

podkladního betonu základové desky pomoci autodomíchávače. Další stavební práce na 

fermentoru budou provádět pracovníci dceřiné firmy WOLF SYSTÉM spol. s.r.o., člen 

nadnárodní společnosti Wolf Group International, podle svých stanovených pracovních  

a technologických postupů. 



32 

 

 

Obrázek 8 - Plynojem 

3. Dávkovač pevných substrátů, kejda, čerpací centrum a digestát 

Pracovníci provedou konečnou úpravu terénu. Navezou recyklát a vibračním válcem 

zhutní podloží. Smontují bednění pro základy, vyskládají výztuž a mobilní pumpou 

přečerpají betonovou směs dovezenou autodomíchávači. Smontují bednění, pro svislé 

konstrukce, které vyztuží ocelovou výztuží a vyplní betonovou směsí. Po technologické 

přestávce demontují bednění a provedou pokládku ocelových konstrukcí, 

železobetonových dutinových panelů PZD a desek PZD, na které následně provedou  

dobetonávku stropní konstrukce. 

 

Obrázek 9 – Dávkovač pevných substrátů, kejda, čerpací centrum, digestát 
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Vyhledaná rizika 

a) Pád osob do hloubky 

b) Pád osob a materiálu z výšky, zejména ze zdvihacích zařízení 

c) Úraz břemeny manipulovanými jeřábem 

d) Pád osob z žebříků  

e) Sesutí stěny stavební jámy s následným zasypáním osob  

f) Úraz při práci s čerpadlem betonové směsi 

g) Přejetí, přiražení zemním strojem  

h) Zasypání pracovníka při výsypu recykláže 

i) Poškození sluchu hlukem 

j) Přiražení nohy vibrační deskou nebo vibračním pěchem 

k) Pád materiálu ze lžíce bagru, případně z korby vozidla 

Použité prostředky 

a) Kolové rypadlo 

b) Traktory s vlekem 

c) Vibrační válec 

d) Vibračním pěch 

e) Vibrační deska 

f) Ponorný vibrátor betonové směsi 

g) Automobil s nosičem kontejnerů  

h) Automobil s čerpadlem betonové směsi 

i) Automobilový jeřáb 

j) Minirypadlo 

k) Smykem řízený nakladač L 75 

l) Ruční vibrační benzínový válec 

m) Lešení  

n) Bednění ALPI 

o) Žebříky 

p) Ruční nářadí 

q) Nivelační přístroj 
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Použité OOPP 

Při provádění prací, jsou pracovníci povinni používat: ochrannou obuv vč. odolnosti proti 

propíchnutí, pracovní oděv, ochranné rukavice proti oděru, reflexní vestu, ochrannou přilbu, 

mušlové chrániče sluchu při obsluze vibračního stroje. 

Postup prací  

1. Příprava terénu a betonáž základové desky „fermentoru” 

Pracovníci jsou povinni při provádění prací postupovat stanoveným pracovním postupem 

uvedeným v pořadí pod body a) – t): 

a) Na srovnaný terén stavební jámy navezou pracovníci vybudovaným sjezdem recykláž, 

kterou vysypou v nejvzdálenějším bodě od sjezdu (výsyp, od komunikace k sjezdu).  

b) Po odjetí traktoru lžící kolového rypadla rozhrnou rovnoměrně vysypanou recykláž 

z vleku traktoru.  

c) V návozu recykláže a rozhrnutí budou postupně pokračovat do zavezení poloviny 

plochy pod budoucím fermentorem. 

d) Poté odjedou se stroji ze stavební jámy a pojízdným vibračním válcem uválcují 

navezenou a srovnanou recykláž.  

e) Stavbyvedoucí zkontroluje správnost výšky zhutněného terénu nivelačním přístrojem  

a rozhodne, zda bude navezena další vrstva recykláže podle bodů a) - d). 

f) Podle bodů a) – d) upraví zbývající část terénu dna pod fermentorem. 

g) Kolovým rypadlem vykopou ve zhutněném podloží fermentoru 4 výkopy pro budoucí 

techniku fermentoru do hloubky -0,800 vůči stávajícímu zhutněnému podloží, včetně 

výkopu pro patku středového sloupu. Vytěženou zeminu naloží na nákladní automobil 

a odvezou na skládku odpadu.  

h) Po odjetí strojní techniky rozmístí po celé ploše budoucího fermentoru uzemnění 

bleskosvodů. 

i) Automobilem s nosičem kontejnerů přivezou k výkopu vibrační desku a hydraulickou 

rukou na úvazku nekonečným vázacím prostředkem ji uloží do výkopu, který 

pracovník vibrační deskou zhutní. Poté ručně vysypou 100 mm vrstvou recykláže, 

kterou znova vibrační deskou zhutní. Takto vysypou a zhutní vibrační deskou všechny 

výkopy. 
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j) Provedou bednění z dřevěných hranolů okolo celé budoucí základové desky a také 

okolo výkopů pro techniku fermentoru. Dřevěné hranoly zajistí ocelovou výztuží 

(roxor) zatlučenou do země tak, aby nedošlo k jejich smyknutí. Po celé ploše 

fermentoru pracovníci ručně uloží plastové distančníky, na které položí kari sítě ve 

směru od komunikace k výjezdu ze stavební jámy.  

k) Automobil s čerpadlem betonové směsi zapatkují v bezpečné vzdálenosti od hrany 

výkopu, kterou stanoví stavbyvedoucí a vybetonují v celé ploše směrem k nájezdu 

podkladní železobetonovou desku. 

l) Po třídenní technologické přestávce základovou desku odbední. 

m) Do výkopů v blízkosti sjezdu pracovníci dodavatelské firmy ručně uloží a smontují 

potrubí. 

n) Rypadlovým nakladačem navezou a zasypou potrubí pískem do úrovně -0,200 pod 

stávající výšku základové desky, na kterou ručně uloží recykláž v tl. 100 mm a kari 

sítě. U chybějící nezabetonované části připraví bednění z dřevěných hranolů a ukotví 

ocelovou výztuží (roxor) do země tak, aby nedošlo k jejich smyknutí. 

o) Zhutněné a vyztužené výkopy v blízkosti sjezdu pracovníci vybetonují přistaveným 

autodomíchávačem tak, aby autodomíchávač nestál na již vybetonovaném podkladním 

betonu základové desky fermentoru. Vylitou betonovou směs srovnají hladícími 

lištami.  

p) Do výkopů pro technologii uloží pracovníci výztuž podle projektové dokumentace.  

q) Zbývající 2 výkopy vybetonují navezeným betonem pomocí automobilu s nosičem 

kontejnerů tak, že:  

- složí betonovou směs z kontejneru v min. vzdálenosti 1 m od hran výkopu, 

- pracovníci ručně lopatami uloží rovnoměrně na dno výkopu navezenou betonovou směs  

a hladícími lištami srovnají do roviny. 

r) Výkopy odkamenovače a patky středového sloupu, pracovníci zateplí extrudovaným 

polystyrenem a vyztuží ocelovou výztuží.  

s) Automobilem s nosičem kontejnerů navezou na střed základové desky svazky kari sítí 

a tepelnou izolaci.  

t) Pracovníci budou postupně ukládat tepelnou izolaci ve směru od komunikace ke 

sjezdu do stavební jámy. Na ni následně rozloží plastové distančníky, na které uloží 

kari sítě a zbylou výztuž, podle projektové dokumentace. 
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Po dokončení prací pracovníků SSO, s.r.o. na výstavbě základové desky fermentoru 

vypracuje zhotovitelem pověřená fyzická osoba předávací protokol o předání pracoviště
28

 

fermentoru.  Další stavební práce na objektu femrentoru, bude provádět dceřiná firma WOLF 

SYSTÉM spol. s.r.o., člen nadnárodní společnosti Wolf Group International, a to podle svých 

pracovních a technologických postupů. 

2. Příprava terénu a betonáž základové desky „plynojemu” 

Pracovníci jsou povinni při provádění prací postupovat stanoveným pracovním postupem 

uvedeným v pořadí pod body a) - j):  

a) Pracovník upraví dno připravené stavební jámy svahovací lžící kolového nakladače 

v požadovaném rozsahu pod základovou deskou plynojemu. 

b) Připravený terén pracovník zhutní ručním vibračním pěchem a benzínovým vibračním 

válcem, složeným na místo z automobilového nosiče kontejnerů hydraulickou rukou, 

uchycený nekonečným vázacím prostředkem. 

c) Poté složí vyklopením z vleku traktoru požadované množství recyklátu a ručně jej 

rozloží po ploše budoucího plynojemu ve vrstvě stanovené v projektové dokumentaci. 

d) Recyklovanou suť zvibrují ručním vibračním válcem, u stěn fermentoru vibračním 

pěchem. 

e) Sestaví bednění o výšce 10 cm z dřevěných hranolů kolem plynojemu a kolem výkopu 

pro technologické potrubí a zajistí je proti uvolnění ocelovými pruty (roxor), po 

obvodu zatlučenými do země. 

f) Pracovník navede signály
29

  řidiče  autodomíchávače na místo k vyložení betonové 

směsi a obsluha autodomíchavače provede uložení betonové směsi podkladního 

betonu základové desky, kterou další pracovníci srovnají hladícími lištami. 

g) Po třídenní technologické přestávce odbední základovou desku a provedou výkop pro 

potrubí, sloužící k přenosu přebytkového plynu z fermentoru do plynojemu, 

rypadlovým nakládačem do hloubky – 0,800 vůči stávající výšce základové desky 

plynojemu. 

h) Do výkopů minirypadlem navezou 100 mm vrstvu písku, na kterou pracovníci 

dodavatelské firmy ručně uloží a smontují potrubí. 
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i) Potrubí pracovníci ručně zasypou pískem navezeným na základovou desku 

rypadlovým nakladačem, složeným ve vzdálenosti 1 m od hrany výkopu. 

j) Pracovník navede signály
30

  řidiče  autodomíchávače na místo k vyložení betonové 

směsi a obsluha autodomíchavače provede uložení dobetonávky směsi podkladního 

betonu základové desky, kterou další pracovníci srovnají hladícími lištami. 

Po dokončení prací pracovníků SSO s.r.o. na výstavbě základové desky plynojemu 

vypracuje zhotovitelem pověřená fyzická osoba předávací protokol o předání pracoviště
31

 

Plynojemu.  Další stavební práce na objektu plynojemu, bude provádět dceřiná firma WOLF 

SYSTÉM spol. s.r.o., člen nadnárodní společnosti Wolf Group International, a to podle svých 

pracovních a technologických postupů. 

Zjištěná závada:  

Při úpravě terénu není zajištěna BOZP pracovníka 

- pracovník není v bezpečné vzdálenosti od strojního zařízení zemního stroje, 

- pracovník není vybaven OOPP proti úrazu hlavy, OOPP proti poškození sluchu, 

- pracovník není vybaven reflexním vestou. 

 

Obrázek 10 – Úprava podloží 

Opatření:  
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K zajištění bezpečného provádění prací navrhuji: 

- dočasně přerušit práce pracovníka s vibračním pěchem do doby ukončení prací zemního 

stroje, 

- vybavit pracovníka ochrannou přilbou a mušlovými chrániči, 

- vybavit pracovníka reflexní vestou. 

3. Příprava terénu, betonáž základové desky, svislých konstrukcí a stropních 

konstrukcí „dávkovače pevných substrátů, kejdy, čerpacího centra, digestátu” 

Pracovníci jsou povinni při provádění prací postupovat stanoveným pracovním postupem 

uvedeným v pořadí pod body a) – aa): 

a) Sjezdem do výkopu pracovníci navezou automobilem s nosičem kontejnerů na 

hromadu do max. výše 2 m požadované množství recykláže, určeného ke zhutnění 

podloží. 

b) Kolový bagr zapatkuje na místo v bezpečné vzdálenosti od stavební jámy, kterou 

stanoví (stavbyvedoucí), tak aby nedošlo k zatížení hrany výkopu. Poté odkope 

vytvořený sjezd do výkopu a vytěženou zeminu naloží na nákladní automobil, kterým 

ji následně odvezou na skládku. Stěny stavební jámy odkope tak, aby byla zajištěna 

svahovitost stavební jámy v poměru 1:3. 

c) Vstup a výstup pracovníků do stavební jámy bude zajištěn z žebříků.
32

 

d) Řidič automobilového jeřábu na pokyn stavbyvedoucího ustaví vozidlo na místo 

určené v dokumentaci vydané zhotovitelem dle systému bezpečné práce pro provoz 

zdvihacích zařízení
33

, v dokumentu
34

 se dále uvede vazač, který manipulaci 

s břemenem řídí. 

e) Vazač uváže za manipulační body úvazku čtyřpramenným vázacím prostředkem 

ukončeným ocelovými háky smykem řízený nakladač L 75, a přemístí jej na dno 

stavební jámy, kde vazač odstraní úvazky ze smykem řízeného nakladače.  Dále vazač 

uchytí nekonečným vázacím prostředkem vibrační válec za manipulační bod úvazku  

a jeřábník jej rovněž přemístí na dno stavební jámy.  

f) Připravený terén pracovník zhutní ručním vibračním válcem. 
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g) Ke stavební jámě nákladním automobilem navezou recykláž a složí ji tak, aby 

nezatěžovala hranu výkopu. Místo složení určí fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

h) Kolový bagr zapatkuje v bezpečné vzdálenosti od hrany stěny stavební jámy, kterou 

stanoví stavbyvedoucí a navezenou recykláž přemístí na dno stavební jámy. 

i) Po přepravení recykláže ve stavební jámě smykem řízeným nakladačem rovnoměrně 

rozmístí zeminu, kterou pracovníci zhutní ručním vibračním válcem. 

j) Smykem řízeným nakladačem provedou výkopy pro instalaci potrubí technologie 

bioplynové stanice do hloubky -0,300 od úrovně zhutněného terénu a uloží PVC 

chráničky rozvodů, dle projektové dokumentace. 

k) Takto připravené potrubí zasypou pískem smykem řízeným nakladačem, který do 

stavební jámy navezou výsypem z nákladního sklápěcího vozidla.  

l) Bude připraveno bednění z dřevěných hranolů, zajištěných ocelovými pruty (roxor) 

zatlučenými do země, tak aby nedošlo k jejich smyknutí pro betonáž podkladního 

betonu základové desky všech doplňkových konstrukcí fermentoru. 

m) Automobil s betonovým čerpadlem zapatkuje v bezpečné vzdálenosti od stavební 

jámy, kterou stanoví stavbyvedoucí, tak aby nedošlo k zatížení hrany. Betonová směs 

bude k čerpadlu dovážena autodomíchavači. 

n) Obsluha betonového čerpadla bude provádět betonáž podkladního betonu směrem od 

plynojemu ke kravínu. Betonový podklad budou pracovníci upravovat hladícími 

lištami. 

o) Po 7–denní technologické přestávce budou pokračovat v navazujících prácích. 

p) Dále pracovníci provedou přípravné práce pro betonáž dávkovače pevných substrátů 

následujícím postupem: 

- do stavební jámy uloží z automobilu hydraulickou rukou svazky kari sítí, ocelovou 

výztuž a plastové distančníky. Na podkladní beton dávkovače pevných substrátů rozmístí 

pracovníci plastové distančníky a ocelové U profily, na které uloží předem upravené kari 

sítě, 

- do výše 20 cm provedou bednění z dřevěných hranolů ukotvených ocelovými pruty 

(roxor) nastrčenými do navrtaných děr v podkladním betonu tak, aby nedošlo k jejich 

smyknutí, 

- dále se bude pokračovat podle bodů m) a n) a tím bude ukončena betonáž základové 

desky dávkovače pevných substrátů. Po třídenní přestávce budou pokračovat 

v navazujících pracích, 
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- řidič automobilového jeřábu na pokyn stavbyvedoucího ustaví vozidlo na místo určené 

v dokumentaci vydané zhotovitelem dle systému bezpečné práce pro provoz zdvihacích 

zařízení
35

, v tomto dokumentu
36

 se dále uvede vazač, který manipulaci s břemenem řídí, 

- jeřábem se přemístí bednící dílce na vybetonované dno a poté bude provedena montáž 

vnitřních stěn bednění ALPI dávkovače pevných substrátů podle výrobcem stanoveného 

technologického postupu, včetně lávky,  

- z vnější strany bednění ALPI přichytí kari sítě na stávající výztuž tvárným drátem, 

- pro provádění prací ve výškách při přichytávání kari sítí postaví pracovníci po vnější 

obvodové stěně dávkovače pevných substrátů hliníkové lešení, 

- mezi výztuž a bednění vloží plastové distančníky tak, aby se výztuž nedotýkala bednění, 

- provedou montáž vnějších stěn bednění ALPI podle výrobcem stanoveného 

technologického postupu. Po ukončení montáže převezme stavbyvedoucí zápisem např. 

do stavebního deníku hotové bednění.
37

 

q) Po smontování bednění ALPI v dávkovači pevných substrátů pracovníci rozmístí 

výztuž na podkladním betonu čerpacího centra, kejdy a digestátu na plastové 

distančníky a ocelové U profily. Do výše 20 cm provedou bednění z dřevěných 

hranolů po obvodu ukotvených ocelovými pruty (roxor) a nastrčenými do navrtaných 

děr v podkladním betonu tak, aby nedošlo k jejich smyknutí. 

r) Pracovníci ručně osadí 2 ocelové průlezy v základové desce dle projektové 

dokumntace. 

s) Betonáž připravených konstrukcí: 

- pracovník zapatkuje automobil s čerpadlem betonové směsi v bezpečné vzdálenosti 

určené stavbyvedoucím tak, aby nezatěžoval hranu. Betonová směs bude dovážena 

autodomíchvači, 

- obsluha betonové pumpy bude provádět betonáž základové desky čerpacího centra, kejdy 

a digestátu od plynojemu směrem ke kravínu. Betonovou vrstvu upraví hladícími lištami, 

- po dobetonování základové desky budou pracovníci betonovat obvodové stěny 

dávkovače pevných substrátů, 
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- betonáž obvodové stěny bude pracovník provádět z pochůzí lávky bednění ALPI. Zeď 

bude postupně vybetonovávat po celé délce v 50 cm výškách,  

- ve výšce 50 cm pod vrchní hranou bednění, pracovníci osadí ocelové patky, pro budoucí 

nosné sloupy přístřešku dávkovače pevných substrátů, 

- po 7–denní technologické přestávce budou pokračovat v navazujících pracích. 

t) Vazač uváže jednotlivé bednící dílce dvoupramenným vázacím prostředkem s háky na 

konci a provedou demontáž stěn bednění ALPI dávkovače pevných substrátů podle 

výrobcem stanoveného technologického postupu, včetně lávky, a provedou následné 

smontování těchto vnitřních stěn bednění ALPI na základové desce kejdy, digestátu  

a čerpacího centra.  

u) Z vnější strany bednění ALPI přichytí kari sítě na stávající výztuž tvárným drátem.  

v) Pro provádění prací ve výškách při přichytávání kari sítí postaví pracovníci po vnější 

obvodové stěně dávkovače pevných substrátů hliníkové lešení. 

w) Mezi výztuž a bednění vloží plastové distančníky tak, aby se výztuž nedotýkala 

bednění. 

x) Provedou montáž vnějších stěn bednění ALPI podle výrobcem stanoveného 

technologického postupu automobilovým jeřábem. Po ukončení montáže převezme 

stavbyvedoucí zápisem např. do stavebního deníku hotové bednění.
38

 

y) Betonáž připravených konstrukcí: 

- pracovník zapatkuje automobil s čerpadlem betonové směsi v bezpečné vzdálenosti 

určené stavbyvedoucím, tak aby nezatěžoval hranu. Betonová směs bude dovážena 

autodomíchvači, 

- betonáž nosných stěny bude pracovník provádět z hliníkového lešení, po vnějším obvodu 

bednění. Zeď bude postupně vybetonovávat po celé délce v 50 cm výškách, 

- po 7 – denní technologické přestávce budou pokračovat v navazujících pracích. 

z) Provedou demontáž bednění ALPI podle výrobcem stanoveného technologického 

postupu pomocí autojeřábu, kdy vazač uchytí dvoupramenným vázacím prostředkem 

postupně uvolňované dílce, a vyskládají je na vlek nákladního automobilu. Dílcové 

lešení se demontuje pouze tehdy, pokud by došlo k ohrožení stability lešení 

demontovanými dílci (např. přilnuté dílce bednění). 
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Tím jsou betonářské práce konstrukcí včetně manipulace (demontáže) s bedněním 

ukončené a budou prováděné montážní práce na objektech pomocí autojeřábu, kdy provedou 

montážní práce uložením železobetonových dutinových panelů PZD o hmotnosti cca 2 tuny, 

ocelových nosníků a PZD desek na nosné stěny. Montážní práce budou prováděny 

dodavatelsky v pořadí: 

- autojeřáb se na pokyn stavbyvedoucího ustaví na místo určené v dokumentaci dle 

systému bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení
39

, v dokumentu
40

 se dále určí 

vazač, který manipulaci s břemeny řídí, 

- vazač řídící přepravu vystoupí na dílcové lešení, druhý vazač uváže svařený ocelový rám 

pro budoucí vstup do objektu a ten autojeřábem umístí na strop objektu čerpacího centra,  

- poté vazač uváže panel na čtyřpramenný vázací prostředek s háky a rovněž jej umístí od 

kraje střechy na nosné zdi, 

- vazač, který uvázal panel, přejde na pokyn řídícího vazače po uložení panelu na nosné zdi 

do objektu, kde zevnitř opře žebřík o položený panel a vyhákne hák z oka panelu. Po 

vyháknutí přejde na místo uložení panelů, vazač z lešení vyhákne háky z oka u obvodové 

zdi, 

- tento postup se opakuje do uložení všech panelů na nosných zdech. Poslední pracovní 

postup je opět položení ocelové konstrukce „I“ profilů pro druhý vstup do objektu, 

- autojeřábem se přemístí stropní desky na položený panelový strop a zakryjí se oba 

prostupy ve stropu v místě ocelových konstrukcí.  Přitom se vynechají dva vstupy do 

objektu, které se obední. 

Po uložení stropní konstrukce se postupuje dalším postupem: 

- provedou pokládku kari sítí v celé ploše stropu, přitom budou pracovníci chráněni proti 

pádu ochrannou konstrukcí tvořenou dílcovým lešením kolem objektu,  

- z konstrukce hliníkového lešení smontují pracovníci po obvodu stropní konstrukce 

bednění z dřevěných desek a montážní pěnou zaplní vzniklé malé otvory, 

- provede se betonáž stropní konstrukce pomocí mobilního čerpadla betonové směsi, která 

bude k čerpadlu dovážena autodomíchavači, 
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- pracovník vybetonuje čerpadlovou pumpou stropní konstrukci, po obvodu bude provádět 

betonáž z hliníkového lešení, 

- po 7–denní technologické přestávce, demontují bednění z dílcového lešení a demontují 

samotné lešení. 

aa) Postupně budou strojně zaváženy výkopy vzniklé z původní jámy zeminou po 50 cm 

výškách, kterou zhutní vibračním pěchem až do úrovně stávajícího terénu. 

Zakázané práce a činnosti 

Při provádění prací je osobám provádějící práce zakázáno: 

- obsluhovat autodomíchávač, 

- ručně manipulovat s břemeny těžšími 50 kg
41

 (např. kari sítě), 

- vstupovat bez stavební jámy bez ochranné přilby nasazené na hlavě, 

- zdržovat se v pracovním prostoru výložníku autočerpadla, 

- přidržovat rukou konec hadice dopravníku betonové směsi, 

- vstupovat do jízdní dráhy vozidlům a nakladači, 

- vstupovat do ohroženého prostoru činností stroje to znamená zdržovat se v min. 

vzdálenosti 2 m od max. dosahu strojního zařízení, pokud není stanoveno v průvodní 

dokumentaci stroje jinak, nebo se v něm zdržovat, či v něm pracovat,
42

 

- při manipulaci s bedněním stát na dílcovém lešení, 

- vstupovat pod zavěšené břemeno, přidržovat se rukou zavěšeného břemene, 

- přibližovat se do vzdálenosti bližší, než 2 m ke korbě nákladních vozidel, 

- vázat břemena, bez platného vazačského průkazu, 

- provádět výkopové práce strojním zařízením, bez použití stabilizátorů a zajištění proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění,
43

 

- vstupovat do stavební jámy na jiném, než k tomu určeném místu,
44

 

- demontovat lešení tvořící ochrannou konstrukci proti pádu při montáži stropu a šplhat po 

konstrukci lešení, 
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- při odbedňování vstupovat nebo pracovat v prostorách, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky 

nebo do volné hloubky zejména na stěnách betonových konstrukcí,
45

 

- vystupovat na pracovní lávky bednění ALPI šplháním po konstrukci bednění, 

- odstraňovat zábradlí kolem stavební jámy bránící pádu osob, 

- pěším se pohybovat se po nájezdech do jam souběžně s vozidlem, 

- zatěžovat okraje stavební jámy blíže než 50 cm od hrany, není-li určena vzdálenost větší. 

Podmínky bezpečného provádění prací 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací a při jejich provádění plnit i níže uvedené 

podmínky:  

a) Zhotovitel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 

rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku 

zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí.
46

 

b) Stavbyvedoucí před zahájením prací určí minimální vzdálenost od okraje stavební 

jámy, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení.
47

 

c) Vynášet a snášet po žebříku lze jen břemena o hmotnosti do 15 kg.
48

 

d) Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 

24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení  

a přístupů.
49

 

e) Žebříky používané pro výstup a sestup musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní plošinu nejméně o 1,1 m.
50

 

f) Zhotovitel zajistí způsob dorozumívání mezi obsluhou čerpadla betonové směsi  

a osobou provádějící ukládání betonové směsi, dopravuje-li se betonová směs do místa 

ukládání čerpadlem.
51 

 

g) Pro obsluhu ručně vedeného vibračního válce zajistí kvalifikovanou osobu. 

h) Zajistit dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání betonové směsi  

a obsluhou čerpadla. 
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i) Kontrolovat bezpečný stav bednění během betonáže. 

j) Předat pracoviště dalším zadavatelům, o předání vyhotovit záznam.
52

 

k) Hadice dopravníků pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby 

nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání bednění
53

. 

Zjištěná závada:  

Při demontáži bednění, není pracovník jištěn proti pádu z výšky 

- pracovník není vybaven OOPP proti pádu z výšky, 

- pracovník není vybaven reflexním vestou. 

 

Obrázek 8 – Demontáž bednění 

Opatření:  

K zajištění bezpečného provádění prací navrhuji: 

- přerušit práce, vybavit pracovníka OOPP proti pádu nebo kolektivní ochranou, 

- vybavit pracovníka reflexní vestou. 

10.2.3 Montáž přístřešku dávkovače pevných substrátů 

Rozsah prací 

Smontování ocelové konstrukce přivařením jednotlivých dílců konstrukce přístřešku na 

dávkovač pevných substrátů. Usazení dřevěných hranolů na svařenou konstrukci, s následným 
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osazením střešního plechového opláštění. Montážní práce budou prováděny za pomoci 

automobilového jeřábu. 

Vyhledaná rizika 

a) Pád osob z výšky 

b) Popálení při svařování 

c) Pád materiálu při svařování 

d) Kolize dvou zařízení v manipulačním prostoru 

Použité prostředky 

a) Mobilní elektrodová svářečka 

b) Mobilní plošina 

c) Automobilový jeřáb 

d) Lešení dílcové 

e) Žebřík opěrný 

f) Ruční nářadí 

Použité OOPP 

Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat: ohrannou obuv, pracovní oděv, 

ochranné svářecí rukavice, ochrannou svářečskou kuklu, reflexní vestu, OOPP proti pádu. 

Postup prací 

Pracovníci jsou povinni při provádění prací postupovat stanoveným pracovním postupem 

uvedeným v pořadí pod body a) - n): 

a) Automobilový jeřáb, na pokyn stavbyvedoucího ustaví na místo určené 

v dokumentaci dle systému bezpečné práce pro provoz zdvihacích 

zařízení.
54

V dokumentu
55

 se určí vazač, který manipulaci s břemenem řídí. 

b) Vazač uváže sloup o délce 150 cm, který jeřábník vyzdvihne a uloží na ocelové 

podložky zakotvené ve stropních konstrukcích fermentoru. Svářeč po schodišti 
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vystoupí na střechu fermentoru, kde se zajistí pomocí osobního jištění proti pádu 

do jistícího bodu na střeše. Sloupy přivaří mobilní elektrodovou svářečkou.  

c) Poté jeřábem postupně přemístí 4 sloupy o délce 400 cm na stěny dávkovače 

substrátů, kde je kolmo ustaví a z mobilního lešení sloupy přivaří. Po dobu 

svařování budou sloupy proti pádu jištěny uvázáním na hák automobilového 

jeřábu. 

d) Takto postupují u všech nosných sloupů přístřešku. 

e) Pracovníci automobilovým jeřábem vyzdvihnou nosný příčný „I“ profil uchycený 

vazačem dvěma nekonečnými vázacími prostředky na poslední dva nosné sloupy  

a z koše mobilní autoplošiny, jej postupně na obou koncích přivaří. 

f) Podélné vazníky profilu „I“ uchycené vazačem dvěma nekonečnými vázacími 

prostředky automobilovým jeřábem vyzdvihnou na vybudovanou sloupovou 

konstrukci a na všech sloupech je postupně přivaří, v místech spojů sloupů a „I“ 

profilů navaří ocelové plotny pro uchycení zavětrování. Při práci ve výškách 

budou svařovat z mobilní autoplošiny. 

g) Po navaření „I“ profilů na sloupy, svářeč přivaří šikmé zavětrovací vzpěry 

uchycené vázacím prostředkem, vyzdvižené automobilovým jeřábem. Tím ukončí 

montáž konstrukce.   

h) Poté ze střechy fermentoru navaří ocelové zábradlí ke sloupům konstrukce 

fermentoru, přitom budou pracovníci jištěni OOPP proti pádu ukotveným za nosný 

bod stanovený stavbyvedoucím. Zábradlí navaří také na sloupy přivařené na 

stropní konstrukci kejdy a čerpacího centra, a to z mobilní autoplošiny. 

i) Z konstrukce dílcového lešení přivaří chybějící kotvící „L“ profily
56

  pro ukotvení 

podélných dřevěných hranolů a tím jsou svářečské práce ukončeny.  

Dále budou prováděny montážní práce spojovacími prvky: 

j) Vazač uváže dřevěné hranoly a jeřábník je automobilovým jeřábem vyzdvihne  

a uloží do připravených „L“ profilů.  

k) V místech dle projektové dokumentace z konstrukce vnitřního lešení ukotví 

dřevěné hranoly šrouby do „L“ profilů. Do zbylých profilů pracovníci ukotví 

dřevěné hranoly šrouby z autoplošiny. 
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l) Vazač uváže stoh plechové střešní krytiny a jeřábník automobilovým jeřábem 

vyzdvihne střešní krytinu na strop fermentoru. Od strany fermentoru začne 

pokládka střešního pláště tak, že postupným překrytím konců plechů se ve 

spádnici pokryje celá střecha. 

m) Pracovník bude uchycovat jednotlivé podélné řady střešních plechů do dřevěných 

hranolů. Přitom bude provádět práce z vnitřního lešení, a žebříku.  

n) Po dokončení všech montážních prací, pracovník z konstrukce lešení a autoplošiny 

natře ochranným nátěrem všechny ocelové konstrukce přístřešku. 

Zakázané práce a činnosti 

Při provádění prací je osobám provádějící práce zakázáno: 

- práce nad sebou,  

- přetěžování lešení, 

- při pracích na lešení stát na jiné konstrukci lešení, než podlahovém dílci, 

- dotýkat se právě provedených svarů, 

- vystupovat na položené dřevěné hranoly, bez jištění proti pádu, 

- provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou nad 1,5 m a to včetně montáže lešení, 

bez zajištění kolektivní ochrany nebo příslušných OOPP,  

- vystupovat na střešní krytinu přístřešku, 

- vstupovat pod zavěšené břemeno,  

- vsunovat ruce pod manipulovaná břemena, 

- vázat břemena, bez platného vazačského průkazu, 

- provádět práce při nepříznivé povětrnostní situaci,
57

 

Podmínky bezpečného provádění prací 

a) Materiály se rozmisťují tak, aby byla zachována možnost volného průchodu.
58

 

b) Zajistit požární bezpečnost pracoviště při svařování umístěním přenosného hasícího 

přístroje s vhodnou náplní, z toho jedním práškovým o hmotnosti hasební látky 

nejméně 5 kg.
59
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c) Upevnit svařovací kabely k pevné konstrukci nebo jinému vhodnému pevnému 

zařízení, při práci ve výškách.
60

 

d) Při svařování více osobami, si stanoví předem způsob vzájemného dorozumívání.
61

 

e) Pro montáž a demontáž lešení zajistí kvalifikované pracovníky.
62

 

f) Zajistit a určit pracovníka s kvalifikací vazače, pro manipulaci s ocelovými 

konstrukcemi a dřevěnými hranoly. 

g) Při nepříznivé povětrnostní situaci přerušit práci.
63

 

h) Zahájit montážní práce pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 

osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění.
64

 

i) Zajistit bezpečné provádění montážních prací.
65

 

j) Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.
66

 

Zjištěná závada:  

Při montážních pracích není zajištěna bezpečnost a ochrana pracovníka: 

- pracovník není chráněn osobním jištěním proti pádu,  

- pracovník vykonává práce v zakázané pracovní poloze, 

- lešení není vybaveno zarážkou nad podlahou. 

 

Obrázek 9 – Montáž ocelových profilů 

Opatření:  
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Vzhledem k možnému pádu pracovníka z výšky navrhuji: 

- vybavit pracovníka OOPP proti pádu nebo provést nástavbu lešeňového dílce, 

- dovybavit lešení o zarážky nad podlahou. 

 

10.3 Pracovní postup pro objekt „Provozní budova“ 

Práce budou prováděny v pořadí dle jednotlivých kapitol 10.3.1 až 10.3.4 pracovního 

postupu. 

Popis provozní budovy 

Jedná se o zděnou čtvercovou budovu s pultovou střechou ve dvou výškových úrovních. 

Budova bude využívána, jako elektrorozvodna s kogenerační jednotkou, dále je zde umístěn 

velín, který bude bez stálé obsluhy. Kontrola chodu stanice bude kontrolována občasně. 

V místě provádění prací se nenacházejí trasy technické infrastruktury, práce v ochranných 

pásmech
67

 nebudou prováděny. 

 

Obrázek 11 – Provozní budova 
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Stručný popis prováděných prací 

a) Demolice stávající asfaltové komunikace a výkopové práce 

b) Betonářské práce 

c) Zednické práce 

d) Montáž a demontáž lešení 

e) Pokládka železobetonových panelů 

f) Dokončovací stavební práce 

10.3.1 Demolice stávající asfaltové komunikace a výkopové práce  

Rozsah prací 

Bude provedeno vybourání stávající asfaltové komunikace. Dočištění bourané části bude 

provedeno ručními elektrickými sbíjecími kladivy. Vybouraný asfalt bude odvezen na 

nejbližší skládku odpadu. Poté se vyhloubí základové rýhy následné úpravy, provedou 

pracovníci ručně. Vytěžená zemina, bude odvezena nákladními automobily na skládku 

odpadu. Geologickou sondou bylo zjištěno, že zemina je soudržná. 

Vyhledaná rizika 

a) Přejetí, přiražení zemním strojem nebo nákladními vozidly 

b) Pád materiálu ze lžíce bagru, případně z korby vozidla 

c) Úraz sbíjecím kladivem 

Použité prostředky 

a) Kolové rypadlo s hydraulickým kladivem 

b) Rypadlový nakladač 

c) Nákladní automobil 

d) Ruční elektrické nářadí, lopata krompáč 

Použité OOPP 

Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat: ohrannou obuv s protiskluzovou 

podešví odolnou proti propíchnutí, pracovní oděv, ochranné brýle při použití sbíjecího 
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kladiva, ochrannou přilbu, pracovní rukavice a reflexní vestu.  Při pohybu ve výkopu gumové 

holínky. 

Postup prací 

Pracovníci jsou povinni při provádění prací postupovat stanoveným pracovním postupem 

uvedeným v pořadí pod body a) - e): 

a) Před zahájením prací vedoucí zaměstnanec převezme pracoviště. Zahájení bouracích 

prací bude provedeno pouze na základě pokynu vedoucího zaměstnance k zahájení 

prací. Tento pokyn musí být zaznamenán vedoucím zaměstnancem do stavebního 

deníku. 

b) Pracovníci provedou v celém prostoru budoucího objektu narušení asfaltové 

komunikace kolový rypadlem s hydraulickým kladivem.  

c) Po narušení asfaltové komunikace rypadlovým nakladačem naloží suť na nákladní 

automobil. 

d) Pracovníci dočistí pomocí elektrických sbíjecích kladiv strojně nevybourané části 

komunikace s přemístěním sutě nahrnutím lopatou na hromadu s následným strojním 

odběrem. 

e) Pomocí kolového nakladače budou provedeny svahované
68

 výkopy základových pásů 

do hloubky 120 cm od okolního terénu, dokončovací úpravy dna základových pásů 

provedou pracovníci pomocí ručního nářadí. 

Zakázané práce a činnosti 

Při provádění prací je osobám provádějící práce zakázáno: 

- vstupovat do jízdní dráhy vozidlům a nakladači, 

- vstupovat bezprostředně za nákladní vozidlo a nakladač, 

- provádět výkopové práce strojním zařízením, bez použití stabilizátorů a zajištění proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění,
69

 

- zdržovat se v kabině dopravního prostředku, nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 

pracovním zařízením zemního stroje nad kabinou dopravního prostředku,
70
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- ukládat vytěženou zeminu blíže než 50 cm od hrany výkopu,
71

 

- vstupovat do ohroženého prostoru činností stroje, to znamená zdržovat se v min. 

vzdálenosti 2 m od max. dosahu strojního zařízení, pokud není stanoveno v průvodní 

dokumentaci stroje jinak, nebo se v něm zdržovat, či v něm pracovat,
72

 

- vstupovat do výkopu v jiných místech, než po žebříku, 

- pokračovat v pracích při nálezu nebezpečných předmětů nebo výbušnin.
73

 

Podmínky bezpečného provádění prací 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací a při jejich provádění plnit i níže uvedené 

podmínky:  

a) Nebude-li v projektové dokumentaci u výkopů stanovena hranice smykového klínu, 

stanoví smykový klín.  

b) Stavbyvedoucí před zahájením prací určí minimální vzdálenost zemního stroje od 

okraje výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení.
74

 

c) Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem.
75

 

d) Před zahájením zemních prací musí posoudit, zda se v okolí stavby nevyskytují 

objekty ohrožené výkopem, pokud ano, je povinen přijmout opatření k jejich 

statickému zabezpečení.
76

 

e) Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším, než 

24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení  

a přístupů.
77

 

f) Během provádění prací zajistí pracoviště proti pádu osob do výkopu.
78
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Zjištěné závady: 

Při zemních pracích není zajištěna BOZP pracovníků 

- okraje výkopů jsou zatěžovány zeminou ve vzdálenosti menší, než 50 cm, 

- volné přístupy k výkopu nejsou zajištěny zábranou a není zajištěn přístup nepovolaných 

osob, 

- zaměstnavatel umožnil vstup pracovníkům do strojně hloubeného výkopu, který není 

široký alespoň 80 cm a není svahován nebo zapažen. 

 

Obrázek 10 – Zemní práce 

Opatření:  

K zajištění bezpečného provádění prací navrhuji: 

- okraje výkopů do vzdálenosti 50 cm nezatěžovat zeminou, 

- přístupné okraje výkopů zajistit zábranou proti vstupu nepovolaných osob, 

- zajistit provedení výkopů tak, aby do něj mohly vstupovat fyzické osoby. 

10.3.2 Betonářské práce základů a navazující práce 

 

Rozsah prací 

Jedná se o vyzdívku ztraceného bednění v základových rýhách, vyplnění ztraceného 

bednění betonem a zasypání ztraceného bednění. Vyplnění prostoru pod budoucí základovou 
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deskou násypem a jeho zhutnění. Pokládka ocelových kari sítí, vytvoření bednění, vylití 

železobetonové desky a následné uhlazení. 

Vyhledaná rizika 

a) Přejetí, přiražení domíchávačem 

b) Úraz vibrační deskou 

c) Popálení při práci s hořákem propan-butanové láhve 

Použité prostředky 

a) Automobilový domíchávač 

b) Automobil s čerpadlem betonu 

c) Vibrační deska  

d) Stavební míchačka 

e) Hořák PB s láhví PB 

f) Ruční nářadí 

g) Rukavice odolné proti popálení 

Použité OOPP 

Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat: ohrannou obuv vč. odolnosti proti 

propíchnutí, pracovní oděv, pracovní rukavice, mušlové chrániče sluchu při práci s vibrační 

deskou, ochrannou přilbu, reflexní vestu. 

Postup prací 

Pracovníci jsou povinni při provádění prací postupovat stanoveným pracovním postupem 

uvedeným v pořadí pod body a) - g): 

a) Dno výkopu ručně srovnají, provedou vyrovnávací vrstvu 5 cm kameniva frakce 16-32 

mm a na něj natáhnou zemnící drát, který vyvedou mimo objekt.   

b) Pracovníci vyskládají tvárnice ztraceného bednění v základových rýhách na kótů  

-0,250, ty pospojují maltovou směsí, kterou připraví v bubnu míchačky. Maltovou 

směs budou pracovníci přepravovat stavebními kolečky. V bednění vynechají otvory 

pro přívod elektrické energie, studené vody a pro dešťovou kanalizaci. Vzniklé otvory 

zabední dřevěnými deskami, zapaženými do základových spár. Přívod elektrické 
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energie zajistí položením chráničky přes otvory ztraceného bednění a pod podlahou 

objektu do místnosti strojovny. 

c) Přes mobilní čerpadlo betonové směsi vyplní ztracené bednění betonem 

z autodomíchavače a vyztuží armaturou, kterou pracovníci napíchnou do čerstvé 

betonové směsi bezprostředně po zalití ztraceného bednění. 

d) Po jednodenní technologické přestávce se vybední vnitřní jímky a stavebními kolečky 

navezou zeminu do prostoru mezi základové pásy pod budoucí podlahu budovy do 

výše stávajících základů.  

e) Takto navezenou zeminu zhutní vibrační deskou a na zhutněnou zeminu kolečky 

navezou kameninový násyp dané frakce, který rovnoměrně rozprostřou a následně 

zhutní. Po vnějším obvodu objektu provedou dřevěné bednění s plošných dílců  

o výšce 25 cm. 

f) Na zhutněné kamenivo uloží plošně kari sítě a vybudují bednění po celém obvodu 

budovy. Vylijí betonovou směs z autodomíchávačů, kterou lopatami rozloží  

a hladícími lištami uhladí do roviny.  

g) Po zatuhnutí a zaschnutí betonové směsi, pracovníci provedou penetrační nátěr  

a položí hydroizolace, které nataví propan-butanovými hořáky.  

Zakázané práce a činnosti 

Při provádění prací je osobám provádějící práce zakázáno: 

- obsluhovat autodomíchávač, 

- vstupovat do dráhy jedoucímu vozidlu, 

- ruční manipulace s břemeny těžšími 50 kg, 

- přidržovat rukou konec hadice dopravníku betonové směsi, 

- zdržovat se v pracovním prostoru výložníku autočerpadla, 

- nahřívání láhví PB otevřeným plamenem, 

- zasahovat lopatou nebo částí těla do rotujícího bubnu míchačky. 

Podmínky bezpečného provádění prací 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací a při jejich provádění plnit i níže uvedené 

podmínky:  
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a) Zajistit dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání betonové směsi  

a obsluhou čerpadla. 

b) Ověřit stav bednění před zahájením betonářských prací. 

Zjištěné závada: 

- Při betonářských pracích pracovník nepoužil OOPP – reflexní vestu s vysoce 

rozlišujícími prvky. 

 

Obrázek 12 – Betonářské práce 

Opatření:  

K zajištění bezpečného provádění prací navrhuji, aby pracovníci při pracích za provozu 

používali OOPP – reflexní vestu. 

10.3.3 Zednické práce a montážní práce  

Rozsah prací 

Jedná se zejména o vyzdění obvodového zdiva s keramických cihelných bloků 

POROTHERM s vynechanými okenními otvory a otvory pro vrata. Objekt je dvoustupňový 

se vstupní místností o výšce 3,400 m a strojovnou o výšce 4,750 metru. Provedení vnitřních 

úprav stěn. Uložení železobetonového věnce. Zdivo o šířce 300 mm. Zdění prováděno 

z podlahy, z kozového lešení a následně z dílcového lešení a stropní konstrukce. Zpevňující 
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věnec je pod panelovými stropy. Zateplení obvodových venkovních zdí polystyrenem, 

nátěrové práce, obložení vnitřních prostor strojovny deskami, ostatní vrstvy omítnuty 

vápennou štukovou omítkou. 

Vyhledaná rizika 

a) Pád osob a materiálu z výšky  

b) Pád osob do hloubky (jímka uvnitř objektu) 

c) Pád osob z lešení  

d) Pád břemene z autojeřábu 

e) Úraz manipulovaným břemenem 

f) Úraz při práci s míchačkou 

g) Vniknutí barvy, štukové omítky do očí 

Použité prostředky 

a) Autojeřáb 

b) Míchačka malty nebo mísidlo 

c) Mechanická kladka na lešení pro ruční dopravu břemen 

d) Žebříky opěrné 

e) Dílcové lešení, kozové lešení 

f) Ruční nářadí 

g) Štětce a prostředky, pro nanášení barev  

Použité OOPP 

Při provádění prací jsou pracovníci povinni používat: ohrannou obuv, pracovní oděv, 

pracovní rukavice, ochrannou přilbu, prostředky systému osobního jištění proti pádu z výšky, 

reflexní vestu. 

Postup prací 

Pracovníci jsou povinni při provádění prací postupovat stanoveným pracovním postupem 

uvedeným v pořadí pod body a) - j): 

a) Pracovníci provedou přípravu staveniště pro zednické práce, usadí na bezpečném  

a rovném místě míchačku, tu zajistí bezpečným usazením proti samovolnému pohybu, 
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převrácení. Poté nainstalují přívod elektrické energie k míchačce tak, aby byl přívodní 

kabel po celé trase zajištěn nebo chráněn proti mechanickému poškození. Pro 

bezpečný přísun materiálů (maltová směs apod.) a pohyb osob zbudují lávku nad 

výkopem kolem budovy v místě vrat do provozní budovy o šířce minimálně 75 cm 

s dvoutyčovým zábradlím. Technologické otvory v podlaze se zakryjí
79

 tak, aby 

zakrytí vyhovělo požadovanému zatížení po dobu provádění prací. 

b) Poté pracovníci založí řadu cihelného zdiva v místech vyzdívky a začnou vyzdívat 

stěny a příčky objektu. Při zdění jsou povinno postupovat tak, že do výše 180 cm zdí 

z podlahy objektu, poté nainstalují kozové lešení a z něj pokračují ve zdění až do výše 

270 cm. Od této výše mohou postavit dílcové lešení s jistotou, že bude zachována 

minimálně výška koruny zdiva 60
80

 cm nad pracovní podlahou pracoviště provádění 

zednických prací. 

c) Při dosažení výšky zdiva 300 cm nad okolním terénem provést venkovní ohrazení 

pracoviště dvoutyčovým zábradlím ve vzdálenosti minimálně 150 cm od obvodové  

zdi - vytyčení ohroženého prostoru.
81

 

d) Poté dokončí vyzdívku v úrovni věnce vstupní části objektu. Zbuduje se venkovní 

lešení na úroveň věnce s kladkou pro dopravu materiálu. Nad používanými vstupy do 

objektu budou na lešení vybudovány ochranné stříšky. Z lešení provedou zabednění, 

armování a betonáž věnce vstupní části objektu, dále bude lešení sloužit.  

e) Pomocí autojeřábu provedou montážní práce uložením železobetonových předepjatých 

dutinových panelů PPD o hmotnosti 1,4 tuny na věnec V1. Montážní práce budou 

prováděny dodavatelsky za pomocí čtyřpramenného  vázacího prostředku 

s požadovanou nosností.
82

 

f) Postup k provádění montážních prací: 

- autojeřáb na pokyn stavbyvedoucího ustaví na místo určené v dokumentaci dle systému 

bezpečné práce pro provoz zdvihacích zařízení
83

, v dokumentu
84

 se určí vazač, který 

manipulaci s břemenem řídí, 
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 § 3 odst. 5 NV č. 362/2005 Sb. 
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 § 3 odst. 4, písm c) NV č. 362/2005 Sb. 
81

 Část V. bod 2 a 3 přílohy k NV 362/2005 Sb.  
82

 Část XI. bod 2 a 3 přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb. 
83

 ČSN ISO 12 480-1 
84

 Příloha č. 2 
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- vazač řídící jeřábníka vystoupí na lešení kolem objektu, další vazač uváže panel na 

čtyřpramenný vázací prostředek a na pokyn vazače, 

- na pokyn vazače řídícího manipulační práce jeřábník přemístí panel a uloží jej na věnec 

V1, 

- vazač, který uvázal panel, přejde na pokyn řídícího vazače po uložení panelu na věnec do 

objektu, kde zevnitř opře žebřík o položený panel a vyhákne hák z oka panelu. Po 

vyháknutí přejde na místo uložení panelů, vazač z lešení vyhákne háky z oka u obvodové 

zdi, 

- tento postup se opakuje do uložení všech panelů na věnec V1. 

g) Z vnitřního lešení dozdí zdivo pod věnec V2 a shodným postupem uvedeným v bodu 

f) postupu prací, uloží panely o hmotnosti 1,6 tuny na věnec V2. 

h) Po uložení panelů z venkovního lešení dozdí atiku, materiál budou dopravovat ručně 

pomocí kladky. 

i) Dodavatelsky bude provedena finální skladba střechy: uloží spádový polystyren  

a skladbu střechy ukončí izolace. 

j) Venkovní opláštění budovy pracovníci zateplí tepelnou izolací z konstrukce lešení. 

Nanesou stěrkovou hmotu na bázi cementu. Po jednodenní technologické přestávce 

nanesou nátěry ve vrstvách. Vnitřní prostory budovy omítnou pracovníci štukovou 

omítkou, v prostoru elektrorozvodny provedou dřevěný rošt pro uchycení desek 

Herakustik montovaných s konstrukce lešení.  Desky budou montovány dodavatelsky 

zdola nahoru. 

Zakázané práce a činnosti 

Při provádění prací je osobám provádějící práce zakázáno: 

- přetěžování lešení, 

- dopravovat kladkou těžší břemena než 50 kg, 

- vystupovat na položené panely, před dokončením kompletní skladby střechy, 

- při pracích z lešení odstraňovat zábradlí na vnější straně, 

- zatěžovat právě postavené zdi, 

- provádět práce ve výškách a nad volnou hloubkou nad 1,5 m, a to včetně montáže lešení 

bez zajištění kolektivní ochrany nebo příslušných OOPP,  
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- při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 

rotujícího bubnu, 

- ukládat tlakové láhve od otevřeného ohně blíže než 4 m, nestanoví-li výrobce jinak,
85

 

- vstupovat pod zavěšené břemeno, 

- vázat břemena bez platného vazačského průkazu, 

- vsunovat ruce pod manipulovaná břemena, 

- provádět práce při nepříznivé povětrnostní situaci,
86

 

Podmínky bezpečného provádění prací 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací a při jejich provádění plnit i níže uvedené 

podmínky:  

a) Pro montáž a demontáž lešení zajistí kvalifikované pracovníky.
87

 

b) Zajistit a určit pracovníka s kvalifikací vazače pro montáž stropních panelů PPD. 

c) Vyhotoví písemný záznam o předání pracoviště
88

 fyzické osobě řídící montážní práce, 

(panely PPD) pokud tyto práce řídí přímo stavbyvedoucí, uvede o tom sám záznam do 

stavebního deníku.  

d) Zajistit bezpečné provádění montážních prací.
89

 

e) Po osazení kladky na lešení provést záznam do stavebního deníku o schválení 

konstrukce kladky do provozu.
90

 

f) Lešení pravidelně minimálně 1 x za měsíc prokazatelně kontrolovat, není li výrobcem 

stanoveno jinak. 

g) Používat pouze nepoškozené žebříky. 

h) Při nepříznivé povětrnostní situaci přerušit práci.
91
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Zjištěné závady: 

Při zednických pracích není zajištěna bezpečnost a ochrana pracovníků: 

- není zajištěna bezpečná práce ve výškách,  

- není zajištěn bezpečný výstup po jednoduchém žebříku na stropní konstrukci budovy,  

- není ohrazen ohrožený prostor, při práci ve výškách nad 3 m, 

- konstrukce lešení není sestavena dle návodu výrobce.  

 

Obrázek 13 – Zednické práce ve výškách 

Opatření:  

Vzhledem k možnému pádu osob a materiálů z výšky navrhuji: 

- provést zábradlí po obvodu budovy na stropní konstrukci budovy, 

- vyměnit jednoduchý žebřík za jiný, tak aby byl zajištěn přesah podlahy lešení nejméně  

o 1,1 m a zajistit bezpečný vstup na lešení, 

- zajistit ohrazení staveniště v okruhu nejméně 1,5 m od volných okrajů pracoviště, 

- dobudovat lešení tak, že podlaží, na kterém se pracuje, bude opatřeno zarážkou u podlahy 

lešení. 
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Zjištěné závady: 

Při zednických pracích nejsou zajištěny otvory, proti pádu do hloubky: 

- otvory v podlaze, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, nejsou 

zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo nejsou 

zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu. 

 

Obrázek 14 – Zednické práce 

Opatření:  

Vzhledem k možnému pádu osob navrhuji zakrýt otvory poklopy.  
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11. Závěr 

Vzhledem k tomu, že rozsah a forma technologických postupů není přesně specifikována, 

je nutné vypracovat takový „Pracovní postup“, který by v sobě zahrnoval všechny požadavky 

kladené prováděcími předpisy (např. NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb.), normami  

a projektovou dokumentací stavby i na technologické postupy, pokud tyto technologické 

postupy nejsou zpracovány samostatně.   

Protože na stavbách dochází často k různým změnám vycházejícím z časových skluzů  

a momentálně vzniklých problémů, je povinností zhotovitele, pracovní a technologické 

postupy v případě změn provádění prací aktualizovat.  

Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí při stavebních činnostech má stále za následek 

poměrně vysokou úrazovost, zejména s vážnými zdravotními následky postižených osob.  

Při provádění pravidelných kontrol na staveništi jsem zjistil neustálé porušování 

bezpečnostních předpisů. Navrhl jsem několik technických a organizačních opatření, jakým 

způsobem danou problematiku vyřešit.  

Rozsah činností stavební společnosti Slezské stavby, s.r.o. na stavbě bioplynové stanice v 

ZD Uhlířově, je koncentrována zejména do 3 oblastí - zemní práce, montáž a demontáž 

bednění a lešení, betonářské práce. Jak vyplývá i z přílohy č. 4
92

, lze dojít k závěru, že  

k nejzávažnějším porušením předpisů BOZP při výstavbě bioplynové stanice dochází při 

výkopových zemních pracích, zejména při pracích v nezajištěných výkopech proti sesutí stěn 

s následnou možností zavalení pracovníka a jeho možného usmrcení. Hlavní příčinou jsou 

jednak náklady na zemní práce, ty jsou obecně vysoké (např. svahování, roubení výkopů, 

roubení stěn jam příložným svislým pažením nebo s pažením do zápor), mohou značně 

ovlivnit soutěženou cenu stavebního díla a dále skutečnost, že svahování vždy znamená 

zvýšené nároky na zábor pozemků.   

Zároveň, a to zejména u soukromých zadavatelů, lze jen těžko předpokládat, že zadavatel 

zásadně zahrne do soutěžních podmínek zajištění bezpečnosti práce, což by jistě přispělo ke 

snížení rizik na staveništích, zemní práce nevyjímaje.    
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