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Technologický postup 

 pro provádění zemních prací 
 

A. Základní údaje 
1.1. Technické normy 

Dílo bude provedeno dle platné realizační dokumentace stavby a příslušných technických 

předpisů a norem. Technologický postup je zpracován v souladu s příslušnými normami a 

předpisy. 

 

1.1.1.  Příslušné technické normy 

- ČSN 73 30 50 - Zemní práce. Všeobecná ustanovení  

- ČSN 72 10 06 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin  

- ČSN 72 10 15 - Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin  

- ČSN 73 10 01 - Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy  

- ČSN 72 10 01 - Pojmenování a popis hornin v inženýrské geologii  

- ČSN 72 10 02 – Klasifikace zemin pro dopravní stavby  

1.1.2.  Příslušné technické podklady 

Realizační projektová dokumentace stavby. 

 

1.2.  Předmět Technologického postupu 

 

Postup popisuje technologii provádění zemních prací. V případě potřeby nestandardního 

pracovního postupu bude v případě potřeby zpracován dílčí technologický nebo pracovní 

postup pro konkrétní případ a stane se přílohou tohoto základního Technologického postupu. 

 

1.3.  Stručný popis stavby 

 

Jedná se o novostavbu obytného souboru domů v obci Uhříněves, objekt A. Objekt má 5 

nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. Vstup do objektu je v úrovni 1. NP. 

V podzemním podlaží jsou garáže, sklepní kóje a technické zázemí domu. Vjezd do garáží do 

1PP je přímo z ulice Františka Diviše na severovýchodní fasádě domu. Ve vstupním podlaží 

jsou umístěny místnosti pro kočárky a kola, prostory pro obchodní jednotky a komunikace. 

Ve vyšších podlažích jsou pouze byty a komunikace. 

Nosná konstrukce je zcela přizpůsobena dispozičnímu řešení. Konstrukční systém je převážně 

stěnový, kombinovaný. V podzemním podlaží jde o kombinaci sloupového a stěnového 

systému, v nadzemních podlažích jde o kombinovaný stěnový systém (příčný i podélný). 

Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Svislé nosné konstrukce 

podzemního podlaží a částečně nadzemních podlaží jsou železobetonové monolitické. Zbylé 

svislé nosné konstrukce jsou zděné z keramických cihel. Sekce budou založeny na 

železobetonové monolitické základové desce podporované vrtanými pilotami. 

B. Technologický postup 
Zemní práce prováděné strojně  

Používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 

stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.  
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Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s 

podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. 

-Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost odbornou 

způsobilost.  

- Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 24 měsíců školena a přezkoušena z předpisů k 

zajištění bezpečnosti práce.  

- Stroj obsluhuje jeden pracovník, pokud výrobce v technických podmínkách nebo v návodu 

na obsluhu stroje nestanoví jinak. Vyžaduje-li to bezpečnost práce, dodavatel stavebních prací 

určí více člennou obsluhu.  

- Obsluhuje-li stroj více než jeden pracovník, musí být určen odpovědný pracovník.  

- Samostatně mohou obsluhovat stroje jen pracovníci duševně a tělesně způsobilí, starší 18 

let, pokud pro obsluhu stroje není stanovena vyšší věková hranice, kteří jsou:  

a) pověřeni výrobcem strojů (kteří montují, ověřují, zkoušejí a předvádějí stroje, případně 

zaučují obsluhu),  

b) určeni dodavatelem stavebních prací k obsluze (údržbě), prokazatelně zaškoleni a 

zacvičeni, případně podle zvláštních předpisů majících odbornou způsobilost k obsluze nebo 

řízení (strojní, jeřábnický, řidičský průkaz apod.).  

- Obsluha se musí plně věnovat ovládání stroje tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, 

stroje a konstrukcí.  

- Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce a 

provozu, a které není schopna sama odstranit, nesmí stroj uvést do provozu a musí závadu 

ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Zjistí-li takovou závadu během provozu, musí stroj ihned 

zastavit a bezpečně zajistit proti nežádoucímu spuštění. Během provozu musí obsluha 

sledovat chod stroje a zjištěné závady zaznamenat do provozního deníku a tam, kde je to 

předepsáno, zaznamenávat i další určené údaje.  

- Obsluha musí před zahájením práce podle návodu výrobce prohlédnout stroj a příslušenství 

a překontrolovat, zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkčně činná.  

- Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací. Je-li 

stroj vybaven opěrami, táhly nebo závěsy, musí být během provozu nastaveny v souladu s 

návodem výrobce v pracovní poloze a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění.  

- Výsuvné, sklopné a podobné části strojů a zařízení, včetně hadic, elektrických přívodů a 

vedení musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich styku s pohyblivými částmi 

stroje.  

- Při práci stroje za provozu na veřejných komunikacích musí dodavatel stavebních prací 

zajistit stálý dozor určeným pracovníkem. Tento pracovník je zejména povinen vydávat 

pokyny k zajištění bezpečnosti práce.  

- Vibrační válce a pěchy musí být používány jen takovým způsobem a na takových 

pracovištích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací a způsobení škod na blízkých 

objektech, výkopech apod.  

- Stroje musí být při přerušení nebo ukončení provozu zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem 

ohrožení nebo neoprávněného užití.  

- Údržba, opravy a čištění se musí provádět v souladu s dokumentací strojů a technickými 

normami. Za včasné zajištění údržby a oprav strojů v souladu s dokumentací odpovídá 

dodavatel zemních stavebních prací.  

 Zemní práce prováděné ručně  
Činnosti spojené se zemními pracemi prováděnými ručně realizují zaučení stavební dělníci, 

kteří jsou řádně a prokazatelně seznámeni se závaznými technologickými předpisy a předpisy 

BOZP. Pro pracovní skupinu (četu) stavebních dělníků je určen vedoucí čety.  
 

Mechanizmy, pomocné prostředky  
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Pracovní četa může být vybavena:  

a) těžké mechanizační prostředky:  

- rýpadla, dozery, vibrační válce, vibrační desky, vrtné soupravy, dempry, rýpadlo nakladače, 

jeřáby, nákladní auta atd.  

b) lehké mechanizační prostředky:  

- lopaty, krumpáče, rýče, pneumatická a elektrická sbíjecí kladiva, kolečka, metry, pásma. 

 

Podrobný popis jednotlivých operací  
1 Průzkum staveniště a hydrologické podmínky staveniště  

(pracovišti) inženýrské sítě, podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek a 

ve spolupráci s projektantem stanovit opatření k zajištění bezpečnosti práce.  

 

 

a průzkumu překážek na stavbě projektant 

stanoví třídu hornin a ve spolupráci s dodavatelem opatření k zajištění bezpečnosti práce.  

 pracovní hladina vody - hladina 

podzemní vody ve výkopku v čase provádění zemních prací.  

- navržená pracovní hladina vody  

- skutečná hladina vody  

podzemní vody, je nutno určit způsob a rozsah jak hladinu snížit (např. odvedením nebo 

odčerpáním vody), nebo se musí předepsat zemní práce pod vodou.  

cí pod hladinu podzemní vody se musí odvodňovat a při větším 

přítoku v hloubce těsnit po obvodě štětovými nebo podzemními stěnami. Při odvodňování se 

postupuje tak, že se voda stahuje po povrchu do příkopů a svádí do studní, odkud je čerpána 

(povrchové odvodňování), nebo je čerpána z vrtaných studní nebo čerpacími jehlami 

(hloubkové odvodňování). 

2 Vyznačení inženýrských sítí  
Při projektování zemních prací je povinností investora, aby zajistil vyznačení všech 

inženýrských sítí a jiných překážek z hlediska směrového a hloubkového uložení.  

Projekt stavby musí obsahovat vyznačení všech inženýrských sítí a jiných překážek pod zemí, 

na povrchu a nad zemí.  

Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich 

provozovateli z hlediska směrového i hloubkového uložení.  

Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu 

vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem 

inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být 

seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy inženýrských 

sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.  

3 Vytyčení zemních prací  
Prostorová poloha stavebního objektu (hlavní polohové čáry, hlavní osy a hlavní body trasy 

(případně charakteristické body) a z něj geometrické prvky podrobného vytyčení (body, osy, 

roviny, výškové úrovně apod.) se vyznačí vytyčovacími značkami a zajistí zajišťovacími 

značkami.  

Při vykopávkách se vytyčení rohových bodů má zabezpečovat lavičkami umístěnými 1m až 

2m od obrysu výkopu. Na lavičce se může vyznačit i pracovní výška.  

Obrysy zemních konstrukcí se mají označovat profilovými lavičkami. Nivelita budoucího 

násypu se má vyznačit laťovým křížením osazeným u osového kolíku. Tvar sklonu se 

označuje šikmými lavičkami umístěnými na okraji paty násypu nebo výkopu.  
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Investor zajišťuje všechny inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska směrového a 

hloubkového uložení.  

Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich 

provozovateli z hlediska směrového i hloubkového uložení.  

Investor zajišťuje vytýčení a předání výškového bodu, hlavní osy (2 směrových bodů) stavby 

zhotoviteli a ten prostřednictvím těchto bodů zajišťuje prostorovou polohu stavebního objektu 

a z něj geometrické prvky podrobného vytýčení (body, osy, roviny, výškové úrovně apod.)  

4 Zemní práce podél podzemních a nadzemních vedení a při křižování s nimi  
Obnažení podzemních vedení se může provádět strojově, pokud to předpisy dovolují, nejblíže 

1 m od jeho vyznačené polohy. Vedení má být, pokud je to z provozních důvodů možné, v té 

době vyřazeno z provozu.  

Další práce se provádějí ručně a způsobem odpovídajícím charakteru vedení. O způsobu a 

postupu vykonávání zemních prací v místech, kde jsou podzemní vedení a o bezpečnostních 

opatřeních musí být pracovníci před začátkem prací prokazatelně poučení.  

5 Nálezy ve výkopech Pokud se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, při kterých se 

nedá vyloučit, že jde o nálezy povahy historické, archeologické, paleontologické nebo 

geologické, o minerální prameny nebo o jiné důležité nálezy veřejného zájmu, postupuje se 

podle zákona (§127 odst. 2 zákona č.50/1976 Sb.).  

6 Přípravné práce  
Bourací práce se musí sladit s postupem zemních prací.  

Porosty a ornice se musí odstranit v souladu s příslušnými předpisy (§10 až §12 zákona č. 

124/1976 Sb.).  

Při stavebních pracích každého druhu se musí provést odkrytí kultivované vrstvy půdy 

(ornice).  

Musí se přemístit tak, jak to organizace výstavby a zachování kvality zkultivované půdy 

vyžadují.  

Zkultivovaná půda na dočasné skládce musí být správně a na vhodném místě uložena a 

tvarovaná výška nemá přesáhnout 2 m, sklony svahů 1:1,5 až 1:2.  

7 Ochrana základové spáry a dodržení zimních opatření  
Je-li nebezpečí, že se základová spára naruší povětrnostními vlivy nebo dopravou materiálu, 

je třeba výkop provádět tak, aby na něj bezprostředně navazovaly následující technologické 

operace. U prací menšího rozsahu je třeba výkop neprovádět až na úroveň základové spáry, 

ale ponechat vrstvu cca 200 mm na ochranu základového podloží, které se odstraní až 

bezprostředně před betonáží základů. V zimním období je nutno chránit základovou spáru 

proti promrznutí rohožemi. Dojde-li přesto k zmrznutí zeminy, je nutno zmrzlou vrstvu 

odstranit těsně před betonáží základů a nahradit ji jiným nenarušeným materiálem 

(štěrkopískové násypy, hubený beton apod.).  

Při dotěžení základové spáry je nutné provádět měření odtěžené úrovně. Strojník rýpadla 

musí mít pracovníka, který toto měření provádí ve svém výhledu, pokud tomu tak není, 

zastaví práce, aby tohoto pracovníka nezranil při pohybu stroje.  

8 Ochrana výkopu před přítokem vody  
Zabránit přítoku povrchových vod do výkopů řádným spádováním a včasným zhutněním 

povrchu, odvést většinu srážkových vod.  

Poznámka:  

 

 

 

9 Dodržení sklonů bočních stěn a zatěžování svahů  
Nezapažené výkopy, které se hloubí do 3 m, musí mít boční stěny ve sklonu odpovídajícímu 

stabilitě zeminy, požadované svahování viz PD.  

10 Přesnost provedení dna a stěn zákl. jam  
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Provést s přesností + 30 mm a - 50 mm od projektovaného tvaru úpravu dna a stěn 

základových jam, rýh a šachet, pokud k nim přiléhají stavební konstrukce. Úprava pláně dna 

výkopu, na které bude vybudována zpevněná plocha (násypy), musí být provedena s přesností 

+ - 40 mm + 1/10 Dmax.  

Místní rovinnost se kontroluje 2 m latí a nesmí být pod větší odchylka než 50 mm (případně 

1/3Dmax).  

Dmax = největší zrno ve výkopu v mm  

Na pláni na které má být uložena ornice se kontroluje jenom dodržení rovinnosti.  

 

 11 Ukládání sypanin 

Pro budování násypů je vhodné používat sypaniny z nesoudržných hornin, např. písek, štěrk, 

kamenitý materiál. Pro zlepšení zpracovatelnosti a kvality se doporučuje násypové těleso 

promíchat ve vrstvách 200 mm štěrkopísku a 200 mm hlíny. Zhutnění po vrstvách max. 400 

mm.  

Zásypy kolem patek a pod podlahami je nutno provádět po vrstvách 200 - 400 mm. Hutnění 

se provádí vibračními pěchy nebo ručně ovládanými vibračními válci. 

 

12 Roubení a pažení  
Roubení  

Roubení musí být navrhnuto tak, aby zajišťovalo bezpečnost pracujících pod stěnami výkopů, 

zabránilo poklesu okolního území, znemožnilo sesouvání stěn výkopů a aby zabránilo 

ohrožení stability hotových nebo budovaných objektů v sousedství.  

Při roubení se používá pažení stěn výkopů:  

a) příložného - při suchých, málo stlačených horninách soudržných do hloubky 5 až 7 m,  

b) zátažného - tam, kde se očekávají vyšší zemní tlaky s ohledem na stabilitu stěny výkopu je 

potřebné pažiny spouštět zároveň s hloubením (částečně soudržné horniny),  

c) ocelovou štětovnicovou stěnou - v silně stlačených horninách a v nesoudržných horninách 

pod hladinou podzemní vody.  

 

Pažení  

Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než:  

a) 1,3 m v zastavěném území;  

b) 1,5 m v nezastavěném území.  

 

13 Odvodnění staveniště  
Všechny zemní práce se musí provádět se stálou ochrannou povrchových a podzemních vod 

před škodlivými účinky ropných látek od stavebních strojů. Přítoku vody na staveniště se 

brání vybudováním záchytných příkopů na severní straně, kde hrozí přítok na staveniště 

z přilehlého pole. Při vlastním provádění zemních prací se musí postupovat tak, aby 

nedocházelo k zamoření staveniště. Zabránit přítoku povrchových vod do výkopů je možno 

řádným spádováním a včasným zhutněním povrchu se podaří odvést většinu srážkových vod.  

Pokud podle výsledků průzkumu zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo podzemní 

vody, je potřebné buď určit způsob a rozsah jak hladinu snížit (např. odvedením nebo 

odčerpáním vody, nebo se musí předepsat zemní práce pod vodou.  

Pokud by mohla porucha čerpadla ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, 

případně zastavit plynulý postup prací, musí se určit potřebné opatření (náhradní čerpací 

soustavy, příp. náhradní zdroj energie). 

Investor dá zakreslit podzemní rozvody do projektu.  

14 Provádění zemních prací v zimním období  
Výkopy zmrzlé zeminy lopatovými rypadly bez předběžného kypření jsou možné při max. 

tloušťce promrzlé vrstvy do:  
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- 0,25 m při objemu lopaty do 1 m3  

- 0,40 m při objemu lopaty 1 m3 a více  

 

Zemina dna výkopů prováděných v zimních podmínkách se musí chránit před promrznutím 

ponecháním krycí vrstvy pro pozdější dokopávku nebo krytím ochrannými materiály. 

Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu anebo před 

položením potrubních vedení.  

Stěny výkopů se sklonem 1:0,25 až 1:0,50, které v průběhu zimního období zamrzly, a v 

kterých nejsou ještě skončené práce, se musí před rozmrznutím chránit roubením.  

Do sypaných konstrukcí (zásypy, násypy) se nesmí ukládat zmrzlé, deštěm nebo sněhem 

promočené materiály ze soudržných zemin. Sypanina se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu 

(podklad). Nesoudržné sypaniny se mohou ukládat za sněhu a mrazu pouze tehdy, když se dá 

zajistit vazba (spojení) skeletu zrn.  

  

Vstupní kontrola  
V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště tj. staveniště, kde budou 

prováděny zemní práce.  

Do stavebního deníku se zapíše převzetí staveniště, v případě, že je přejímáno od investora 

nebo vyššího dodavatele stavby. Kontrola při přejímce zahrnuje:  

sítí a jiných překážek,  

 

 

emní prostory  

 

 

 

 

 

- její úprava  

 

 

 

pecifikace zákazníka.  

 

Mezioperační kontrola  
Zahrnuje kontrolu následujících technologických uzlů:  

 

,  

snost provedení dna a stěn základových jam (viz 6.10),  

 

 

 

řípadně změna vlastností sypaniny,  

ry a způsobu hutnění (viz 6.13a,b,c)  
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Výstupní kontrola  
Po dokončení zemních prací vyzve stavbyvedoucí TDO zápisem ve stavebním deníku k 

prověření dokončených prací.  

Výstupní kontrola zahrnuje následující ověření:  

násypů musí být vyhotovena s přesností mezních odchylek ± (40 + dmax.10-1) v mm od 

projektované výšky,  

tní rovinnosti se kontroluje třímetrovou latí, pod kterou jsou dovoleny 

prohlubně hluboké do 50 mm, příp. (Dmax.3-1) v mm (směrodatná je vyšší hodnota),  

 kontroluje jenom dodržení rovinnosti,  

stavební konstrukce, musí být provedená s přesností mezních odchylek + 30 mm a - 50 mm 

nebo - ( 0,75 Dmax ) v mm od projektovaného tvaru (směrodatná je vyšší absolutní hodnota)  

- 0,2 m od navržené hloubky a 

+ - 0,5 m od půdorysných rozměrů (sklon stěn se nepředepisuje),  

esnost svahování se posuzuje třímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubně do 50 

mm, popř. (Dmax.3-1) v mm hluboké (směrodatná je vyšší hodnota).  

tloušťce nejméně 100 mm v ulehlém stavu. 

dodržení sklonu bočních stěn a zatěžování svahů (viz 6.9),  

 

 

 

ůsobu hutnění (viz 6.13a,b,c). 

 

Životní prostředí  
1 Ochrana životního prostředí  
Vliv stavební činnosti na ŽP se posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na 

ŽP pro období její přípravy, provádění a užívání stavby, případně i jejího odstranění a po 

něm, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení předpisů týkajících se ŽP musí být při 

provádění stavby dodržována i při skladování materiálů, jejich manipulaci, při nakládání s 

chemickými látkami a prostředky a při nakládání s odpady. Požadavky na ochranu ŽP při 

realizaci stavebních prací jsou konkrétně obsaženy v podmínkách stavebního povolení, které 

v určených případech obsahuje i stanovisko dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

Za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy, podmínek stavebního povolení a 

interních platných předpisů zodpovídá při provádění stavby stavbyvedoucí.  

Další související legislativa: Vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 

některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na ŽP, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zabezpečení chráněných porostů, území, objektů a ochranných pásem:  

V případě, že v souvislosti s přípravou a realizací stavby dojde ke styku s chráněným 

územím, památkově chráněným objektem nebo ochranným pásmem musí být dodržována 

opatření k jejich ochraně uvedená ve stavebním povolení pro stavbu, ve stavebním povolení 

pro dočasné zařízení staveniště (pokud bylo vydáno samostatně) a v souvisejících předpisech: 

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 

395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  
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Za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy, podmínek stavebního povolení a 

interních platných předpisů zodpovídá při provádění stavby stavbyvedoucí.  

Nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni v rámci svých možností a pravomocí činit 

potřebná opatření vedoucí k tomu, aby ostatní pracovníci i občané byli v co nejmenší míře 

vystaveni hluku a vibracím a aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné limity stanovené 

platnými předpisy.  

Stavební stroje s výraznými vibračními účinky na objekty v blízkosti stavby je možné použít 

po předchozím posouzení statického stavu dotčených objektů a se souhlasem správce dotčené 

stavby.  

Zařízení, která jsou zdrojem hluku a vibrací, je možno provozovat pouze podle přesně 

stanovených pokynů od výrobce.  

Každý pracovník je povinen při práci se zařízením, které je zdrojem hluku a vibrací, používat 

předepsané osobní ochranné pomůcky.  

Za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy zodpovídá stavbyvedoucí.  

2 Hluk a vibrace  
Nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

Všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni v rámci svých možností a pravomocí činit 

potřebná opatření vedoucí k tomu, aby ostatní pracovníci i občané byli v co nejmenší míře 

vystaveni hluku a vibracím a aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné limity stanovené 

platnými předpisy.  

Stavební stroje s výraznými vibračními účinky na objekty v blízkosti stavby je možné použít 

po předchozím posouzení statického stavu dotčených objektů a se souhlasem správce dotčené 

stavby.  

Zařízení, která jsou zdrojem hluku a vibrací, je možno provozovat pouze podle přesně 

stanovených pokynů od výrobce.  

Každý pracovník je povinen při práci se zařízením, které je zdrojem hluku a vibrací, používat 

předepsané osobní ochranné pomůcky.  

Za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy zodpovídá stavbyvedoucí.  

3 Odpady  
Všichni zúčastnění pracovníci musí nakládat s odpady, vznikajícími při stavební činnosti, v 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

Stavbyvedoucí odpovídá za dodržování a kontrolu dodržování platné legislativy.  

Je povinen zajistit zejména:  

skladování vzniklých odpadů odděleně na vymezených a označených místech (nádobách),  

zabezpečení nádob s odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

škodlivin,  

proškolení pracovníků o tom, kde se jaký odpad shromažďuje,  

předávání odpadu pouze osobám oprávněným k podnikání, které jsou zároveň provozovateli 

zařízení k využití nebo odstranění odpadu nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu,  

vedení průběžné evidence vzniklých odpadů v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 383/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů Přitom je povinen v rámci své působnosti předcházet 

vzniku odpadu, omezovat jeho množství a zabránit jeho vzájemnému mísení.  

Další související legislativa: zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů; 

vyhláška č. 115/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 376/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů; vyhláška č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 

382/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 383/2001 Sb. 

 
V Praze dne 20. 11. 2016 
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Zpracoval: Jakub Šedivý 

                   


