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1.  Základní identifikační údaje 

a. Charakteristika řešeného objektu 

Název stavby: I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada 

Stavební objekty: SO 902 – Sanace komor v km 12,490 – 12,710  

 SO 903 – Sanace komory v km 13,100 

Místo stavby: katastrální území Souš, okres Most, Ústecký kraj 

Jedná se o spojení hlavních průmyslových center na severu Čech a cílem je 

ucelit dopravu silničního tahu I. třídy. V současnosti je silnice I/13 (E 442) zatížena 

zejména nákladní dopravou, a proto se přešlo k řešení problému pokračováním 

výstavby a modernizací daného úseku. V rámci výstavby je řešena rekonstrukce 

stávajícího mostního objektu, který bude navazovat na novostavbu čtyřproudové 

silnice, a pod mostním objektem se nachází železniční trať Chomutov – Most. 

Součástí této komunikace bude výstavba napojení silnic III/01314 a III/0272 

(původně II/255) na hlavní tah, a také napojení území Třebušic a Komořan na 

zrekonstruovanou silnici I/13.  

V důsledku důlní činnosti zde pozůstaly nezavalené důlní komory. V říjnu 

roku 2000 byl zpracován báňský posudek a doplněn v červnu 2003 panem Ing. 

Havrlíkem. Území lze použít pro výstavbu až po vyplnění nezavalených komor a 

přijmutí příslušných doporučených opatření, jelikož dle posudku bylo staveniště 

zařazeno do skupiny I dle ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném 

území. Po splnění podmínek lze staveniště zařadit do skupiny V, kdy se území stane 

použitelném pro výstavbu. 

b. Vymezení předmětu řešení – stručná charakteristika technologie (typ, 

dimenze, místo zabudování) 

Před zahájením stavebních prací je požadováno provést na jednotlivých 

objektech stavby likvidaci důlních děl, která by mohla ohrozit stabilitu těchto objektů 

a o jejich likvidaci (zavalení) není jednoznačný doklad. 

Inženýrskogeologický průzkum určil prostory důlních komory, které nebyly 

zavaleny a je nutné sanovat tyto vytypované prostory.   

U starých důlních děl není znám původní provozovatel ani jeho právní 

nástupce. Při likvidaci podzemních dutin, propadů a starých důlních děl je nutné dbát 



 

zvýšené pozornosti, jelikož se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím. Zajištění a 

likvidace jsou hornickou činností a podléhají legislativním předpisům a dozoru státní 

báňské správy.   

SO 902 – Sanace komor v km 12,490 – 12,710: Vrtným průzkumem byly 

v úseku kilometru 12,490 – 12,710 zjištěny dvě důlní komory. Sanace bude 

provedena na následujících komorách: 

 Číslo 637 (vrt SV 118) v hloubce 23,2 – 24,5 byla zjištěna dutina a v jejím 

podloží výplň popílkem. Vrt byl vystrojen ocelovou výpažnicí pro sanaci dutiny, ústí 

vrtu bylo uzavřeno přírubovým uzávěrem s gumovým těsněním. 

 Číslo 630 (vrt SV 119) v hloubce 23,5 – 30,4 byla zastižena dutina a v jejím 

podloží popílek. Vrt byl vystrojen ocelovou výpažnicí pro sanaci dutiny, ústí vrtu 

bylo uzavřeno přírubovým uzávěrem s gumovým těsněním.  

SO 903 – Sanace komory č. 687 v km 13,100: Vrtným průzkumem byla v 

kilometru 13,080 zjištěna důlní komora číslo 687 (vrt SV 72) v hloubce 1,2 – 9,7 

byla zastižena dutina a v jejím podloží sanační písek. Vrt byl vystrojen ocelovou 

výpažnicí pro sanaci dutiny. 

 

2.  Vstupní materiály a výrobky 

a. Výpis materiálů (rozměry, hmotnost, pevnost – tabulka na jednotku a 

množství potřebné pro zadanou konstrukci) 

Vstupní suroviny pro zpevňující základkový materiál splňují kritéria pro 

aplikaci do vodního prostředí. Záměsová voda je přivedena k vodní armatuře míchací 

stanice z vodní nádrže automobilu HZS. Popílek z technologicky definovaného 

procesu dávkového míchání směsí produktu z odsíření kouřových plynů a pevných 

produktů po spalování z elektrostatických filtrů s analyticky ověřenou záměsovou 

vodou. V kotlích dodavatele popílku jsou spalovány pouze pevná paliva – hnědé 

uhlí. Dodavatel popílku deklaruje, že tato má standardní kvalitu a nevykazuje 

nebezpečné vlastnosti podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozměry důlních komor: 

 Komora č. 630: rozměry komory 13 x 12 m (156 m2), zjištěná dutina 7 m, 

kubatura záplavu 1092 m3  



 

 Komora č. 637: rozměry komory 13 x 13 m (169 m2), zjištěná dutina 9,6 m, 

kubatura záplavu 1622 m3  

 Komora č. 687: rozměry komory 12 x 16 m (192 m2), zjištěná dutina 8,5 m, 

kubatura záplavu 1632 m3  

 Pro případ sanace v prostoru silnice I/13 mezi km 11,6 až 13,1 je jako 

nejvhodnější materiál popílek z filtrů velkých topenišť dopravovaný do dutin mokrou 

cestou. Jeho hlavní výhodou je daleká horizontální rozplavitelnost, včetně schopnosti 

proniknout do volných prostor sypaného materiálu, což je případ nezavalené komory. 

Zajišťuje tedy dokonalé zaplnění prostor ve volně sypaném materiálu. V místě 

sanace jsou k dispozici dva zdroje popílku. 

b. Zásobování, logistika, skladování 

Doprava základkového materiálu ZZM od producenta nebo z překladiště na 

stavbu bude prováděna prostřednictvím nákladní automobilové dopravy jako volně 

ložený základkový materiál zabezpečený proti úletu z korby auta (zaplachtováním). 

Záměsová technologická voda pro výrobu základkové směsi bude na 

pracoviště dopravována prostřednictvím požárních hadic, a to buď pomocí 

plovoucího čerpadla umístěného na hladině blízkého zdroje této vody, nebo pomocí 

autocisteren HZS. 

c. Metody kontroly kvality materiálu 

Pro kontrolu materiálu jsou zapotřebí doklady, které podléhají zákonu č. 

22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. Zásypový materiál 

určený k likvidaci starých důlních děl bude kontrolován následujícími zkouškami: 

 Krychelná pevnost v tlaku – požadovaná hodnota ≥ 2 MPa, celkem 5 

kontrolních zkoušek, příslušná legislativa ČSN EN 12390-3 

 Konzistenční meze – zkouška rozlitím, požadované hodnota ≤ 600,0 mm, 

celkem 5 kontrolních zkoušek, příslušná legislativa ČSN EN 12350-5 

 Objemová hmotnost ztvrdlého materiálu – požadovaná hodnota 

> 1400 kg/m3, celkem 5 kontrolních zkoušek, příslušná legislativa ČSN EN 12390-7 

 Vizuální kontrola 

 



 

3.  Pracovní podmínky 

a. Struktura pracovní čety (rozdělení povinností/odpovědnosti, kvalifikace) 

Ukládání zpevněného zásypového materiálu bude provádět určená, 

minimálně tříčlenná skupina pracovníků specializované firmy, která bude likvidaci 

důlních komor realizovat, vedená směnovým technikem. Směnový technik určí 

předáka pracoviště. O průběhu stavebních prací bude veden stavební deník. 

b. Stroje, přístroje, pracovní pomůcky 

Používané zařízení: Cisternová automobilová stříkačka, nákladní automobil, 

kontinuální míchač PFT HT  84, injektážní čerpadlo MCI (nebo čerpadlo na husté 

kašovité směsi Putzmeister), elektrocentrála ESE 604 D-RS (nebo Atlas Copco QAS 

78), plovoucí čerpadlo, vrtací soustava. 

c. Bezprostřední podmínky pro práci (klimatické podmínky) 

Práce budou realizovány v letním období, tudíž je nutné dbát na pitný režim. 

Jelikož místo realizace likvidace nedisponuje stinnými místy, je nutné používat 

helmu, popřípadě kšiltovku na zařízení staveniště. Při nošení krátkého rukávu je 

dobré pokožku chránit krémem proti opalování. 

Pokud někomu ze zaměstnanců bude nevolno nebo se mu stane nějaký úraz, 

je třeba mu poskytnout standardní první pomoc a vzhledem  

Za deštivého počasí hrozí vyšší přimísení vody do plavící směsi, a proto při 

velmi silných deštích budou práce přerušeny a vrtu opatřen zátkou. 

 

4.  Pracovní postup 

a. Připravenost, přípravné práce a opatření před zahájením vlastních prací 

+ nároky na uspořádání a vybavenost ZS 

Prostor pro práci bude vyklizený, bez jakýchkoliv předmětů na zemi. Dále 

bude zajištěna příjezdová cesta pro dopravu základového. 

Plavicí deponie a plošina: Stabilní se dělá jako betonová vana velikosti 

podle množství plaveného materiálu. Optimální sklon je 5°. Vana je zaústěna do 

plavicího trychtýře. V našem případě bude nutno tuto vanu udělat mobilní. Lze tuto 

plošinu zbudovat z vyřazených gumových pasů. Vzhledem ke skutečnosti, že 



 

komory č. 630 a 637 jsou v jednom místě, bude vhodné plavicí plošinu udělat 

společnou. 

Zdroj vody a plavení: Pokud není v místě vodoteč nebo jiný zdroj bude 

muset být použito cisterny. Množství plavicí vody je dáno běžnou proudnicí 

napojenou na C hadici. Ta dává přesně to množství vody, které vytváří optimální 

plavicí směs.  

Plavicí trychtýř: Kromě funkce navádění vody do plavicího potrubí, v 

našem případě pažnice vrtu je nedílnou součástí trychtýře síto o okatosti 1/5 průměru 

plavicího potrubí. Bez tohoto síta nelze provádět plavení, protože cizí předměty, 

kusy škváry atd. ucpou plavicí potrubí.  

Plavicí potrubí: Je tvořeno svislou pažnicí, což je nejoptimálnější řešení. 

Pokud je tvořeno ocelovým potrubím nesmí být v potrubí přísada cementu. Potrubí 

zarůstá. Plavení je možno kdykoliv přerušit. Prostora je zaplavená, je-li splavena 

přibližně vypočtená kubatura dutiny nebo i více. Přestane-li vrt brát plavicí materiál, 

je možno pokládat dutinu za zaplavenou. Dozor u plavení by měla provádět osoba 

znalá plavení a jeho problematiky. 

b. Detailní popis postupu prací včetně zajištění BOZP 

Popis činnosti: Cílem sanace je vyplnění dutin nestlačitelným inertním 

materiálem (certifikovaným výrobkem). Vyplnění dutin zabrání dalšímu provalování 

nadložních vrstev a vede k zastavení závalového procesu s následným projevem na 

povrchu. 

Po zaměření a geologickém vytyčení podzemní dutiny dojde obvykle k 

vyvrtání a vystrojení několika vrtů směřujících k získání komunikačního a 

dopravního propojení povrchu s touto podzemní dutinou. Vývrty jsou zajištěny buď 

vlastním vrtacím zařízením, nebo subdodavatelem. Sanační vrty budou vystrojeny 

potrubím o světlosti stejné nebo větší než je světlost výtlaku čerpadla. Výstroj vrtů 

bude převyšovat okolní terén o cca 0,25 – 0,5 m a bude ukončena záslepkou. 

Následně bude pak provedena sanace volných prostor v hlubině pomocí ZZM z 

certifikovaného výrobku. 

Na zhlaví vystrojeného a připraveného vrtu se provede demontáž jeho 

záslepky a tlakové napojení hadice z čerpadla na husté kašovité směsi. V průběhu 

demontáže záslepky vrtu bude provedena indikace ovzduší v prostoru zhlaví vrtu. 



 

Pokud koncentrace důlních plynů v měřeném prostoru překračuje povolené 

limity dle BP a příslušných norem, budou práce v bezpečnostním prostoru přerušeny. 

Obnoveny nohou být až po provedení takových opatření, které zamezí ohrožení 

bezpečnosti pracovníků a ostatních osob, např.: zředění důlních plynů na bezpečnou 

úroveň, zkrácení doby expozice ve smyslu legislativy státní báňské správy, ochrany 

pracovníků v nedýchatelném prostředí izolačním pracovním dýchacím přístrojem, 

rozlišení bezpečnostního prostoru. 

Po napojení tlakové hadice se provede zkouška jímavosti vrtu čistou 

technologickou vodou. Tlak při této zkoušce musí odpovídat určenému provoznímu 

tlaku při tlakovém ukládání směsi, zvýšeném o 50%. Pokud po ukončené zkoušce 

klesne tlak v dopravním řadu na nulu, případně pokud nevznikl žádný tlakový odpor, 

odpojí se tlaková hadice od výstroje vrtu na jeho zhlaví a doprava základkové směsi 

do hlubiny přes vrt může být prováděna gravitačně. V případě omezené jímavosti 

vrtu (závalová substance – nakypřený nekonsolidovaný materiál z nadložních vrstev) 

bude vyplňování dutin v podzemí prováděno tlakově pomocí čerpadla. 

Ukládání zpevněné základkové směsi: Po namíchání základkové směsi 

odtéká rmut samovolně přímo do vystrojeného vrtu. Kontrola namíchané směsi bude 

prováděna vizuálně. Pokud jímací schopnost vrtu bude menší, než je přítok z 

plaviště, omezí se množství dodávané základkové směsi tak, aby přítok do vrtu a 

odtok z vrtu do důlního díla byl v rovnováze. 

Evidence množství a způsobu zakládání: O množství pevné složky uložené 

základky (ZZM) bude ve stavebním deníku vedena evidence, která bude obsahovat: 

čas zakládání, množství základky (počet a druh měrných nádob s ukládaným 

materiálem), způsob zakládání a provozní tlak. 

Likvidace sanačního vrtu: Likvidace vrtu bude provedena jeho vyplněním 

až k ústí vrtu inertním materiálem, případně zacementováním. Následně bude 

provedeno odstranění (odříznutí) nadzemní části vrtu až pod úroveň okolního terénu. 

Terén kolem zlikvidovaného vrtu bude zarovnán vhodným materiálem (zemin, …). 

Nakonec bude proveden konečný úklid celého pracoviště a jeho předání. 

 

 

 



 

c. Postupový diagram (pořadí procesů, průběžná kontrola) 

Tab. 1: Postupový diagram 

Doprava technických zařízení a stavebního materiálu 

    

Kontrola na začátku – krychlená pevnost, čerstvá popílková směs 

    

Ukládání materiálu 

    

Kontrola průběžná – vizuální, „provazem“ (zda se neucpalo potrubí 

směsí) 

    

Kontrola na konci – pokud směs potrubím neteče, ale vytéká okolo => 

komora zaplněná 

 

Odvoz technických zařízení a stavebního materiálu 

    

Kontrola po čase – sonda 

 

5.  BOZP – požadavky a opatření 

a. Základní ustanovení  

Před zahájením stavebních prací musí pracovníci dodavatelských a 

subdodavatelských organizací prokazatelně projít vstupním školením BOZP, dle 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, které provede pracovník bezpečnostního 

managementu generálního dodavatele nebo třetí strana. Všichni pracovníci musí být 

seznámeni se specifickými riziky konkrétního pracoviště. Stavbyvedoucí/třetí strana 

zajistí, dle zákoníku práce, aby došlo k výměně seznamů rizik jednotlivých 

subdodavatelů pohybujících se na staveništi. V tomto školení bude proveden zápis o 

absolvování školení do dokumentů dodavatele k tomu určených. 

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměstnanci budou řídit 

následující legislativou: 

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. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 



 

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

pracovní prostředí 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

Vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl 

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

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

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

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

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) 

Pracovníci jsou seznámeni s provozem a používáním strojů a nářadí 

potřebných k dané práci na pracovišti. 



 

b. Konkrétní vymezení jednotlivých opatření pro zajištění BOZ a PO (přehled nejvýznamnějších rizik a opatření) 

Tabulka 1: Přehled nejvýznamnějších rizik vyplývajících z daných prací a přijatá opatření 

Riziko Zdroj Návrh opatření Závažnost 
Pravdě-      

podobnost 
Míra rizika 

Úrazy vlivem špatné viditelnosti při 

nevhodném osvětlení 

Pracoviště a 

komunikace 

Provádění prací pouze během denních hodin; 

při špatné viditelnosti vlivem počasí (mlha, 

silný déšť, sníh) - přerušení prací 

3 2 Střední 

Zakopnutí, podvrtnutí nohy, naražení, 

zachycení o různé překážky a vystupující prvky 

v prostorách stavby 

Pracoviště a 

komunikace 

Odstranění překážek, pokud nelze odstranit, 

nutno dostatečně vyznačit páskou, štítkem, 

sprejem 

2 3 Střední 

Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých a 

namrzlých komunikacích na venkovních 

prostorách 

Pracoviště a 

komunikace 

Čištění a udržování komunikací; dbát zvýšené 

opatrnosti zejména za deštivého počasí a v 

zimních období 
3 4 Vysoká 

Nadměrná prašnost - nadýchání se prachu, 

podráždění dýchacích cest a sliznic, kašel, 

podráždění očí, slzení 

Demoliční práce Používání OOPP dle pokynů vedoucího 

pracovníka - respirátor 3 3 Střední 

Nadměrný hluk - nadměrné zatížení 

sluchového aparátu, bolesti hlavy 

Demoliční práce Používání OOPP dle pokynů vedoucího 

pracovníka - chrániče sluchu 
3 3 Střední 

Znečištění oděvu, rukou a odkrytých částí těla - 

podráždění pokožky 

Demoliční práce Používání OOPP dle pokynů vedoucího 

pracovníka - pracovní oděv, rukavice a obuv 
2 3 Střední 

Riziko úrazu hlavy (pád pracovníka, pád 

předmětu z výšky, naražení hlavou o snížený 

profil apod.) 

Demoliční práce Používání OOPP dle pokynů vedoucího 

pracovníka - přilba 3 3 Střední 

Úrazy způsobené jiným pracovníkem 

pracovním nářadím, strojem, materiálem 

Demoliční práce Dbát pokynů vedoucího pracovníka; 

dodržování technologického postupu; 

dodržování pracovní přestávky; zákaz práce 

pod vlivem alkoholu 

3 2 Střední 

Přimáčknutí osoby konstrukcí stroje nebo 

pracovním zařízením otáčející se konstrukcí 

kolových rypadel a nakladačů 

Stavební stroje Spuštění zvukové signalizace před 

nastartováním stroje; dbát na dostatečný odstup 

od stroje; zajištění dostatečného výhledu řidiče; 

použití OOPP 

4 2 Střední 



 

Riziko Zdroj Návrh opatření Závažnost 
Pravdě-      

podobnost 
Míra rizika 

Uklouznutí, pád a podvrtnutí nohou při 

nastupování a sestupování z kabiny a při 

pohybu pracovníka po znečištěném povrchu 

stroje 

Stavební stroje Očištění a používání bezpečných ploch a 

zařízení k výstupu a pohybu na stroji;  
2 3 Střední 

Zasažení pracovníka pracovním zařízením 

stroje, přejetí, sražení, naražení na pevnou 

překážku 

Stavební stroje Spuštění zvukové signalizace před 

nastartováním stroje; dbát na dostatečný odstup 

od stroje; zajištění dostatečného výhledu řidiče; 

použití OOPP 

4 2 Střední 

Zasažení osoby padajícím materiálem, 

odlétnutým materiálem (kameny, zeminou 

apod.) 

Stavební stroje Dbát na dostatečný odstup od stroje; použití 

OOPP 2 2 Nízká 

Pád a převrácení stroje do výkopu utržením 

hrany výkopu, přitlačení a přimáčknutí řidiče 

Stavební stroje Postavení stroje na rovném terénu; dodržování 

dovolených sklonů; používání opěr; dodržování 

rychlosti jízdy 

4 1 Nízká 

Sjetí, převržení stroje a pád stroje při 

nesprávném najíždění na tahač (dopravní 

prostředek) 

Stavební stroje Postavení stroje na rovném terénu; dodržování 

dovolených sklonů; používání opěr; dodržování 

rychlosti jízdy 

4 1 Nízká 

Bolesti zad v souvislosti s vnucenou pracovní 

polohou, bolest dolních končetin u strojů, které 

se při práci pohybují, neuropsychické potíže 

(nervozita, pocení, chvění rukou, bušení srdce) 

u řidičů 

Stavební stroje Dodržování přestávek; dodržování 

ergonomických zásad 

3 3 Střední 

Říznutí a pořezání o ostré hrany při ručním 

čištění a odstraňování materiálu 

Čištění a údržba 

stroje 

Použití OOPP - pracovních rukavic 
3 2 Střední 

Spáleniny rukou při práci v blízkosti 

rozpálených částí motoru, chladiče apod. 

Čištění a údržba 

stroje 

Použití OOPP - pracovních rukavic; věnování 

zvýšené pozornosti při manipulaci v blízkosti 

rozpálených částí motoru 3 2 Střední 



 

Tabulka 2: Stanovení míry rizik 

Z
áv

až
n
o
st

 1
)  

5 5 10 15 20 25 
    

4 4 8 12 16 20 
    

3 3 6 9 12 15 
    

2 2 4 6 8 10 
    

1 1 2 3 4 5 
    

  1 2 3 4 5 
    

  
Pravděpodobnost 2) 

    

1) Závažnost je hodnocena stupnicí od 1 do 5, kde 1 odpovídá nízké závažnosti a 5 

vysoké závažnosti 

2) Pravděpodobnost je hodnocena stupnicí od 1 do 5, kde 1 odpovídá malé 

pravděpodobnosti a 5 velké pravděpodobnosti 
 

c. Osobní ochranné pomůcky 

Po celou dobu pobytu na staveništi budou pracovníci vybaveni následujícími 

OOPP: pracovní přilba BASEBALL DIAMOND V, pracovní obuv PANDA 

MONVISO kotníková S3 SRC (uzavřená obuv s vyztuženou špičkou a podrážkou 

odolnou proti propíchnutí), reflexní kalhoty s laclem PORTWEST S488 – 

dvoubarevné (ve žluté pro technické pracovníky a oranžové pro dělníky) a bavlněné 

tričko Xfer 190 BA (v barvě navy), popř. pracovní rukavice a ochranné brýle. 

Každý zaměstnanec se po převzetí těchto pracovních pomůcek přesvědčí o 

jejich kompletnosti, provozuschopnosti a celkovém nezávadném stavu. 

 

6.  Ochrana okolí a životního prostředí 

a. Možnosti poškození životního prostředí, návrh ochrany 

Práce mohou být prováděny od 6:00 do 22:00 hod. v souladu se zákonem 

č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, poskytována ochrana a postih za přestupek 

porušení nočního klidu. V případě pohotovosti hasičského sboru budou práce pro 

daný den přerušeny. 



 

V rámci ochrany životního prostředí se zaměstnanci budou řídit následující 

legislativou: 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o 

integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o 

integrované prevenci) 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

b. Kategorizace odpadů 

Během pracovní směny bude průběžně monitorován stav pracovního 

prostředí a kontrolováni budou i pracovníci, kteří se nacházejí v okolí stavebního 

objektu. Po skončení prací se provede kontrola, zda na místě byla zlikvidována důlní 

komora. Měření a kontrola bude provedeno odborně způsobilým pracovníkem, který 

provede zápis do stavebního deníku. 

Tabulka 3: Kategorie odpadů 

Kód Druh Kategorie Nakládání 

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí O Recyklace 

 


