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2.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 
1 TKP - Všeobecně.

Příprava staveniště zahrnuje veškeré práce a činnosti, 
které jsou nutné pro provedení následných zhoto- 
vovacích prací. Při přípravě staveniště je zhotovitel 
povinen:

- zajistit odvedení povrchových a srážkových vod ze 
staveniště,

- zabezpečit staveniště před nepříznivými účinky 
podzemních vod. Způsob a rozsah těchto prací 
stanoví dokumentace pro zhotovovací práce stavby 
(dále jen DZPS) nebo stavební dozor.

- dbát na to, aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně - 
mechanických vlastností zemin,

- provést nutné demoliční práce podle DZPS,

- provést ostatní práce podle článků 2.1.1 -2.1.9 této 
kapitoly,

- provést další práce, které mohou být samostatnými 
objekty.

2.1.1 Odvodnění staveniště

Zhotovitel je povinen zajistit průběžně odvodnění stave
niště při výstavbě vhodným technologickým postupem 
stavebních prací. Zanedbáním této povinnosti nesmí 
dojít ke znehodnocení následně těžené zeminy použi
telné do násypu. V případě, že k lakovému znehodno
cení dojde, výměna znehodnocené zeminy za kvalitní 
násypový materiál musí být provedena na náklad zhoto
vitele.

2.1.2 Odstranění travin, křovin a nevhodných 
materiálů

Z celé plochy staveniště se odstraní všechny traviny, 
křoviny a nevhodné materiály, aby se zamezilo jejich 
případnému zabudování do násypového tělesa a násled
nému vyhnívání.

Mezi nevhodné materiály patří veškeré materiály, které 
se nesmějí zabudovat do zemního tělesa. Jde zejména 
o odpadky, zbytky dřevěných materiálů, plastů, kovové 
materiály, vybourané hmoty, nevhodné zeminy určené 
DZPS nebo stavebním dozorem. Povinnost odstranit 
traviny, křoviny a nevhodné materiály předepisuje zho
toviteli DZPS, a to včetně určení skládek a jejich rozsa
hu.

2.1.3 Kácení stromů a odstranění pařezů

Zhotovitel odstraní ze staveniště stromy, které jsou 
k vykácení určeny DZPS. Povolení ke kácení zajistí 
objednatel a předá je zhotoviteli před zahájením prací. 
Povolení stanoví podmínky, za kterých je možno kácení 
provést. Tyto podmínky je zhotovitel povinen splnit.

Způsob odstranění, manipulaci a místo uložení určuje 
DZPS nebo stavební dozor.

2.1.4 Trhací práce při přípravě staveniště

Pro provádění trhacích prací platí a zhotovitelem musí 
být respektovány:

- Zákon ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě.

- Zákon ČNR č. 542/1991 Sb., kterým se mění 
a doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 
znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.

2.1.5 Manipulace se zdraví škodlivými látkami

Při manipulaci se zdraví škodlivými látkami (jedy, žíra- 
viny, omamné a psycholronní látky) na staveništi je 
zhotovitel povinen postupovat podle nařízení vlády 
ČSR č. 192/1988 (ze dne 19. října 1988) o jedech 

a některých jiných látkách škodlivých zdraví, které je 
změněno a doplněno Nařízením vlády č. 182/1990 a č. 
33/1992.

2.1.6 Dočasné oplocení

Dočasné oplocení se provádí v místech určených DZPS 
stavby nebo stavebním dozorem a podle požadavku kap. 
12 TKP s odchylkami uvedenými v této kapitole.

V případě, že je v DZPS požadováno nebo navrženo 
vybudování neprůhledného oplocení z vlnitých plechů, 
dřeva, plastických hmot nebo jiných materálů, bude jeho 
dodávka specifikována Zvláštními technickými kvali
tativními podmínkami (dále jen ZTKP).

2.1.7 Protihluková opatření

Při přípravných pracích na staveništi se protihluková 
opatření provádějí třemi způsoby:

a) Organizací prací tak, aby trvalé protihlukové 
objekty byly vybudovány co nejdříve a plnily svoji 
funkci již při provádění stavebních prací. Tento 
postup navrhne DZPS a zhotovitel zohlední v har
monogramu výstavby.
Stavební práce, při kterých dochází ke zvýšené 
hladině hluku, se v úsecích určených DZPS nebo 
stavebním dozorem provádějí pouze v určitých 
denních hodinách, které určí stavební dozor po 
projednání s orgánem hygienické služby.

b) Umístěním skládek zeminy, ornice a sypkých mate
riálů tak, aby plnily funkci protihlukového valu. 
Tento požadavek určuje DZPS.

c) Vybudováním provizorních protihlukových stěn, 
které jsou zahrnuty v DZPS. Dokumentace obsa
huje mimo jiné statický výpočet a výpočet hluku. 
Problematiku protihlukových stěn řeší podrobně 
kap. 25 TKP.
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2.1.8 Odstraněni vozovek a zpevněných ploch

V rámci přípravných prací se provede odstranění vozo
vek a zpevněných ploch. Jejich rozsah stanoví DZPS. 
Materiál z konstrukce odstraněných vozovek se buďto 
použije způsobem předepsaným v dokumentaci, nebo se 
uloží na skládku.

2.1.9 Demolice

Demoliční práce v přípravném období zahrnují:

- demolice inženýrských sítí,

- demolice stávajících objektů v trase pozemní komu
nikace,

- demolice pozemních objektů.

Rozsah demolice stanoví dokumentace stavby.

Provádění demoličních prací se řídí ustanoveními části 
10 vyhlášky č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce 

a technických zařízení při stavebních pracích. Před za
početím bouracích prací se musí uskutečnit průzkum 
stavu objektu a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav 
dotčených sousedních objektů. K průzkumu musí být 
využity stávající podklady o objektu a podklady 
o objektech sousedních. O provedeném průzkumu musí 
být vyhotoven zápis. Na základě průzkumu zhotovitel 
stavebních prací zajistí před zahájením bouracích prací 
vypracování jejich technologického postupu a nechá si 
jej odsouhlasit stavebním dozorem.

2.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

2.2.1 Dočasné oplocení

Sloupky se použijí kovové, ve zvláštních případech 
může stavební dozor připustit použití sloupků dřevě
ných. Při použití dřevěných sloupků musí být zajištěna 
jejich životnost na dobu trvání dočasného oplocení. Pro 
dočasné oplocení se připouští použití kovových sloupků 
již použitých, při zaručení jejich životnosti na dobu 
trvání dočasného oplocení, se souhlasem stavebního 
dozoru. Pro nové kovové sloupky platí ustanovení 
čl. 12.2.1, kap. 12TKP.

Pletivo se použije drátěné se čtyřúhelníkovými oky 
z ocelového pozinkovaného drátu nebo z ocelového po
zinkovaného drátu potaženého plastem. Použití pletiva 
již použitého se připouští pouze se souhlasem stavební
ho dozoru.

Napínací drát se použije pouze nový pokovovaný, mini
málního průměru 3 mm.

Pro pletivo, napínací a vázací drát platí ustanovení 
čl. 12.2.2, kap. 12 TKP.

Ostnatý drát, pokud se použije, musí odpovídat poža
davkům ČSN 15 3905 - Ostnatý drát. Připouští se použi

tí pouze nového ostnatého drátu. Pro ostnatý drát platí 
ustanovení čl. 12.2.3, kap. 12 TKP.

Vrata a vrátka se osadí nová, příp. již použitá se souhla
sem stavebního dozoru. Vrata a vrátka jsou blíže speci
fikována v čl. 12.2.5, kap. 12 TKP.

Základy se provedou podle čl. 12.2.4, kap. 12 TKP. Pro 
dřevěné sloupky se základy nezřizují. Způsob osazení 
dřevěných sloupků se provede podle návrhu zhotovitele 
odsouhlaseného stavebním dozorem.

2.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

2.3.1 Odstranění travin, křovin a nevhodných 
materiálů

Veškeré traviny se odstraní posečením a shrabáním, 
usušením a spálením ve vyhrazeném prostoru, případně 
se uloží na deponii nevhodných materiálů. Svrchní 
vrstva zeminy s kořeny travin se odstraní v rámci sejmu
tí omice a použije se pro potřeby stavby při rozprostření 
ornice na svahy nebo se predisponuje podle DZPS.

Pokud dokumentace pro zhotovovací práce stavby 
předepisuje snímání drnu, vyřezává se tento ručně 
rýčem v délce hrany 25 - 30 cm a výšce 6-10 cm. Drn 
musí být hustý, s trávou s jemným stéblem. Skladování 
takto vyjmutých drnů je nejvhodnější ve stínu s ob
časným kropením.

Křoviny musíbýti odstraněny s kořeny. K jejich shrnutí 
na deponii lze použít dozerů. Z deponii se křoviny odvá
žejí na skládky nevhodných materiálů nebo se spalují 
v předem vymezeném prostoru za příslušného dozoru.

Nevhodné materiály se odstraní ze staveniště a uloží se 
na skládky nevhodných materiálů předepsané DZPS 
nebo stavebním dozorem.

2.3.2 Kácení stromů a odstranění pařezů

Kácení stromů se provádí ručními nebo motorovými 
pilami za dodržení podmínek ČSN 48 0004 - Těžba 

dříví.

Stromy menších průměrů kmene je možno odstranit 
mechanizací, pomocí níž se kmeny vytáhnou i s pařezy. 
Samostatné pařezy se odstraní dozerem nebo mecha
nizmy se spodovou lžící. Velké pařezy, které nelze 
odstranit dostupnými mechanizmy, se odstraní pomocí 
trhavin za podmínek podle čl. 2.1.4. této kapitoly. Jámy 
po pařezech se neprodleně zasypou předepsanou zemi
nou do úrovně okolního terénu a zhutní se na předepsa
nou míru, aby nedošlo k naplnění vodou a rozmočení 
zeminy.

Pokud se práce provádějí za veřejného provozu, je 
zhotovitel povinen dodržet ustanovení uvedené v čl. 
1.8.7, kap. 1 TKP.

2.3.3 Trhací práce při přípravě staveniště

Pro trhací práce velkého rozsahu musí být ve smyslu 
§ 27 odst. 5 a 6 zákona ČNR č. 542/91 Sb., kterým se 
mění a doplňuje zákon ČNR č. 61/88 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
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zákona ČNR č. 425/1990 Sb., vypracován technický 

projekt odstrelu, pro trhací práce malého rozsahu a pro 
ostatní práce spojené s použitím výbušnin techno
logický postup.

Český báňský úřad stanoví obecné závazným právním 
předpisem, které trhací práce se považují za trhací práce 
malého a které velkého rozsahu. Náležitosti techno
logického postupu, náležitosti technického projektu 
odstřelu a podrobnější úpravy provádění trhacích prací 
stanoví Vyhláška ČBÚ 72/1988 Sb..

Z ustanovení cit. zákona se na trhací práce při přípravě 
staveniště dále vztahují následující odst. § 27:

z odst. 1. Provádět trhací práce lze jen na základě povo
lení.

z odst. 2. Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při 
ostatních činnostech.

z odst. 3. Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého 
rozsahu se zasílá též příslušnému policejnímu 
útvaru.

Zacházet s výbušninami mohou jen zletilé osoby, zdra
votně a odborně způsobilé, za podmínek stanovených 
citovanými zákony.

2.3.4 Dočasné oplocení

Technologický postup prací je obsažen v čl. 12.3, kap. 
12 TKP. Ochrana proti korozi u nepokovovaných 
a opakovaně použitých materiálů se provede podle 
čl. 12.3.2 kap. 12 TKP.

Rozebrání dočasného oplocení se provádí libovolným 
způsobem s přihlédnutím k tomu, zda má být některý 
materiál opakovaně použit. Jámy po základech sloupků 
se vyplní zeminou, která se zhutní. V případě, že 
sloupky byly osazeny v trvalých zpevněných plochách, 
musí být tyto opraveny vhodným způsobem ke spoko
jenosti stavebního dozoru.

2.3.5 Odstranění vozovek a zpevněných ploch

Technologický postup odstranění vozovek a zpevně
ných ploch stanoví zhotovitel stavebních prací. Tento 
postup závisí na druhu krytu a v zásadě se dělí na:

- rozebrání vozovek s krytem živičným,

- rozebrání vozovek s krytem betonovým,

- rozebrání vozovek s krytem dlážděným,

- rozebrání vozovek s krytem ze silničních panelů.

K odstranění krytu použije zhotovitel mechanizaci 
podle druhu krytu.

K odstranění podkladních vrstev nestmelených vozovek 
se použije bagrů nebo dozerů s tím, že podkladních 
vrstev z nestmeleného kameniva lze použít ke staveb
ním pracím za podmínek stanovených dokumentací 
stavby nebo se souhlasem stavebního dozoru.

2.3.6 Demolice

Technologický postup zajišťuje zhotovitel stavebních 
prací podle čl. 2.1.9, kap. 2 TKP. Zásady techno
logických postupů demoličních prací stanoví zhotovitel 
podle podmínek vydaných rozhodnutím stavebního 
úřadu.

Pro provádění demolic inženýrských sítí musí být zpra
cována dokumentace. Tyto práce musí provádět odborní 
pracovníci nebo pracovníci stavby za odborného dohle
du. U demolic objektů v trase pozemní komunikace je 
nutno před zahájením demoliceprověřit, zda jsou prove
deny přeložky nebo demolice inženýrských sítí ulože
ných na demolovaném objektu nebo v jeho blízkosti.

Na provádění demolic pozemních objektů musí vydat 
stavební úřad demoliční výměr. O vydání demoličního 
výměru požádá objednatel. Před vydáním demoličního 
výměru nemůže být demolice pozemního objektu zahá
jena. Před zahájením demolice je nutno provést odpojení 
inženýrských sítí.

Materiál z demolic lze využít pro potřeby stavby. Použi
tí materiálu z demolic pro stavbu musí být před zahá
jením prací schváleno stavebním dozorem zápisem ve 
stavebním deníku. Nevhodné materiály se ukládají na 
skládku určenou dokumentací stavby.

2.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

2.4.1 Dočasné oplocení

Nové sloupky a vzpěry se dodávají kovové z ocelových 
trubek tř. 11 odpovídající ČSN 42 0142 - Trubky ocelo

vé a svařované přesné, minimálního vnějšího průměru 
38 mm o tloušťce stěny min. 2 mm. Sloupky a vzpěry 
musí být opatřeny základním nátěrem syntetickou 
barvou. Pro opakovaně použité sloupky stanoví pod
mínky dodávky přiměřeně stavební dozor.

Drátěné pletivo musí odpovídat požadavkům ČSN 
15 3153 - Drátěná pletiva se čtyřúhelníkovými oky 
a s napínacím drátem. Drátěné pletivo a sloupky se na 
stavbě skladují v krytých suchých skladech tak, aby 
nedošlo k jejich poškození deformací nebo vlhkostí. 
Drátěné pletivo potažené plastem se musí skladovat 
v prostorách, které jsou prosté chemických výparů 
a nesmí se skladovat v bezprostřední blízkosti topných 
těles.

Skladování plotových vrátek a vrat na stavbě musí být 
v souladu s ON 73 3630 Zámečnické práce stavební, čl. 
72 - 74.

2.4.2 Trhací práce při přípravě staveniště

Dodávka a skladování výbušnin na staveništi se řídí 
zákonem č. 61/1988 Sb. a 542/1991 Sb.
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2.4.3 Manipulace se zdraví škodlivými látkami

Pro skladování a manipulaci se zdraví škodlivými látka
mi na stavbě platí Nařízení vlády ČSR č. 192/1988, č. 

182/1990ač. 33/1992.

2.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ 
ZKOUŠKY

Při zhutňovací zásypu zeminou se postupuje podle 
kap. 4 TKP - Zemní práce.

2.6. PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

2.6.1 Dočasné oplocení

Přípustné směrové i výškové odchylky od předepsaného 
průběhu se musí pohybovat v toleranci ± 50 mm. 
V exponovaných místech určí odchylky stavební dozor.

2.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

2.7.1 Kácení stromů a odstranění pařezů

Kácení stromů lze provádět pouze v době vegetačního 
klidu. Výjimky z tohoto omezení může povolit pouze 
orgán státní správy, který vydal povolení ke kácení.

2.7.2 Dočasné oplocení

Základy betonované na místě za nízkých teplot se musí 
provádět za dodržení ustanovení čl. 10.6 ČSN P ENV 
206 Beton a čl. 12 ČSN 73 2400 Provádění a kontrola 

betonových konstrukcí.

2.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

2.8.1 Odstranění travin, křovin a nevhodných 
materiálů

Při přejímce prací se vizuelně zkontroluje, zda na 
plochách, na nichž bylo odstranění předepsáno, nejsou 
zbytky odstraňovaných materiálů. Nepřipouští se 
ponechání popela ze spálených travin a křovin.

Provede se zaměření ploch skutečně posečených travin 
a smýcených křovin. U vytěžených nevhodných mate
riálů se zaměří jejich kubatura nebo hmotnost.

2.8.2 Kácení stromů a odstranění pařezů

Provede se kontrola, zda všechny stromy určené v doku
mentaci k vykácení byly odstraněny včetně pařezů, zda 
byl řádně proveden zásyp jam po pařezech předepsanou 
zeminou a jeho zhutnění podle dokumentace. Současně 
se provede zaměření terénu zhotovitelem za účasti sta
vebního dozoru a porovná s DZPS (viz čl. 1.8.5 kap. 1 
TKP - Všeobecně).

2.8.3 Dočasné oplocení

Přejímka prací se provede podle čl. 12.8, kap. 12 TKP - 
Trvalé oplocení.

2.8.4 Odstranění vozovek a zpevněných ploch

Při přejímce prací se provede vizuální kontrola úplného 
odstranění konstrukce vozovky podle dokumentace 
stavby. Dále se provede zaměření výměry skutečně 
odstraněné vozovky. Pokud nebyla konstrukce vozovky 
zjištěna při zpracování dokumentace, provede se v 
průběhu odstraňování vozovky zaměření tloušťky 
jednotlivých konstrukčních vrstev a celkové mocnosti 
vozovky.

2.8.5 Demolice

U demolic inženýrských sítí se provede kontrola prove
dení prací podle dokumentace stavby. Zhotovitel 
předloží k přejímce potřebné doklady potvrzené správci 
demontovaných inženýrských sítí.

Po provedení demolice se při přejímce provede kontrola 
úplnosti demolice podle dokumentace stavby. Prověří se 
odstranění podzemních částí objektů předepsané doku
mentací a odstranění materiálů ze staveniště. Pokud 
dokumentace nebo technologický postup předepisuje 
zasypání podzemních prostor, prověří se úplnost zásypů 
a mira zhutnění, která se k přejímce doloží výsledky 
kontrolních zkoušek.

Zaměření objektů demolic se provede zásadně před 
započetím prací, pokud není obsaženo v dokumentaci 
stavby. Po provedení demolice se zaměří skutečný upra
vený terén a případně skutečný objem zasypané jámy 
nebo podzemních prostor. U podzemních inženýrských 
sítí se zaměří skutečný objem zemních prací ve fázi 
odkrytí inženýrské sítě a skutečná hloubka jejich ulože
ní.

2.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

2.10 EKOLOGIE

Při provádění všech prací v souvislosti s přípravou 
staveniště je zhotovitel povinen dodržovat veškerá usta
novení právních předpisů o ochraně životního prostředí 
uvedená v čl. 10, kap. 1 TKP - Všeobecně.

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla 
pracující na staveništi byly v řádném technickém stavu 
a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Dojde- 
li k úniku ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně 
nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se zdraví 
škodlivými látkami stanovují způsob manipulace, 
bezpečnostní a ochranná opatření včetně havarijních 
opatření, pravidla, která je povinen vypracovat zhoto
vitel nebo podzhotovitel, který s látkami při provádění
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nakladá. V případě havárie je povinen provést bez
odkladně nápravu na vlastní náklady.

2.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

2.11.1 Související normy:

Normy související s články „Dočasné oplocení“ jsou 
obsaženy v čl. 12.11, kap. 12TKP.

2.11.2 Související předpisy
Zákon č. 61/1988 ČNR o hornické činnosti, výbušni

nách a o st. báňské správě
Zákon č. 542/1991 ČNR, kten/m se mění a doplňuje 

zákon CNR č. 61/1988 S b. 
o hornické činnosti, výbušni

nách a o státní báňské správe ve 
znění zákona ČNR č. 425/1990

Sb-„
Vyhláška č. 72/1988 Sb. Českého báňského úřadu 
Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 o jedech a některých 

jiných látkách škodlivých zdraví 
Nařízení vlády č. 182/1990 Sb. o jedech a některých 

jiných látkách škodlivých zdraví 
Nařízení vlády č. 33/1992 Sb. o jedech a některých

jiných látkách škodlivých zdraví 
Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti 

práce a Českého báňského 

úřadu o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při 
stavebních pracích
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