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1.  Základní identifikační údaje 

a. Charakteristika řešeného objektu 

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

Dotčené stavební objekty: SO 101  

 SO 102 – Přeložka silnice III/01314 (II/255) 

 Mezideponie 

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 rámci výstavby MÚK Třebušice byly realizovány zemní práce a během 

nichž došlo k výkopovým pracem skrývkových zemin, které ve třech oblastech 

obsahují příměs azbestocementových deskových úlomků.  

Během provádění výkopových prací byl zjištěn v zemině výskyt stavebního 

materiálu. Jednalo se o vláknocementové desky a vzniklo zde podezření, že části 

desek mohou obsahovat azbestová vlákna. Byla opatřena fotodokumentace a místo 

nálezu se opět zahrnulo nekontaminovanou zeminou z důvodu zamezení dalšího 

šíření škodlivin vzduchem. Úlomky byly nalezeny na dvou částech stavby pod 

úrovní současného terénu a dále část byla odvezena na mezideponii. 

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

dimenze, místo zabudování) 

Oblasti pro likvidaci kontaminované zeminy se nacházejí na stavebních 

objektech 101 a 102. Určená plocha pro likvidaci kontaminované zeminy bude činit 

přibližně 3078 m2 a 1500 m2 a na jedné mezideponii, kde bylo vyměřeno přibližně 



 

416 m2 skrývkových zemin s obsahem azbestových úlomků. Po prohlídce staveniště 

se předpokládá celkový objem odtěžené zeminy cirka 3500 tun. 

Jak již bylo uvedeno, jedná se pouze o předběžné výměry a není vyloučeno, 

že při těžbě kontaminované zeminy dojde ke zjištění většího výskytu azbestových 

úlomků. 

 

2.  Vstupní materiály a výrobky 

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

množství potřebné pro zadanou konstrukci) 

Fixo Plus je zvlhčují prostředek stabilizující a fixující volná azbestová 

vlákna. Použít pro nanášení je možné ruční nebo nízkotlaké stříkací zařízení. 

Vydatnost na azbestocementu je zhruba 200 g/m2. Toto však platí pro použití 

v interiéru a vzhledem k dekontaminované ploše se nepředpokládá pokrytí celé 

plochy, pouze na místa nálezu úlomků. Přípravek bude dodán v IBC repasovaném 

kontejneru pro přepravu a skladování kapalin o objemu 1000 litrů. 

b. Zásobování, logistika, skladování 

Zásobování materiálem bude prováděno pouze na základě potřeby. Před 

pracovní směnou bude materiál skladován v suchu, při teplotě od + 5 °C do + 35 °C 

chráněné před přímým slunečním zářením a mrazem. 

c. Metody kontroly kvality materiálu 

Kontrolu kvality materiálu nelze provádět přímo, proto je nutné se řídit návod 

na použití, bezpečnostními pokyny. Technické listy, prohlášení o shodě, 

bezpečnostní listy a protokol o zkoušce můžou sloužit pro kontrolu deklarovaných 

vlastností prostředku. 

 

3.  Pracovní podmínky 

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

Celkový počet exponovaných zaměstnanců, který budou provádět příslušné 

práce – max. 6 osob. Mezi pracovníky čety pro danou práci patří odpovědný 

pracovník, technik, strojník a dělníci. 

 



 

b. Stroje, přístroje, pracovní pomůcky 

Používané zařízení: mobilní oplocení (3,43 x 2 m) včetně betonových patek, 

spon, vzpěr; geotextilie (2 x 10 m, gramáž 200 g); tlakový postřikovač PROTECO 

(12 l); IBC repasovaný kontejner (1000 l); hydraulické rypadlo Caterpillar 324D L; 

nákladní automobily (externista). 

c. Bezprostřední podmínky pro práci (klimatické podmínky) 

Aby se prašnost nešířila do okolních prostorů, bude místnost, ve které budou 

práce prováděny, vždy oddělena geotextilií. 

 

4.  Pracovní postup 

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

+ nároky na uspořádání a vybavenost ZS 

Po obvodu plochy s azbestocementovými úlomky bude vytvořené tzv. 

otevřené kontrolované pásmo, které bude řádně ohraničeno mobilním oplocením se 

zavěšenou geotextilií, která bude průběžně vlhčena. Jedno kolem ploch č.1 a č.2 a 

druhé kolem mezideponie zeminy. Do kontrolovaného pásma se bude vstupovat 

pouze ve vymezeném personálním, nebo materiálovém vstupu a výstupu, který bude 

taky řádně označen. V odstupu přibližně 25 m od kontrolovaného pásma bude v 

rámci stavby zřízeno pásmo se zákazem vstupu nepovolaných osob, které nebude 

součástí kontrolovaného pásma a bude vyznačeno výstražnou páskou a řádně 

označeno nápisy „POZOR NEBEZPEČNÉ PÁSMO – PRÁCE S AZBESTEM“. 

Do kontrolovaného pásma se může vstupovat výhradně jen se souhlasem 

příslušného stavbyvedoucího v ochranném oděvu a osobními ochrannými 

pracovními pomůckami. V tomto pásmu musí probíhat veškeré práce spojené s 

manipulací zeminy, která obsahuje azbest. Tato část stavby musí být po celou dobu 

oddělena od okolitých částí stavby. 

b. Detailní popis postupu prací včetně zajištění BOZP 

Zaměstnanci se před příchodem na staveniště ohlásí svému nadřízenému, 

který zapíše jmenovitě každého do stavebního deníku, kde dále uvedete datum, 

počasí, použitou strojní techniku, a především prováděné práce. 



 

Před zahájením samotné likvidace je zapotřebí vymezit kontaminovanou 

oblast. Prostřednictvím mobilního oplocení a geotextilie se vymezí tzv. otevřené 

kontrolované pásmo. Geotextilie před a po dobu provádění prací bude 

vlhčena/skrápěna vodou kvůli minimalizaci šíření prachových částic do širšího okolí 

mimo kontrolované pásmo. Ve vzdálenosti 25 metrů od kontrolovaného pásma bude 

vytvořeno pásmo se zákazem vstupu nepovolaných osob.  

Po vytvoření kontrolovaného pásma se před zahájením vlastních prací celá 

plocha postříká fixačním nástřikem Fixo Plus. Protože úlomky desek s přítomností 

azbestu jsou rozlámány a promíchány se zeminou, není možné odstraňovat azbest 

ručně a je nutné tyto práce provádět strojně. Proto budou tyto zemní práce 

realizovány pomocí pásového otočného bagru se lžící. 

Odtěžení bude probíhat vždy po jednotlivých úsecích směrem dopředu, vždy 

v dosahu stroje. Poté, co bude prostor před strojem vytěžen do dostatečné hloubky 

tak, aby se zde nevyskytovaly úlomky vláknocementové vlnovkové krytiny, bude 

prostor vizuálně zkontrolováním stavbyvedoucím a v případě odstranění všech 

odpadů s obsahem azbestu bude stroji povoleno se přesunout na vyčištěné místo. 

Identicky se bude postupovat v dalších částech zájmového území. Po celou 

dobu těžby bude prostor skrápěn vodní clonou. V případě, že stroj narazí na ložisko s 

větší koncentrací azbestových úlomků, bude toto ložisko opětovně postříkáno 

fixačním nástřikem Fixo Plus a až poté odtěženo. V žádném případě nebude stroj 

najíždět na zeminu s úlomky azbestového vlákna. Vytěžený odpad bude po nabrání 

do lžíce bagru v kontrolovaném pásmu naložen na dopravní prostředky, které zajistí 

jeho přesun na řízenou skládku. 

Práce spojené s manipulací materiálem obsahujícím azbest budou realizovány 

v nejkratším možném termínu a po dobu těchto prací nebude v zájmovém území 

stavby probíhat žádné jiné činnosti. 

Zaměstnanci nesmí při práci v kontrolovaném pásmu jíst, pít ani kouřit. Práce 

nebudou vykonávat pracovníci, kteří nedovršili 18 let. Osoby, které budou tyto práce 

vykonávat, budou na tyto práce prokazatelně proškoleny a budou mít platné 

potvrzení lékařské prohlídky o způsobilosti vykonávat práce s azbestovými 

materiály. 



 

Všechny osoby, které přijdou do styku s azbestem, budou jmenovitě vedeni v 

denní evidenci, která bude součástí stavebního deníku. Podrobný postup prací bude 

denně evidován ve stavebním deníku, včetně počasí, počtu pracovníků, celkové 

pracovní doby a použitých osobních ochranných pomůcek. Deník bude vést 

stavbyvedoucí a po celou dobu bude přístupný v místě stavby. 

Při manipulaci s odpadem se musí dbát na to, aby byl odpad neustále zkrápěn 

a tím bylo v maximální možné míře zamezeno uvolnění prachových částic, které by 

mohli obsahovat azbest, do okolí. 

c. Postupový diagram (pořadí procesů, průběžná kontrola) 

Tab. 1: Postupový diagram 

Doprava technických zařízení a stavebního materiálu 

 
 
 

  

Sestavení oplocení 

 
 
 

  

Provádění prací – postřik zapouzdřovacím prostředkem, těžba materiálu 

 
 
 

  

Kontrola průběžná – vizuální 

 
 
 

  

Kontrola na konci – měření  

 
 
 

  

Odvoz technických zařízení a stavebního materiálu 

 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, které provede pracovní 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. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Příloha k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., seznam nemocí z povolání 

Vyhláška č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli (§5) 

Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou 

expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

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

souvisejících zákonů (§37, §38, §39, §40 a §41) 

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., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon) 

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) 

Tab. 2: 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 – celoobličejová maska, respirátor 5 3 Vysoká 

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 – jednorázový oděv, pracovní 

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 

 



 

Tab. 3: 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 

osobními ochrannými pracovními prostředky: pracovní přilba BASEBALL 

DIAMOND V, celoobličejová maska 3M typ 6000 spolu s filtry řady 5000, 

jednorázový oblek DuPont TYVEK CLASSIC PLUS, pracovní rukavice ČERVA 

HARRIER FULL, pracovní obuv PANDA MONVISO kotníková S3 SRC (uzavřená 

obuv s vyztuženou špičkou a podrážkou odolnou proti propíchnutí). 

Dekontaminační jednotka rozdělená do tří částí obsahuje prostor pro 

svléknutí pracovního oděvu, prostor pro osprchování a čistý prostor pro obléknutí 

civilního oblečení. Použité OOPP a jednorázové oděvy budou v prostoru pro 

svléknutí pracovního oděvu vloženy do uzavíratelných barelů, které po naplnění 

budou likvidovány po odvozu na předem určenou skládku. Ve střední části prostoru 

pracovníci absolvují sprchu za použití vody a hygienických prostředků, při 

sprchování si ponechají celoobličejovou masku. Třetí části se říká čistý prostor, 

jelikož zde se pracovníci převlékají do čistého civilního oblečení, popřípadě do 

čistého pracovního oblečení.  



 

Oplocení zakryté geotextilií bude po dokončení prací rozmontováno a použitá 

geotexilie bude též odvezena k likvidaci na předem určenou skládku. 

6.  Ochrana okolí a životního prostředí 

a. Možnosti poškození životního prostředí, návrh ochrany 

Budou zajištěna opatření pro zmírnění šíření prachu a azbestových vláken. 

Opatření bude provedeno v podobě plného oplocení, popřípadě plného plotu, které 

bude zajištěno pletivem, které bude potaženo geotextilií. V krajním, respektive 

extrémním případě bude prostor skrápěn vodou. 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: 

Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

pro období 2015–2024 

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

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

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

b. Kategorizace odpadů 

Během manipulace s nebezpečným odpadem bude průběžně monitorován 

stav pracovního prostředí a kontrolováni budou i pracovníci, kteří se během likvidace 

odpadu nacházejí v kontrolovaném pásmu. Po skončení prací se provede měření, zda 

na místě kontaminované zeminy a jeho okolí byl zlikvidován veškerý škodlivý 

materiál. Měření bude provedeno odborně způsobilým pracovníkem. 

 

 

 



 

Tab. 4: Kategorie odpadů 

 Kód Druh Kategorie Nakládání 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály 

(včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N Odstranění 

17 05 03 Zemina obsahující nebezpečné látky N Odstranění 

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu N Odstranění 

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N Odstranění 

 


