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�j:  

Abstrakt  

Bakalá�ská práce je zam��ena na výstavbu srubového domu. �eší problematiku 

vybraných �ástí technologického projektu, kterými jsou: technická zpráva, 

technologický postup srubových st�n, strop� a krovu, za�ízení staveništ�, 

harmonogram výstavby, nasazení stroj�, kontrolní a zkušební plán, bezpe�nost a 

ochrana zdraví p�i práci.  

Klí�ová slova  

Srub, d�evostavba, novostavba, tesa�ské spoje, klády, harmonogram, za�ízení 

staveništ�, kontrolní a zkušební plán, BOZP, technická zpráva, technologický 

p�edpis, nasazení stroj�.  

ENG:  

Log cabin, timber construction, new building, carpentry joints, logs, schedule, site 

facilities, quality control, occupational health and safety, technical report, 

technological prescription, use of machines.  

Abstract  

The thesis is focused on construction of the cabin. Solves problems of selected parts 

of the technological project. Including: technical report, the technological process of 

log walls, ceilings and roof, building equipment, construction schedule, deployment 

of machines, control, health and safety.  
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ÚVOD 

Pro bakalá�skou práci byla vybrána novostavba rodinného domu v Nena�ovicích. 

Bakalá�ská práce se zabývá technologií provád�ní srub�, které se zhotovují v areálu 

výrobce, následn� jsou demontovány a p�evezeny na místo stavby. Cílem práce je 

vytvo�it technologické p�edpisy pro montáž a zhotovení prvk� srubových st�n, 

trámových strop� a krovu. Návrhem vhodné strojní sestavy a nasazením pracovník� 

p�isp�t ke kvalit� provedených prací a k plynulosti výstavby. Vytvo�it �asový 

harmonogram pro etapy probíhající v areálu výrobce i na stavb�. Vzhledem 

k náro�nosti terénu je t�eba vy�ešit za�ízení staveništ� a systém zásobování a 

skladování prvk� p�ed samotnou montáží.  
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1.1 Obecné informace o stavb� 

Identifikace stavby 

Název stavby: 

Rodinný d�m srubového charakteru 

Místo stavby: 

Nena�ovice (okres Beroun), severní �ást obce 

Katastrální území, parcelní �íslo, vým�ra pozemku: 

Nena�ovice, parc. �. 373/3 – 4 305 m2 

Druh (kultura) stavebního pozemku: 

ostatní plocha 

Objekt na parcele, zp�sob využití: 

stávající pozemek je bez zástavby, neplodná p�da 

Stavebník – jméno a p�íjmení (název), adresa (sídlo) 

Ing.Antonín Felber – Husova 68, Vejprty 431 91 

Jana Felberová – H�ebe� �p. 407, 273 45 

Projektant – jméno a p�íjmení, adresa, oprávn�ní zpracovatele dokumentace 

Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 

Držitel certifikátu: 

�SN EN ISO 9001:2001 

Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 

I�O:      25532464 

Odpov�dný zástupce:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. 

Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 

AI. pro pozemní stavby, 

�KAIT – 1001300 
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1.2 Architektonické a stavebn� technické �ešení 

Ú�el objektu 

Rodinný d�m srubového charakteru (1 bytová jednotka) v�etn� �ešení parkování, 

vjezdu na pozemek a inženýrských objekt�. Objekt nebude sloužit k podnikání. 

Níže v textu je �ešena vlastní stavba objektu SO 01.  

Urbanistické, architektonické a výtvarné �ešení stavby 

Urbanistické �ešení 

Objekt je umíst�n ve st�ední �ásti pozemku. Orientace objektu je volena p�edevším s 

ohledem na oslun�ní, p�íjezd k objektu, umíst�ní terasy sm�rem k západu a ke 

svažitosti terénu. Štít objektu je orientován na jihovýchod. 

Architektonické �ešení 

Jedná se o jednopodlažní d�evostavbu srubového charakteru s podkrovím a p�dou. 

Tvar a vzhled odpovídá jednoduchému �len�ní staveb s maximálním ohledem na ráz 

krajiny a stavební historii okolí – obdélníkový p�dorys, horizontální �len�ní p�ízemí, 

zast�ešení sedlovou st�echou se sklonem 30° a s v�tšími p�esahy z d�vodu ochrany 

d�eva. 

Výtvarné �ešení 

Výtvarné �ešení stavby je voleno s ohledem na p�irozené materiály, nap�. kámen, 

d�evo, bez povrchových úprav.  

Popis podlaží 

P�ízemí 

Hlavní vstup do objektu (p�edložené schodišt�), zádve�í se šatním koutem, 

samostatné WC, hlavní spole�enská místnost se schodišt�m do podkroví a p�ístupem 

do všech ostatních prostor p�ízemí: terasy, kuchyn�, technické místnosti, koupelny, 

hostinského pokoje.  
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Podkroví 

Schodišt� s chodbou umož�uje p�ístup do všech prostor podkroví, 4x pokoj, 

koupelna s WC, výlez na st�echu. 

P�da 

Po schodišti z podkroví je umožn�n p�ístup na p�du, která bude sloužit pouze jako 

skladovací prostor a p�ístupový prostor k vymetání komínu. Prostor p�dy nebude 

vytáp�n. 

1.3 Stavebn� konstruk�ní �ást 

Základové konstrukce 

Vzhledem ke skalnatému podloží byla zvolena základová železobetonová deska, 

která je v nezbytném rozsahu podep�ena základovými pasy pro minimalizování 

výkopových prací. Pro železobetonovou desku byl zpracován statický posudek 

v�etn� návrhu výztuže. 

Nosná konstrukce základ� 

Založení objektu je navrženo na železobetonové základové desce a základových 

pasech z betonu prostého C16/20 se zvýšenou odolností proti vod� a proti p�sobení 

CO2.  

Základové patky (1x) budou z betonu C25/30, vyztužené betoná�skou ocelí R 

10 505. Všechny patky budou uloženy na podkladní betonovou mazaninu B12,5 a 

tlouš	ky 100 mm a drcené kamenivo o frakci 8-16 mm. Krytí ocele (nejen u patek) 

minimáln� 35 mm. Komín i st�edový sloup bude roznesen pomocí železobetonové 

desky. 

Základová spára obvodových pas� bude minimáln� 100 mm pod úrovní rostlého 

terénu (skalnatého podloží) a zárove� minimáln� 900 mm pod úrovní upraveného 

terénu a to ve všech plochách. Vzhledem k tomu, že díky podloží není možné 

v n�kterých �ástech dosáhnout nezámrzné hloubky základu, je nutné základ 

dostate�n� tepeln� izolovat.  

Podkladní konstrukce pod srubovinou je popsána v �ásti týkající se svislých 

konstrukcí (s. 16).  
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Prostupy základem 

Bude provedeno n�kolik prostup� pro potrubí kanalizace, vody a elekt�iny. Prostupy 

budou náležit� zaizolovány a ut�sn�ny. Pro jednotlivá vedení kanalizace a vody 

budou navíc použity t�ídílné ocelové objímky.  

Všechny prostupy jsou vyzna�eny ve výkresové �ásti dokumentace. 

Podkladní betonová deska 

Podkladní betonová mazanina je nahrazena železobetonovou základovou deskou 

z betonu prostého C16/20 v�etn� sva�ované sít�. Tlouš	ka desky je stanovena na 200 

mm. 

U n�kterých p�evázek (k�ížení srubových st�n) bude železobetonová deska dopln�na 

konzolkami – 5x, které budou rovn�ž tepeln� izolovány a ve výsledku �áste�n� 

p�edstupují p�ed soklové zdivo objektu. 

P�ed provedením základové desky je nutné up�esnit a posléze zrealizovat veškeré 

ležaté vedení vnit�ních sítí (kanalizace, voda, elektroinstalace). 

Konstrukce svislé 

Jednopodlažní nepodsklepený objekt s podkrovím a p�dou je konstruk�n� navržen 

jako podélný nosný systém tvo�ený mohutnou srubovinou v p�ízemí a d�ev�ným 

skeletem se sendvi�ovou výplní v úrovni podkroví.  

Projekt p�edstavuje vzhled a rozm�ry objektu p�ed po�átkem sedání sruboviny (tj. 

v okamžiku montáže srubu), ke kterému dojde z d�vodu sesychání d�ev�ných prvk�. 

Projekt je ale �ešen tak, aby p�ípadné popraskání, zkroucení �i prohnutí jednotlivých 

klád, zp�sobené sedáním stavby, nezm�nilo vlastnosti srubové st�ny. 

Práh pod srubovinou 

Práh je železobetonový. Tento práh je navržen stejn� jako v�nec u zd�ných staveb 

v�etn� použité nosné i nenosné výztuže a t�mínk�. Dokonalá rovinnost 

železobetonového prahu je nezbytná pro uložení srubové konstrukce. 

Vložením vrstvy polotuhé tepeln� izola�ní desky o tlouš	ce 20 mm mezi první kládu 

a železobetonový pás (nad vrstvu hydroizolace) dojde k vyrovnání p�ípadné 

nep�esnosti u železobetonového prahu a ut�sn�ní mezi prvky (kládou a podkladem). 
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Obvodové st�ny a sloupy 

Srubové st�ny tl. 350 mm:  

Technické parametry: smrk pr�m�ru 350 mm  

Sou�initel prostupu tepla: U = 0,27-0,30 W/m2.K  

Zvukot�snost konstrukce: Rw= 52 dB  

Požárn� technické parametry: DP3 

St�ny z kulatiny pr�m�ru 350 mm budou použity pouze v p�ízemí. Klády se montují 

nevysušené, odkorn�né a zhoblované z d�vodu lepší zpracovatelnosti, ut�sn�ní všech 

styk� jednotlivých prvk� a zvýšení celkové kvality. 

Návrh po�ítá s vysokým prahem u všech dve�í ve srubovin� z d�vodu zachování 

celistvosti srubové st�ny a minimalizování problém� vzniklých p�i sedání stavby. Na 

vodorovnou izolaci srubových st�n se použijí komprimované pam�	ové pásky typu 

Illbruck Illmod, které se uchytí oboustrann� na krajní stykové plochy mezi kládami. 

St�edový prostor se vyplní izola�ním provazcem z pravé ov�í vlny.  

Ukon�ení srubových st�n je zvoleno „na divoko“ (tj. nestejné p�esahy jednotlivých 

klád) u všech vn�jších zdí vyjma st�ny pod svahem (severozápadní st�na). U 

vnit�ních srubových st�n je ost�ní rovné. Maximální p�etažení klád u p�evázek je 

omezené krytím st�ešní rovinou (1:8) z d�vodu ochrany d�eva p�ed vn�jšími vlivy. 

U všech oken a dve�í bude srubová st�na na vn�jší fasád� se�íznuta pod úhlem 40° 

pro umožn�ní otev�ení oken sm�rem do exterieru pod úhlem v�tším než 90°. 

Nosné vn�jší d�ev�né sloupy pr�m�ru 350 mm: 

Vn� objektu je jeden sloup podpírající p�edevším konstrukci krovu. Pr�m�r kulatiny 

je 350mm. Sloupek bude aretován v pat� a dostate�n� ukotven do vodorovných 

konstrukcí. Výška aretace musí odpovídat minimáln� výšce celkového sednutí stavby 

a další cca 20-30 mm pro p�ípadnou rezervu. Spodní �ást bude následn� do výšky 

200 mm nad podlahou oplechována. Areta�ní šroub bude pr�m�ru 20 mm. Zhlaví 

sloup� bude s dlabem pro uložení vodorovného trámu. 

Nosné vnit�ní sloupy 

Platí totéž co u vn�jších d�ev�ných sloup�. Aretace je tvo�ena šrouby o pr�m�ru 28 

mm. Úprava zhlaví bude pomocí náb�h� sloupu i vodorovného trámu s kolmým 

�elem. 

Dokud nedojde ke stabilizaci (dosednutí) stavby, je vhodné všechny aretace sloup� 

nechat voln� p�ístupné.  
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Konstrukce vodorovné 

Stropní konstrukce  

Trámový strop bez podhledu - kulatina pr�m�ru 350 mm – d�evo smrkové. Záklop 

z p�ekládáných nesámovaných fošen tl. 20+30 mm. Nad záklopem dojde 

k prostorovému ztužení konstrukce pomocí zav�trovacích Bova pásk� a dopl�kov� 

OSB deskami. 

Pr�vlaky a ztužující v�nce 

Všechny pr�vlaky a v�nce v p�ízemí jsou sou�ástí konstrukce sruboviny tvo�ené 

z kulatiny o pr�m�ru 350 mm (je nutno dodržet pr�m�r minimáln� 330 mm ve všech 

�ezech daného d�ev�ného trámu). 

Vzhledem k chyb�jícímu v�nci je nutné zabezpe�it dokonalé prostorové ztužení 

d�ev�né stropní konstrukce pomocí pe�livého zav�trování záklopem, Bova pásky a 

ocelovými úhelníky v rozích objektu, dále OSB deskami a dopl�kov� d�ev�nými 

šikmými i vodorovnými pásky (strop nad podkrovím). V úrovni stropu zajistit 

plnohodnotné spolup�sobení zdvojených stropních pr�vlak� pomocí buldok� a 

ocelových svorník� po osových vzdálenostech max. 2m. je nutno docílit maximální 

celistvosti jednotlivých prvk�. 

Zast�ešení 

Nosná konstrukce 

Objekt bude zast�ešený pomocí d�ev�ného krovu tvo�eného konstrukcí 

z vodorovných a svislých hran�ných prvk� mimo pozednice, které jsou z kulatiny. 

Rozp�tí a p�esné umíst�ní jednotlivých prvk� je z�ejmé z výkresové dokumentace. 

Je nutné zajistit p�edevším prostorovou tuhost obou štít� a stabilitu vaznic nad 

podélnými st�nami pomocí sloupk� a vzp�r. 

Ochrana d�ev�ných prvk� 

D�ev�né prvky budou opat�eny protipožárním nát�rem Plamostop. Veškeré d�ev�né 

konstrukce budou chrán�ny proti plísním, d�evokaznému hmyzu a houbám 

výrobkem Lignofix. 
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Úpravy vnit�ních povrch� 

Na veškeré d�ev�né konstrukce je použit vodou �editelný bezbarvý nát�r „KL – 206“. 

P�ekládané nesámované fošny budou napušt�ny v�elím voskem. D�evo p�icházející 

do styku se zdivem a vlhkým prost�edím a veškeré nep�ístupné d�ev�né konstrukce 

budou tlakov� impregnovány Bochemitem. 

Ostatní objekty na pozemku 

Na pozemku se nachází n�kolik dalších objekt�: 

Objekt SO 02 

Zpevn�ná plocha pro p�íjezd a stání dvou osobních automobil�. Tato �ást již byla 

realizována p�edchozími majiteli pozemku. Zpevn�ná plocha je odvodn�na do vsaku 

na pozemku. Skladby vrstev zpevn�né plochy jsou sou�ástí výkresové dokumentace. 

Objekt SO 03 

Gabionové st�ny zajiš	ující svah, tj. ocelové armokoše se zásypem z kusového 

kamene. St�na je ve východní stran� p�erušena pro umíst�ní terénního schodišt�, 

které se naho�e doplní zábradlím a vstupní brankou – jedná se o vedlejší vstup na 

pozemek.  

Objekt SO 04 

Stávající p�íjezdová cesta – parc. �. 809 
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Dodavatel: 

Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 

Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 

I�O:      25532464 

Výpis �eziva 

Tab. 2.1  Nehran�né prvky [33] 

 
 

Tab. 2.1 Prvky krovu  [15] 

 
 
Tab. 2.3 Nesámované fošny  [10] 

název MJ Pot�eba materiálu plocha stropní konstrukce 
[m2] 

fošny tl. 30 mm m3 4,03 101 
Pozn.: v pot�eb� materiálu je po�ítáno 33%  navíc pro p�eložení prken a pro�ez, dodávány fošny délky 
5m. 
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Tab. 2.4 Nehran�né prvky [33] 

 

Izolace 

Steprock HD 

Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou prysky�icí, v 

celém objemu hydrofobizovaná. 

 

Tab. 2.5  Dodávky [34] 

Tlouš	ka 
(mm) 

Ší�ka 
(mm) 

Délka 
(mm) 

m2/balík m2/paleta 

20 600 1000 7,2 144 
 

Tab. 2.6 Tabulka spot�eby [34] 

název MJ Pot�ebné množství m2/balení  
po�et 
balení 

Steprock H m2 21 7,2 3 
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Tab. 2.7 Tech. parametry Steprock HD [34] 

Technické parametry 
Vlastnost Ozna�ení Hodnota Jednotka Norma 

T�ída reakce 
na ohe� 

  A1   �SN EN 
13501-1 

Deklarovaný 
sou�initel 
tepelné 
vodivosti 


D 0,039 W.m-1.K-
1 

�SN EN 
12667, 
12939 

Nap�tí v 
tlaku p�i 
10% stla�ení 

�10 30 kPa �SN EN 
826 

Krátkodobá 
nasákavost 

Wp � 1 kg.m-2 �SN EN 
1609 

Dlouhodobá 
nasákavost 

Wlp  � 3 kg.m-2  �SN EN 
12087 

Zatížení 
stavby 
vlastní tíhou 

  max. 
2,140 

kN.m-3  �SN P 
ENV 
1991-2-1 

M�rná 
tepelná 
kapacita 

cp 840 J.kg-1.K-
1 

�SN 73 
0540 

Bod tání tt  > 1000 °C DIN 4102-
17 

ISOLENAWOLLE – ISOLENA - Block 

 
Obrázek 2-1: Isolena Block [1] 

 
Tab. 2.8 Nabídka dodávek [1] 

ISOLENA Rozm�ry rolí v cm 
Block 14 kg/m³ Ší�ka 

  Tlouš	ka 
v cm 

Délka 
v cm 

baleno po 
3 ks 

baleno po 2 ks baleno po 1 ks 

SD BLO 
14 

3 900 30 40 50 60 65 80 90 120 
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Tab. 2.9 Tabulka spot�eby  [1] 

název MJ Pot�ebná délka [m] m/balení  po�et balení 
ISOLENA m 450 27 17 
Pozn.: Dodává se : v rolích, zabaleno do mikroperforované fólie 

 

Tab. 2.10 Parametry izolace [1] 

Technická Data: 
Sou�initel prostupu tepla: 0,040 W/mK 
T�ída ho�lavosti: E 
Faktor difúzního odporu : µ1 
M�rná hustota: 14 kg/m3 
Trvalá ochrana proti mol�m 
Odbourávání škodlivých látek 

Illbruck TP603 Illac 600 

Tab. 2.11 Tabulka spot�eby  [35] 

název MJ vým�ra 
[m] délka role [m] obsah 

role/balení po�et balení/karton po�et karton� 

TP603 Illac 600 m 941,16 8 4 32 1 

 

Tab. 2.12 Výrobní sortiment t�snící pásky + balení [35] 

Ší�ka pásky Tlouš	ka pásky  Role 
(mm) (mm) (m) 

15 2 12,5 
20 
10 

3 10 15 
20 
15 4 8 
20 
15 

6 5,6 20 
30 
15 8 4,3 
20 
20 10 3,3 
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Tab. 2.13  Parametry Illbruck TP603 Illac 600 [35] 

Vlastnosti Norma Klasifikace 
T�ída ho�lavosti DIN 4102 B2 
Sou�initel difúzního odporu EN ISO 12 572  � 50 
Teplotní odolnost   -15 °C až +80 °C 

Propustnost ve spárách EN 1026  a � 0,1 m3/[h · m · 
(daPa)n] 

Odolnost v��i pov�tr. podmínkám DIN 18 542 plní požadavky 
Za�azení dle DIN 18 542 BG2 
T�snost v��i zatékání EN 1027 600 Pa 
Snášenlivost se stavebními 
materiály DIN 18 542 dobrá 

Doba skladování   9 m�síc� 
Skladovací teplota   +1 °C až +20 °C 

P�ípravky chemického ošet�ení 

Lignofix I Profi  

Tab. 2.14 Pot�eba p�ípravku Lignofix I Profi [36] 

název 
MJ Spot�eba 

koncentrátu [kg/m2] 

nát�rová 
plocha 
[m2] 

spot�eba 
koncentrátu 

[kg] 

po�et 
balení 

Lignofix kg 0,034 430,97 14,65 3ks 5kg 
balení 

Pozn.: Vydatnost: 1 kg koncentrátu p�ípravku (�ed�ného 1 : 4 vodou) na  30 m2 plochy d�eva. 

Plamostop 

Tab. 2.15 Pot�eba p�ípravku Plamostop [37] 

název 
MJ Spot�eba 

koncentrátu [kg/m2] 

nát�rová 
plocha 
[m2] 

spot�eba 
koncentrátu 

[kg] 

po�et 
balení 

Plamostop kg 0,441 220 98 
5ks 

20kg 
balení 

Spojovací materiál 

St�ešní lepidlo INSTA-STIK™ 

Na stavbu posta�í jedna tlaková nádoba (13,4 kg) lepidla. Lepidlem budou p�ilepeny 

izola�ní desky Steprock HD. 
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Kovové spojovací prost�edky  

Dodávají se v dostate�ném množství. Uskladní se do regálu v uzamykatelném 

skladu.  

Pot�ebné spojovací prost�edky: 

Buldog 62 mm -  minimální množství pro stavbu 70 ks. 

 

 
Obrázek 2-2: Buldog [34] 

Kramle – kulaté provedení 300 mm – minimální zásoba na stavb� 40 ks. 

 

 
Obrázek 2-3: Kramle [34] 

Tesa�ský úhelník 130 x 32,5 x 2,0 levý a pravý – minimální zásoba na stavb� 30 ks 

od každého. 
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Obrázek 2-4: Tesa�ský úhelník [34] 

 

Hmoždík – minimální množství na stavb� 60ks. 

Svorník – minimální zásoba na stavb� 100 ks. 
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3.1 Obecné informace o stavb� 

Identifikace stavby 

Název stavby: 

Rodinný d�m srubového charakteru 

Místo stavby: 

Nena�ovice (okres Beroun), severní �ást obce 

Katastrální území, parcelní �íslo, vým�ra pozemku: 

Nena�ovice, parc.�.373/3 – 4 305 m2 

Druh (kultura) stavebního pozemku: 

ostatní plocha 

Objekt na parcele, zp�sob využití: 

stávající pozemek je bez zástavby, neplodná p�da 

Stavebník – jméno a p�íjmení (název), adresa (sídlo) 

Ing. Antonín Felber – Husova 68, Vejprty 431 91 

Jana Felberová – H�ebe� �p. 407, 273 45 

Projektant – jméno a p�íjmení, adresa, oprávn�ní zpracovatele dokumentace 

Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 

Držitel certifikátu  

�SN EN ISO 9001:2001 

Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 

I�O:      25532464 

Odpov�dný zástupce:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. 

Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 

AI. pro pozemní stavby, 

�KAIT – 1001300 
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Vlastní objekt 

Jedná se o jednopodlažní d�evostavbu srubového charakteru s podkrovím a p�dou. 

P�dorysné rozm�ry jsou 13,9x12,2m. Stavba je nepodsklepená, samostatn� stojící. 

Tvar a vzhled odpovídá jednoduchému �len�ní staveb s maximálním ohledem na ráz 

krajiny a stavební historii okolí – obdélníkový p�dorys, horizontální �len�ní p�ízemí, 

zast�ešení sedlovou st�echou se sklonem 30° a s v�tšími p�esahy z d�vodu ochrany 

d�eva. 

�ešená �innost 

Technologický p�edpis �eší postup pro provád�ní srubových st�n z klád pr�m�ru 

350mm. Spoje klád budou �ešeny tesa�skými spoji. V místech, která jsou ze 

statického hlediska problematická, je provedeno propojení klád pomocí svorník� �i 

ocelových buldok�. Obsahem postupu je i �ešení problematických míst z d�vodu 

sesedání stavby. 

3.2 P�ipravenost staveništ� a stavby 

Staveništ� 

Na staveništi bude vybudována p�ípojka elektrické energie a rozší�í se p�íjezdová 

komunikace v míst� vjezdu na staveništ� pro pojezd pot�ebné mechanizace. Na 

hranicích pozemku musí být staveništ� souvisle oploceno do výšky nejmén� 1,8 m, 

hranice staveništ� z�eteln� rozeznatelná i za snížené viditelnosti. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám viditeln� vyzna�eno bezpe�nostními zna�kami na 

všech vstupech.  

Na staveništi jsou umíst�ny odvodn�né a zpevn�né skládky stavebního materiálu. 

Práce mohou probíhat pouze za p�íznivých klimatických podmínek z d�vodu 

dodržení technologických a bezpe�nostních p�edpis� na výstavbu. Tyto podmínky 

jsou uvedeny v kontrolním a zkušebním plánu (p�íloha P. 11). 

Všichni pracovníci musí být prokazateln� proškoleni o bezpe�nosti práce. 

 

Stavba 

P�ed zapo�etím hrubé vrchní stavby musí být provedeny veškeré základové 

konstrukce a práh pro založení stavby. Tento práh je navržen stejn� jako v�nec u 

zd�ných staveb v�etn� použité nosné i nenosné výztuže a t�mínk�. P�evzetí 
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pracovišt� probíhá mezi subdodavatelem a dodavatelem stavby. P�i p�edání a 

p�evzetí pracovišt� se kontroluje zhotovení a dokon�ení prací základových 

konstrukcí. Kontrolují se odchylky p�esnosti stanovené pro dané konstrukce, 

p�em��ením rozm�r� a polohy základových konstrukcí a porovnáním zjišt�ných 

hodnot s údaji uvedenými v p�íslušných normách. Podmínkou pro zahájení výstavby 

srubových st�n je rozvržení všech instalací a provedení prostup� v základové desce. 

P�evzetí se zapíše do stavebního deníku. 

 

3.3 Materiál, doprava a skladování 

Materiál 

Dodavatel: 

Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 

Držitel certifikátu  

�SN EN ISO 9001:2001 

Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 

I�O:      25532464 

St�ešní lepidlo INSTA-STIK™ 

Na stavbu posta�í jedna tlaková nádoba (13,4 kg) lepidla. Lepidlem budou p�ilepeny 

izola�ní desky Steprock HD. 

Steprock HD 

Tab. 3.1 Tabulka spot�eby [34] 

název MJ Pot�ebné množství m2/balení  
po�et 
balení 

Steprock H m2 21 7,2 3 

Lignofix I Profi  

Tab. 3.2 Pot�eba p�ípravku Lignofix I Profi [36] 

název 
MJ Spot�eba 

koncentrátu [kg/m2] 

nát�rová 
plocha 
[m2] 

spot�eba 
koncentrátu 

[kg] 

po�et 
balení 

Lignofix kg 0,034 430,97 14,65 3ks 5kg 
balení 

Pozn.: Vydatnost: 1 kg koncentrátu p�ípravku (�ed�ného 1 : 4 vodou) na  30 m2 plochy d�eva. 
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Plamostop 

Tab. 3.3 Pot�eba p�ípravku Plamostop [37] 

název 
MJ Spot�eba 

koncentrátu [kg/m2] 

nát�rová 
plocha 
[m2] 

spot�eba 
koncentrátu 

[kg] 

po�et 
balení 

Plamostop kg 0,441 220 98 
5ks 

20kg 
balení 

 

Isolena Block 

Tab. 3.4  Tabulka spot�eby  [1] 

název MJ Pot�ebná délka [m] m/balení  po�et balení 
ISOLENA m 450 27 17 
Pozn.: Dodává se : v rolích, zabaleno do mikroperforované fólie 

Nehran�né �ezivo 

Tab. 3.5 Nehran�né prvky [33] 
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Tab. 3.6 Nehran�né prvky [33] 

 

Kovové spojovací prost�edky 

Svorník – minimální zásoba na stavb� 100 ks. 

Doprava 

Stavební materiál se bude p�evážet z areálu dodavatele na staveništ� pomocí 

nákladního automobilu Tatra 815 v úprav� pro p�evoz d�eva a to ve dvou dodávkách. 

Postup p�i nakládání se �ídí p�epravními p�edpisy a p�edpisy výrobce. Materiál na 

valníku musí být stabiln� zajišt�n proti posunu v p�í�ném i podélném sm�ru 

upínacími pásy. Dodávky p�ejímá stavbyvedoucí, vedoucí �ety nebo pov��ená osoba. 

Pomocí hydraulické ruky se d�ev�né prvky složí na skládku Z1, ze které budou 

postupn� p�emíst�ny je�ábem na skládku Z2. 

Po p�emíst�ní je�ábu Tatra D28 na místo montáže dojde k osazení d�ev�ných prvk� 

konstrukce. Diagram únosnosti je�ábu je sou�ástí p�ílohy (P5 a P6). 

Skladování 

Skládku tvo�í zhutn�ný št�rkový násyp tl. 200 mm, rovný a odvodn�ný. Srubovou 

kulatinu uložíme na d�ev�né hranoly do výšky minimáln� 300 mm od povrchu 

skládky. Kulatina se nep�ekládá do více vrstev z d�vodu provád�ní izolace spoj� a 

drážek srubových klád na ploše skládky.   

Izolace, kovové spojovací materiály, nát�rové a impregna�ní hmoty jsou uzav�eny 

v uzamykatelném skladu. 
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3.4 Personální obsazení 

1 x vedoucí �ety 

2 x montážník 

1 x je�ábník 

1 x vaza� 

2 x izolatér 

Pracovní �innost jednotlivých profesí: 

Vedoucí �ety 

Zodpovídá za organizaci práce uvnit� �ety, za kvalitu provedené práce dle projektu a 

dodržování technologických postup� pro montáž obvodových srubových st�n. 

Dohlíží na BOZP. Pr�b�žn� kontroluje provedení tesa�ských spoj�, správné umíst�ní 

prvk� dle metodiky �íslování jejich vodorovnost a svislost. 

Montážník 

Dbá na p�esné osazení konstruk�ních prvk� a kvalitu spoj�. Pomáhá s manipulací 

prvk� zav�šených na je�ábu a s jejich odpojováním ze záv�s�. 

Je�ábník 

Je�ábník musí mít platný je�ábnický pr�kaz, �idi�ský pr�kaz skupiny C, povinností je 

zp�sobilost pro ovládání stroje. Náplní práce je obsluha je�ábu a manipulace s prvky 

z místa skládky materiálu na místo montáže.  

Vaza� 

Vaza� s platným vaza�ským oprávn�ním p�ipev�uje jednotlivé prvky srubu na je�áb.  

Izolatér 

Provádí pokládání a p�ipevn�ní podkladních izola�ních desek pod srubové st�ny. 

P�ipev�uje izolaci do drážek a spoj� klád na skladovací ploše. 

Jeden z pracovník� stavby musí mít platné oprávn�ní pro stavbu pojízdného lešení. 

Zodpovídá za stabilitu a správnost zkonstruování lešení. 

Všichni pracovníci stavby (tj. d�lníci a vedení stavby) jsou povinni dodržovat 

bezpe�nostní p�edpisy a používat ochranné pracovní pom�cky, nap�. pracovní p�ilbu, 

pevnou pracovní obuv, ochranný pracovní od�v, ochranné rukavice, dle pot�eby 
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chráni�e sluchu a zraku. Prokazateln� budou proškoleni dle platné legislativy 

z p�edpis� o bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

 

3.5 Stroje a pracovní pom�cky 

� ochranné rukavice 

�  ochranný pracovní od�v 

�  pracovní obuv s pevnou špi�kou 

�  ochranné brýle 

�  p�ilby 

�  reflexní vesty 

�  sluchátka 

�  respirátory 

� sruba�ský hoblík s oblým b�item 

� po�íz 

� sponkova�ka 

� sruba�ské kružítko 

� kladivo 

� vodováha 

� olovnice 

� metr 

� tesa�ské dláto 

� štípací sekera 

� motorová pila HUSQVARNA 346 XP 

� T 815-231R25 28 325 6×6.2 

6×6 univerzální v�z pro vyvážení a p�epravu d�eva 

� autoje�áb TATRA AD 28 
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3.6 Pracovní postup 

T�žba a p�íprava stavebního materiálu 

T�žba d�eva probíhá od za�átku prosince do konce b�ezna. Po vyt�žení jsou klády 

odkorn�ny. U kulatiny je nutné zkontrolovat to�ivost vláken. Pro stavbu se používá 

�erstvá kulatina s rovnými �i pravoto�ivými vlákny do maximální to�ivosti 1:12. 

Veškeré d�evo se skladuje minimáln� 300 až 400 mm nad úrovní zem�. Odkorn�ní se 

provádí ru�n� pomocí po�ízu. Klády se hoblují hoblíkem s oblým b�item. Po 

opracování je provedeno chemické ošet�ení d�eva. 

Chemické ošet�ení 

Ochrana d�eva proti šk�dc�m, plísním a houbám 

Chemická ochrana slouží k preventivní povrchové impregnaci d�eva a materiál� na 

bázi d�eva proti d�evokaznému hmyzu (�ervoto�, tesa�ík).  

U klád se provádí tlaková impregnace p�ípravkem Bochemit. 

Po sestavení srubu a následné demontáži se provede dot�ení spoj� a podélných 

drážek p�ípravkem Lignofix I-Profi koncentrát bezbarvý. 

Aplikuje se �ed�ný vodou 1:4 nát�rem na o�išt�né d�evo, zbavené ne�istot, k�ry a 

lýka. Ochrana d�eva v exteriéru musí být p�ekryta vhodným nát�rem zabra�ujícím 

tvorb� trhlin. Doporu�ený po�et ošet�ení: 1-2x dle povrchu d�eva (hrub� opracované 

1x, hladce 2x). Aplikaci p�ípravku je doporu�ené dle výrobce provád�t p�i teplot� 

nejmén� 5 °C. [36] 

Vydatnost: 1 kg koncentrátu p�ípravku (�ed�ného 1:4 vodou) na  30 m2 plochy d�eva. 

Protipožární ochrana 

PLAMOSTOP D transparent je ur�en na ochranu d�eva p�ed ohn�m v rozmezí 

zkušebních protokol� uvedených v prohlášení o shod�. 

P�íprava podkladu:  

Povrch d�eva musí být �ádn� o�išt�n od prachu a mastných skvrn. D�evo m�že být 

ošet�eno proti hmyzu, houbám a barevn� tónováno mo�idly. V prostorách, kde není 

požadavek na nábytká�skou kvalitu povrchu, m�že být vlhkost d�eva vyšší než 12%, 

ale mohou se místy vytvá�et drobné bublinky, které nesnižují funk�nost nát�ru, ale 

mohou být estetickou závadou. Bublinky jsou pozorovatelné pouze na hoblovaném 

d�evu. [37] 
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P�íprava nát�ru:  

Nát�r je dodáván ve stavu ur�eném k použití. P�ed použitím je nutné nát�r v 

p�epravním obalu d�kladn� promíchat. Potom je teprve možné odebrat pot�ebné 

množství k provád�ní práce. P�ed každým odb�rem z p�epravního obalu provedeme 

vždy �ádné promíchání. Nát�r se m�že do�edit p�idáním max. 5% pitné vody. [37] 

Aplikace:  

Nát�r se nanáší p�i teplotách v�tších než +5° C. Na náro�né povrchové úpravy se  

doporu�uje teplota +12°C. P�i teplotách +20°C se mohou nanášet dva nát�ry b�hem 

24 hodin. Jednotlivé vrstvy lze p�ebrušovat jemným smirkovým papírem. Kone�ná 

povrchová úprava se provádí laky, mimo vodou �editelnými. I po vytvrdnutí nesmí 

nát�r bez povrchové úpravy p�ijít do styku s vodou. [37] 

Hygiena a bezpe�nost práce:  

PLAMOSTOP D neobsahuje normou nep�ípustné koncentrace zdraví škodlivých 

látek.  

Používají se b�žné ochranné pom�cky a zásady ochrany zdraví jako p�i nat�ra�ských  

pracích. PLAMOSTOP D je pln� odstranitelný vodou, proto je nutné p�ípadná 

zasažená místa �ádn� umýt pod tekoucí vodou. [37] 

P�ípravná fáze 

Vzhledem k technologické náro�nosti stavby se veškeré opracování klád a sestavení 

„nane�isto“, zahrnující zhotovení tesa�ských spoj�, provádí v prostorách dodavatele, 

které jsou k tomuto ú�elu ur�ené.  

Uložení prahových klád 

Prahové klády jsou se�íznuty na spodní stran� po celé délce. Se�íznutí se provede p�i 

p�íprav� v areálu firmy podle postupu na obrázku (obr. 3.1): 

1. Zajišt�ní polohy klády d�ev�nými klíny nebo osazením klády do vý�ezu 

v podkladní klád�. 

2. Kramlí se zajistí stabilita klády, aby se p�i �ezání neza�ala odkulovat nebo 

posouvat. Pomocí lajnovací š��ry s k�ídou, která se napne mezi dv�ma body, 

se vyzna�í rovina a to 3x. �eznou se zvolí prost�ední �ára. Dva pot�ebné body 

se získají tak, že vodováhou p�eneseme ve vertikální rovin� st�ed letokruh� 

na okraj klády. Stejn� tak se to provede na opa�né stran�. 
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3. Motorovou pilou se kláda podéln� roz�ízne. Vždy je pot�eba zaujmout 

bezpe�nou a pohodlnou polohu t�la.   

4. Po roz�íznutí se vyzna�í op�t pomocí lajnovací �áry poloha zá�ezu pro 

odkapník. Drážka se vy�ízne ru�ní kotou�ovou pilou. 

 
Obr. 3.1 P�lení klády [34] 
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Podklad 

Klády budou uloženy na ú�inné izola�ní vrstv�. Mezi první kládu a železobetonový 

pás se vloží tenká vrstva polotuhé tepeln� izola�ní desky v tlouš	ce 20 mm pro 

vyrovnání nep�esností u železobetonového pásu a ut�sn�ní mezi prvky (kládou a 

podkladem). 

Izolace se k podkladu p�ilepí p�ípravkem INSTA-STIK. P�ilepení se provede dle 

technologického listu vydaného výrobcem. D�ležité je dodržet technologickou 

p�estávku k zatvrdnutí lepidla. 

Zp�sob kladení klád 

U sudého po�tu st�n srubu se v rohových spojích dávají dohromady širší konce klád 

a ve vedlejším rohu užší konce klád (obr. 3.2). 

 
Obr. 3.2 Uložení klád - p�dorys [6] 

Další �ada klád se klade opa�n� tak aby v místech, kde byl širší konec, byl nyní užší 

konec. Pokud je prahová kláda rovná, urovná se do roviny vždy lichá �ada klád  

(obr. 3.3). 

 
Obr. 3.3 Uložení klád - pohled [6] 

P�i umíst�ní kládu viditeln� ozna�íme. Ozna�ení zahrnuje její polohu v konstrukci. 
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P�ikotvení 

P�ikotvení je provedeno pomocí ocelových svorník� zabetonovaných v základu a 

procházejících jednou �adou klád (obr. 3.5). Na klád� se rozm��í a posléze vyvrtají 

otvory pro pr�chod ocelových svorník�. Pr�m�r vrtáku pro otvory je maximáln� o 1 

mm v�tší než pr�m�r ty�e. Následujícím vrtem se otvor rozší�í použitím vrtáku o 

pr�m�ru v�tším než je velkorozm�rová podložka do takové hloubky, aby byla 

podložka i matice zcela zapušt�na do d�eva. Matice se utáhne nástavcem uchyceným 

ve vrta�ce (obr. 3.4) . 

 
Obr. 3.4 Utahování svorník� [7] 

 
Obr. 3.5 P�ipevn�ní prahové klády [8] 
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Uložení první �ady celých klád 

1. Kláda se umístí do správné pozice na srubovou st�nu, tak aby p�ípadný 

pr�hyb klády sm��oval sm�rem ven (obr. 3.6). 

 
Obr. 3.6 Uložení klády [8] 

2. Z vnit�ní strany srubu se u rohových spoj� odm��í pomocí sruba�ského 

kružítka vzdálenost (obr. 3.7) od p�edchozí zabudované klády, (p�ípadn� od 

základové desky, jedná-li se o první celou kládu ve st�n�), ke klád�, která 

bude následn� umís	ována. 

 
Obr. 3.7 M��ení vzdálenosti [8] 

P�esná vzdálenost se zjistí p�enesením rozp�tí sruba�ského kružítka na 

skládací metr (obr. 3.8). Nam��ená hodnota se zmenší o 50 mm. 
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Obr. 3.8 Nastavení vzdálenosti [8] 

3. Hodnota vzdálenosti se p�enese na vertikální linii nakreslenou na d�ev�nou 

la	 p�ichycenou pomocí h�ebík� k vznikající st�n� srubu (obr. 3.9). 

 
Obr. 3.9 Nastavení kružítka [8] 

4. Pomocí kružítka se p�ekreslí okraje budoucího vý�ezu. Hrot kružítka se 

posouvá po povrchu klády, která je v kolmém sm�ru na upravovanou 

kládu, a pomocí tužky v kružítku je opsán oblouk vý�ezu na umís	ovanou 

kládu. Zp�sob provedení je takový, že kružítko posouváme vždy od okraje 

klády k vrcholu. 

5. Kláda se oto�í tak, aby sou�asný spodek klády byl naho�e. 

6. Pomocí benzínové motorové pily je proveden vertikální �ez od okraje klády 

až po okraj vyzna�eného vý�ezu, který byl zakreslen v kroku 4.  
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7. Z vrchní strany klády, kde kon�í kružítkem vyzna�ená hrani�ní �ára, je 

veden šikmý �ez do bodu, který je v optimálním p�ípad� 25 mm od bodu, 

kde by se provád�ný �ez protnul se �ezem provedeným v kroku 6.  

(obr. 3.10) 

 
Obr. 3.10 Zapo�etí �ezu u spoj� [8] 

8. Provedení stejného �ezu jako v kroku 7 jen z druhé strany okraje ozna�ení 

vý�ezu. 

9. Pomocí sekery odstraníme 2 kusy d�eva, které nám provedenými �ezy 

vznikly. 

10. Plynulým p�ejížd�ním lišty motorové pily po p�vodním �et�zu „ se 

ubrousí“ �ezné plochy tém�� až po zna�ení vý�ezu, které byly d�íve 

nakresleny tesa�ským kružítkem.  

11. Nyní celou délkou lišty motorové pily je provád�na série �ez� od vrchního 

okraje spoje sm�rem do st�edu. Je d�ležité, aby každým zá�ezem byly 

viditelné rýhy ten�í. 

12. Na záv�r p�ejížd�ním lišty motorové pily p�es jednotlivé �ezy uhladíme 

st�ny zá�ezu.  

13. Kláda s vytvo�enými spoji je p�ipravena k nasazení na klády, které jsou pod 

osazovanou kládou v kolmém sm�ru.  

14. Kroky 1 – 13 jsou opakovány u všech dalších klád srubové st�ny. 
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15. Nad spojem se provede seseknutí klády pomocí sekery a to dle obrázku 

(obr. 3.11) a tento krok bude opakován nad každým zá�ezem. Finální 

podoba je vyobrazena níže (obr. 3.12). 

 
Obr. 3.11 Provedení záseku [8] 

 

 
Obr. 3.12 Hotová úprava povrchu [8] 

16. Nyní se zkontroluje, zdali je spára mezi kládami rovnom�rná, pokud ne, ta 

u jednoho z dvou zá�ez� se zopakují kroky 2 – 5. a provede se odstran�ní 

p�ebyte�né d�evní hmoty. 

17. Po krocích 1-16 by m�la být docílena velikost mezery mezi kládami o 

maximální velikosti 50 mm. 

18. Podle p�iložené vodováhy, urovnané do svislé roviny, se vyzna�í tužkou 

�ezná rovina p�es všechny klády. Tato rovina ozna�uje konec st�ny v délce 

dle projektu. 

19. Je praktické tuto �ezovou �áru p�enést i na druhou stranu konce klády. 

20. K usm�rn�ní �ezu motorovou pilou se pracovník soust�edí sm�rem 

k ozna�ení na klád�, která je pod �ezanou kládou. 
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21. Po zkrácení klád na správnou délku umíst�ním olovnice na konec klády 

srubové st�ny se zkontroluje správná poloha st�ny dle projektu a to tím, že 

by olovnice m�la mí�it p�esn� do vyty�eného místa nivela�ním p�ístrojem. 

22. Detailním prohlédnutím mezery mezi kládami zjistíme místo, kde je 

mezera nejširší. 

23. Nejv�tší nalezená ší�ka mezery, odm��ená sruba�ským kružítkem, zv�tšená 

o 6 mm bude mírou, pro vytvo�ení bo�ní drážky. 

24. Znovu je opsána vzdálenost (pomocí kružítka) zna�ící okraje budoucího 

vý�ezu. Umíst�ním hrotu kružítka na vrchol klády, která je v kolmém sm�ru 

na kládu, která je upravována a pomocí tužky v kružítku se opíše oblouk 

vý�ezu a to zp�sobem, že �ára je vedena vždy od kraj� k vrcholu. Zárove� 

je t�eba hlídat dvojitou vodováhu, aby byla perfektn� urovnána. 

25. Je ozna�en okraj budoucí bo�ní drážky tažením nastaveného kružítka po 

celé délce klády p�i stálé kontrole urovnání dvojité vodováhy. 

26. Na konci klády je kružítkem ozna�ena budoucí drážka pod stálou kontrolou 

urovnání dvojité vodováhy. 

 
Obr. 3.13 Odm��ení drážky [8] 

27. Následuje p�eto�ení klády sm�rem do vnit�ku srubu. Zajiš	uje se bezpe�ná 

manipulaci s kládou, aby nedošlo ke zran�ní pracovník�. Zkontroluje se, 

zda je zna�ení bo�ní drážky nep�erušené a je dostate�n� viditelné po celé 

délce klády. Pokud není, kláda je vrácena do p�edchozí polohy a provede se 

nové zna�ení dle p�edchozích krok�. 

28. Drážka bude provedena postupn� odstran�ním �ty�ech segment� (obr. 3.14) 



51 
 

 
Obr. 3.14 Zna�ení segment� [8] 

29. V tomto kroku je proveden �ez st�edem. �ez by mohl kon�it p�ibližn� 

10mm od zna�eného okraje. 

30. Odstran�ní kvadrantu – segmentu �. 1 vý�ezem tvaru „V“ vedoucím 

p�ibližn� od st�edu segmentu �. 1 sm�rem ke konci �ezu provedeném 

v kroku 29. 

31. Sérií odd�leným �ez� dojde k odstran�ní zbytku segmentu. Jedná se o 

podobný zp�sob, který byl proveden p�i vytvá�ení zá�ezu, který v t�chto 

krocích je dokon�en na pot�ebnou velikost. Stále je sledována p�ibližná 

vzdálenost 10mm od zna�eného kone�ného okraje drážky. 

32. Odstran�ní segmentu �. 2. Pracovník stojí ze strany klády, na jejímž okraji 

je segment, který od�ezává. 

33. Totéž je provedeno na druhé stran� klády, tj. odstran�ní segmentu �. 3 a 

následné odstran�ní segmentu �. 4. 

34. Pomocí tesa�ského dláta jsou odstran�ny okraje 10mm vrstvy d�eva  

(obr. 3.15), která je po celém povrchu drážky až po zna�ení okraje drážky. 

Postupn� je zarovnán celý obvod drážky. 
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Obr. 3.15 Práce s dlátem [9] 

35. Pomocí motorové pily je odstran�n st�ed této 10mm vrstvy. 

Podélná drážka a uvol�ovací zá�ez 

Minimální ší�ka podélné drážky je 6,3 cm. Takto široká drážka nesmí kontinuáln� 

probíhat v úseku delším než 30,5 cm. Ve všech p�ípadech však musí být ší�ka drážky 

dostate�ná k zakrytí a ochran� svorník�, d�ev�ných nebo ocelových kolík� a jiných 

kovových spojovacích prost�edk�, stejn� tak jako k zakrytí otvor� pro elektrické 

rozvody, uvol�ovací zá�ezy a podobn�. Drážky musí být dostate�n� široké, aby 

odolávaly pov�trnosti a vniknutí hmyzu. [13] 

Maximální ší�ka podélné drážky �iní 3/8 pr�m�ru klády v kterémkoli bod� klády. 

V p�ípadech extrémn� nepravidelných kontur kmene se m�že ší�ka drážky zvýšit na 

1/2 pr�m�ru klády, avšak toto ší�ka nesmí kontinuáln� probíhat na delším úseku než 

46 cm. [13] 

Pokud se staví z mokrých klád, musí být z horní strany každé klády proveden 

uvol�ovací podélný zá�ez, který je veden prost�edkem spodní klády v prostoru 

ozna�eném sruba�ským kružítkem. Podélné uvol�ovací zá�ezy musí být chrán�ny 

proti pov�trnosti a pln� zakryty podélnou drážkou v následující klád� nebo rohovým 

spojem. Hloubka tohoto uvol�ovacího zá�ezu musí být alespo� �tvrtina pr�m�ru 

klády. Sou�et hloubky podélné drážky a hloubky uvol�ovacího zá�ezu nesmí v 

žádném p�ípad� p�esáhnout polovinu pr�m�ru klády v daném míst� jejího pr��ezu. 

Podélné uvol�ovací zá�ezy mohou probíhat kontinuáln�, nebo musí za�ínat nejdále 

150 mm od vnit�ní strany rohových spoj� a probíhat bez p�erušení mezi rohovými 
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spoji. Uvol�ovací zá�ezy se neprovádí tam, kde by mohly být viditelné, jako 

nap�íklad ve st�nových pr�chodech. 

1. Bo�ní drážka se vyzna�í �ezem motorovou pilou tvarem malého písmene 

V. �ez je cca 150 mm od za�átku klády a kon�í v zá�ezu. Tím je hotov 

konec klády, který p�esahuje obvod srubu. 

2. Na konci klády máme ozna�enou osu st�ny. Pokud je kláda umíst�na tak, 

že �ára nakreslená na konci klády je ve vertikální poloze, provedeme m�lký 

�ez zhruba 25 mm hluboký podél bližší popisné �áry podélné drážky. 

3. Kláda se pooto�í tak, aby �ára, která byla v p�edchozím kroku vertikální, 

nyní svírala s vertikální rovinou p�ibližný úhel, v kterém chceme svislým 

�ezem podélnou drážku upravit.  

4. Kláda se pooto�í ve stejném odklonu od vertikální �áry jako v p�edchozím 

kroku jen na opa�nou stranu. A op�t se vede svislý �ez po celé délce klády. 

Tímto je podélná drážka hotová. 

5. Podélná drážka je pomocí sekery �i dláta do�išt�na. 

(Po kroku 5. bude v p�ípad�, kdy se jedná o kládu, která se nachází nad okenním �i 

dve�ním otvorem, proveden vý�ez, kterým získáme manipula�ní prostor pro 

motorovou pilu. Tento vý�ez bude rozm��en dle projektové dokumentace.) 

6. Kláda se p�eto�í o 180 stup�� podélnou drážkou dol�. Kláda se zasadí ve 

spojích na st�ny jdoucí v kolmém sm�ru k osazované klád�. Správné 

umíst�ní klády je zkontrolováno podle svislých �ar zna�ících vertikální 

rovinu, které jsou na konci klád. 

Veškeré kroky se opakují u všech klád srubových st�n.  

Po sestavení srubu se provede jeho op�tovné rozebrání. Srub se za�ne znovu pro 

kontrolu sestavovat, aby se zjistilo, zda všechny spoje do sebe lehce zapadají a 

zabránilo se problém�m p�i sestavení srubu na staveništi. Zárove� se provedou 

rozvody instalací. 
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Nastavení klád 

P�i pot�eb� klád o v�tší délce (>10-12m), se provádí nastavení klád p�eplátováním 

(obr. 3.16). Pro svorníky se p�edvrtají otvory a pomocí dláta se vytvo�í drážky pro 

zapušt�ní hlavy a matice svorníku.  

 
Obr. 3.16 Nastavení klád [10] 

Rozvody instalací 

1. Srubové st�ny se sestaví do takové výšky, aby byly osazeny klády, ve kterých 

budou umíst�ny zásuvky. 

2. Rozm��í se místa jejich umíst�ní a vyzna�í se zna�kami.  

3. Provede se vertikální vývrt pr�m�ru 32 mm nap�í� podélnými drážkami, aby 

vedení bylo ukryto uvnit� srubové st�ny. 

4. Pomocí elektrického hoblíku se provede vyhoblování klády do roviny 

v místech, kde budou umíst�ny zásuvky tak, aby se vytvo�ila plocha o 5 mm 

v�tší na všechny strany od budoucího krytu zásuvky. 
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Obr. 3.17 Rozvod elekt�iny [5] 

 

Izolace drážek a spoj� 

Izolace drážek a spoj� se provede až na staveništi na skladové ploše Z2 (viz. p�íloha 

za�ízení staveništ�). Podélné drážky mají po okrajích t�snicí pásku a uvnit� jsou 

vypln�ny stla�itelným izola�ním materiálem (v našem p�ípad� ov�í vlnou). Nejprve 

se p�ichytí t�snící páska podél okraje drážek. Páska je opat�ena samolepící vrstvou, 

kterou se p�ichytí k podkladu. V p�ípad� pot�eby se poloha pásky zajistí 

nast�elovacími sponkami. Prostor mezi páskami se vyplní pásy z ov�í vlny. 

P�esahující �ásti se od�íznou nožem. P�ichycení izola�ních pás� se provede 

nast�elovacími sponkami v takovém rozsahu, aby p�i zvedání klády je�ábem nedošlo 

k odpadnutí izolace.  
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Obr. 3.18 Izolace drážek a spoj� [5] 

Provedení prostup� oken a dve�í 

P�i montáži oken se musí po�ítat se sesycháním sruboviny. K vy�íznutí otvor� se 

p�istupuje až ve fázi, kdy je vyzkoušené bezproblémové sesazení srubové st�ny. 

V následujících krocích je popsán postup provedení okenních otvor�.  

1. Poloha oken se zam��í od st�edu srubové st�ny dle projektové dokumentace. 

2. P�enáší se celková ší�ka okna v�etn� rámu a celková výška okna v�etn� rámu 

a dilata�ní prostor nad okenním rámem (obr. 3.19).  

Dilata�ní prostor nad okenním rámem se vypo�ítá pomocí následujícího vzorce: 

Vypo�ítají se hodnoty z obou vzorc�. Platnou je vyšší hodnota  

1. Hodnota = (12mm/kláda x po�et klád) + 12mm (bezpe�nostní faktor) 

2. Hodnota = (55mm/metr x po�et metr�) + 17mm (bezpe�nostní faktor) 

3. Již p�i projektování objektu by vrchní �ást okna m�la vycházet tak, že vý�ez 

pro okenní otvor nena�ízne nadokenní kládu více jak z p�lky.  

Je dobré si velikost okna zaznamenat na prkno spolu s dilata�ním prostorem  
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Obr. 3.19 Rozm��ení okna [8] 

4. Dilata�ní prostor se odm��uje nahoru od hrany okenního otvoru. Prostor okna 

sm�rem dol�. Vždy se používá vodováhu pro zajišt�ní svislosti okenního 

ost�ní. 

5. Nazna�ení vodorovného okraje okna se p�ekreslí pomocí vodováhy. 

6. Prostor v „nadokenní klád�“ slouží jako manipula�ní prostor, ze kterého se 

provedou dva svislé �ezy motorovou pilou. 

7. P�esnost �ezu se zajistí prknem, podle kterého je veden �ez. Hrana prkna je 

totožná s vyzna�enou hranou okna. Prkno se p�ichytí pomocí t�í h�eb� o délce 

60mm. �ez by se nem�l p�iblížit ke spodní hran� okna v parapetní klád� na 

vzdálenost menší než 50mm. 

8. Vodorovný pr��ez se provádí jednotlivými �ezy motorovou pilou po celé 

délce s maximální hloubkou 25 mm. Tyto �ezy prostupují kládu postupn� do 

té doby, než list motorové pily projde skrz celou ší�ku klády. 

9. Provedení drážky pro vodící lištu. Drážka by m�la být 40 mm široká a 100 

mm hluboká. Okraje drážky se rozm��í metrem a vyzna�í tužkou podle 

vodováhy. �ez je veden t�sn� vedle zna�ící �áry ze strany, kde bude umíst�na 

vodící lišta.  

10. Vyzkouší se, zda se vodící lišta do drážky vejde tak, aby se lehce dala zasadit. 

Vodící profil musí do drážky t�sn� zapadnout, ale ne zase p�íliš t�sn�, aby 

srubová st�na mohla voln� sedat.  

11. Po zjišt�ní, kam bude sahat okraj okenního rámu, je možné vytvo�it 15 

stup�ový sklon na podkladní klád� pro odtok vody z této plochy. Sklon se 
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vytvo�í kotou�ovou bruskou s brusným kotou�em o velké hrubosti. Za�ist�ní 

všech �ezných ploch se provede op�t kotou�ovou bruskou. 

12. Následn� bude provedeno umíst�ní minerální rohože do drážky, která se 

dovnit� stla�í vsunutím vodícího profilu. 

13. K vodícímu profilu se p�išroubuje d�ev�ný osazovací rám, který je vysoký 

jako vodící profil. Rám musí být p�išroubován pouze do vodícího profilu, 

nikdy ne do st�n. 

14. Do vodícího rámu se osazuje okenní rám. 

15. Na záv�r se zaizoluje dilata�ní prostor nad osazovacím rámem minerální 

rohoží. K zamezení kondenzace vodních par uvnit� minerální vlny je t�eba 

umístit z interiérové strany parozábranu p�ilepením na srubovou st�nu a 

osazovací rám.  
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Obr. 3.20 Okenní otvor a dilata�ní prostor [11] 

 

 

Stejným zp�sobem se prování osazování dve�í. 
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Sloupy 

Areta�ní šroub je závitová ty� o minimálním pr�m�ru 23 mm zabetonovaná do 

základové desky.  

Na stran� sloupu, která bude u zem�, se vyvrtá do st�edu otvor pro zasouvání šroubu. 

Sloup bude osazen na ocelové desce, která má ve st�edu vyvrtaný otvor s nava�enou 

matkou. Ta m�že být zapušt�na ve sloupu nebo voln� viditelná. Nebude to mít vliv 

na funkci, jedná se pouze o estetický pohled.  

 

 
Obr. 3.21 Schéma areta�ního šroubu [8] 

Sloup bude podpírat pr�vlak a je s ním spojen �epováním.  

 

Provedení dlabu a drážky 

Vyzna�í se st�ed klády a z tohoto místa se rozm��í pozici drážky. Drážka se vy�ízne 

motorovou pilou a do�istíme ji dlátem (obr. 3.22).  
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Obr. 3.22 Dlab [12] 

 

 
Obr. 3.23 �ep sloupu [12] 
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3.7 Jakost, kontrola, zkoušení 

 Pro vstupní, meziopera�ní a výstupní kontrolu provád�ní srubových st�n platí 

požadavky, které jsou dány normami, p�edpisy nebo projektovou dokumentací. 

Provedené kontroly se zapisují do stavebního deníku a do zpracovaného kontrolního 

a zkušebního plánu. 

Vstupní kontrola 

Hodnotí se úplnost, rozsah a zapracování p�ipomínek do projektové dokumentace. 

Mistr zjistí, zda jsou dokon�eny základové konstrukce. Vizuální prohlídkou a 

kontrolním m��ením se zjiš	uje výškové a sm�rové zam��ení podkladových 

konstrukcí. P�em��í se poloha kotvících prvk� a úrove� zhlaví. 

Další �ástí vstupní kontroly je p�ejímka materiálu. Kontrolují se pr�m�ry, délka, 

odklony vláken vizuální kontrolou. 

Sleduje se impregnace d�eva proti šk�dc�m, atesty výrobc� impregna�ních látek. 

Dále se dohlíží na dodržování požadovaných podmínek skladování. Musí být 

vymezeny dostate�né rozm�ry transportních tras pro p�ísun materiálu a p�echody a 

pohyb pracovník�. 

Meziopera�ní kontrola 

Kontroly probíhají podle protokolu kontrolního a zkušebního plánu. Reviduje se 

p�edevším osová svislost st�ny a vodorovnost každé liché �ady, správné provád�ní 

tesa�ských spoj� a správnost skladby srubové kulatiny dle p�edchozí metodiky a 

o�íslování prvk�. Dále velikost otvor� a správné provedení všech dodate�ných úprav 

kulatiny ve st�nové konstrukci. Vyhledávají se odchylky od projektové dokumentace 

a zjišt�né vady se musí ihned opravit. O kontrole se provede zápis do stavebního 

deníku. 

 

Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola probíhá za p�ítomnosti stavbyvedoucího, technického dozoru 

investora �i investora samotného. Kontrolují se všechny konstrukce realizované 

etapy, p�edevším tvarové a rozm�rové odchylky podle normy. Podle projektové 
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dokumentace tvar, p�dorysné umíst�ní st�n, otvory. Zhodnotí se kvalita tesa�ských 

spoj�. Zjiš	uje se dodržení podmínek pro prován�ní technologické etapy, použité 

materiály, technologie provád�ní. O provedení a výsledcích se provede zápis 

kontroly do stavebního deníku. 

3.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

V pr�b�hu realizace srubových st�n budou zajišt�ny a dodržovány obecné podmínky 

pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví. Plán bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 

pracovníci budou proškoleni o bezpe�nosti práce a prevence rizik. Jedná se o tato 

na�ízení vlády, zákony, vyhlášky: 

� Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

� Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí. 

� Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Použité ochranné pracovní pom�cky 

Pracovní rukavice, pracovní od�v, pracovní obuv s pevnou špi�kou, ochranné brýle, 

p�ilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 
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3.9 Vliv na životní prost�edí, nakládání s odpady 

P�íprava srubových klád probíhá v areálu firmy, ve kterém jsou umíst�ny odpadní 

kontejnery a zpracování odpadu je �ešeno vnit�ními p�edpisy pro provoz areálu. 

V pr�b�hu realizace srubových st�n na stavb� bude zajiš	ován úklid pracovišt� tak, 

aby nedocházelo ke zne�iš	ování stavby. P�i samotné montáži se p�edpokládá 

minimální produkce odpadu. Staveništ� bude vybaveno kontejnerem o objemu 1100 

litr� pro uložení odpadu o max. hmotnosti 360 kg. Bude sloužit pro odvoz stavebního 

odpadu. Kontejner bude pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se postará o 

odvezení odpadu. Nakládat s odpadem bude podle platné legislativy. 

P�i realizaci stavby je t�eba se �ídit následujícími p�edpisy: 

� Zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší. 

� Zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� 

n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní 

prost�edí), ve zn�ní zákona �. 93/2004 Sb., zákona �. 163/2006 Sb. a zákona 

�. 186/2006 Sb. 

� Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se 

stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a 

stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� 

� Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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4.1 Obecné informace o stavb� 

Identifikace stavby 

Název stavby: 

Rodinný d�m srubového charakteru 

Místo stavby: 

Nena�ovice (okres Beroun), severní �ást obce 

Katastrální území, parcelní �íslo, vým�ra pozemku: 

Nena�ovice, parc.�.373/3 – 4 305 m2 

Druh (kultura) stavebního pozemku: 

ostatní plocha 

Objekt na parcele, zp�sob využití: 

stávající pozemek je bez zástavby, neplodná p�da 

Stavebník – jméno a p�íjmení (název), adresa (sídlo) 

Ing. Antonín Felber – Husova 68, Vejprty 431 91 

Jana Felberová – H�ebe� �p. 407, 273 45 

Projektant – jméno a p�íjmení, adresa, oprávn�ní zpracovatele dokumentace 

Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 

Držitel certifikátu �SN EN ISO 9001:2001 

Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 

I�O:      25532464 

Odpov�dný zástupce:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. 

Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 

AI. pro pozemní stavby,�KAIT – 1001300 
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Vlastní objekt 

Jedná se o jednopodlažní d�evostavbu srubového charakteru s podkrovím a p�dou. 

P�dorysné rozm�ry jsou 13,9x12,2m. Stavba je nepodsklepená, samostatn� stojící. 

Parcela je svažitá ve sklonu 30°. Tvar a vzhled odpovídá jednoduchému �len�ní 

staveb s maximálním ohledem na ráz krajiny a stavební historii okolí – obdélníkový 

p�dorys, horizontální �len�ní p�ízemí, zast�ešení sedlovou st�echou sklonu 30° 

s v�tšími p�esahy z d�vodu ochrany d�eva. Srubové st�ny jsou navrženy z kulatiny 

pr�m�ru 350mm. Stavba je ur�ena k bydlení. 

�ešená �innost 

Technologický p�edpis �eší postup pro provád�ní trámového stropu se záklopem 

z p�ekládaných fošen. Spoje trám� budou �ešeny tesa�skými spoji.  

4.2 Materiál, doprava a skladování 

Materiál  

Dodavatel: 

Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 

Držitel certifikátu  

�SN EN ISO 9001:2001 

Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 

I�O:      25532464 

 

 

Lignofix I Profi  

Tab. 4.1 Pot�eba p�ípravku Lignofix I Profi [36] 

název 
MJ Spot�eba 

koncentrátu [kg/m2] 

nát�rová 
plocha 
[m2] 

spot�eba 
koncentrátu 

[kg] 

po�et 
balení 

Lignofix kg 0,034 430,97 14,65 3ks 5kg 
balení 

Pozn.: Vydatnost: 1 kg koncentrátu p�ípravku (�ed�ného 1 : 4 vodou) na  30 m2 plochy d�eva. 
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Plamostop 

Tab. 4.2 Pot�eba p�ípravku Plamostop [37] 

název 
MJ Spot�eba 

koncentrátu [kg/m2] 

nát�rová 
plocha 
[m2] 

spot�eba 
koncentrátu 

[kg] 

po�et 
balení 

Plamostop kg 0,441 220 98 
5ks 

20kg 
balení 

 

Nehran�né �ezivo 

Tab. 4.3 Nehran�né prvky [33] 

 
Tab. 4.4 Nesámované fošny  [10] 

název MJ Pot�eba materiálu plocha stropní konstrukce 
[m2] 

fošny tl. 30 mm m3 4,03 101 
Pozn.: v pot�eb� materiálu je po�ítáno 33%  navíc pro p�eložení prken a pro�ez, dodávány fošny délky 
5m. 
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Kovové spojovací prost�edky 

Svorník – minimální zásoba na stavb� 100 ks. 

Kramle – kulaté provedení 300 mm – minimální zásoba na stavb� 40 ks. 

1.1.1 Doprava 

Stropní trámy se budou p�evážet z areálu dodavatele na staveništ� nákladním 

automobilem Tatra 815 v úprav� pro p�evoz d�eva. Postup p�i nakládání se �ídí 

p�epravními p�edpisy a p�edpisy výrobce. Materiál na valníku musí být stabiln� 

uložen a zajišt�n proti p�í�nému i podélnému posunu upínacími pásy.  

P�ejímku dodávky provádí stavbyvedoucí, vedoucí �ety nebo pov��ená osoba. 

Pomocí hydraulické ruky se d�ev�né prvky z valníku p�esunou na skládku Z1. 

Z tohoto prostoru se postupn� p�emístí je�ábem na skládku Z2. Skladovány budou 

dle nákresu v p�íloze (P 12). Doprava bude postupná, ve dvou etapách, z d�vodu 

nosnosti nákladního automobilu.  

P�ivezení fošen nákladním automobilem T 815-250R41 s p�ív�sem prob�hne po 

dokon�ení montáže stropních trám�. Uložení je zajišt�no na skládce Z2.  

Osazení d�ev�ných prvk� konstrukcí zajistí je�áb Tatra D28. Diagram únosnosti 

je�ábu je sou�ástí technologického projektu. 

Skladování 

Skládku tvo�í zhutn�ný št�rkový násyp tl. 200 mm, rovný a odvodn�ný. Stropní 

trámy se uloží na d�ev�né hranoly do výšky minimáln� 300 mm od povrchu skládky. 

Kulatina se z bezpe�nostních d�vod� a z d�vodu lepší p�ehlednosti nep�ekládá do 

více vrstev. 

Fošny se ukládají do hrání o maximální výšce 2m. Jako podkladní materiál se nesmí 

používat prvky krovu, kulatinu ani vrstvené podklady tvo�ené dv�ma nebo více 

prvky voln� položenými na sebe, které by mohli zap�í�init necht�ný pohyb �i posun 

skladovaného materiálu. 

Izolace, kovové spojovací materiály, nát�rové a impregna�ní hmoty jsou uzav�eny 

v uzamykatelném skladu. 
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4.3 P�ipravenost 

Staveništ� 

Na staveništi budou vybudovány p�ípojky elektrické energie a vody, p�íjezdová 

komunikace pro pojezd pot�ebné mechanizace pro vybudování srubových st�n. Na 

hranicích pozemku musí být staveništ� souvisle oploceno do výšky nejmén� 1,8 m, 

hranice z�eteln� rozeznatelná i za snížené viditelnosti. Staveništ� bude zabezpe�eno 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým 

osobám vyzna�eno bezpe�nostní zna�kou na všech vstupech.  

Skládky materiálu musí být umíst�ny v prostoru staveništ� a musí být odvodn�ny a 

zpevn�ny.  

Práce mohou probíhat pouze p�i p�íznivých klimatických podmínkách; tj. nesmí být 

deštivo a musí být vhodné pov�trnostní podmínky, které nebrání bezpe�né práci na 

stavb�. Okolní teplota by m�la být minimáln� 5°C. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpe�nosti práce. 

Stavba 

P�ed zapo�etím stropní konstrukce musí být dokon�eny srubové st�ny, osazeny 

sloupy a provedeno zajišt�ní zdvojeným pr�vlak� spojovacími prost�edky. Provede 

se kontrola rovnosti a správné poloh st�n dle PD. Kontrolují se odchylky p�esnosti 

stanovené pro dané konstrukce uvedené v kontrolním a zkušebním plánu. Výsledky 

kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

4.4 Personální obsazení 

1 x vedoucí �ety 

2 x montážník 

1 x je�ábník 

1 x vaza� 

Vedoucí �ety 

Zodpovídá za organizaci práce uvnit� �ety a za kvalitu provedené práce, která 

odpovídá projektu a technologickému p�edpisu provád�ní stropních konstrukcí. 

Dohlíží na BOZP. Provádí kontrolu provedených prací, jejich vodorovnost a svislost, 

správné provedení tesa�ských spoj� a umíst�ní prvk�, dle metodiky �íslování. 
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Montážník 

Dbá na p�esné osazení konstruk�ních prvk� a kvalitu spoj�. Pomáhá s manipulací 

prvk� zav�šených na je�ábu a jejich odpojování ze záv�s�. 

Je�ábník 

Je�ábník musí mít platný je�ábnický pr�kaz, �idi�ský pr�kaz skupiny C a musí být 

zp�sobilý pro ovládání stroje. Náplní práce je obsluha je�ábu a manipulace s prvky 

z místa skládky materiálu na místo montáže.  

Vaza� 

Vaza� p�ipev�uje jednotlivé prvky stropní konstrukce na je�áb. Musí mít vaza�ské 

oprávn�ní. 

Všichni pracovníci (tj. d�lníci a vedení stavby) budou užívat pracovní p�ilbu, pevnou 

pracovní obuv, ochranný pracovní od�v, ochranné rukavice a pop�. chráni�e sluchu a 

zraku. Dále budou vyškoleni dle platné legislativy z bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci. 

4.5 Stroje a pracovní pom�cky 

� ochranné rukavice 

�  ochranný pracovní od�v 

�  pracovní obuv s pevnou špi�kou 

�  ochranné brýle 

�  p�ilby 

�  reflexní vesty 

�  Sluchátka 

�  respirátory 

� sruba�ský hoblík s oblým b�item 

� po�íz 

� sruba�ské kružítko 

� kladivo 

� vodováha 

� olovnice 

� metr 
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� tesa�ské dláto 

� štípací sekera 

� motorová pila HUSQVARNA 346 XP 

� T 815-231R25 28 325 6×6.2 

6×6 univerzální v�z pro vyvážení a p�epravu d�eva 

� autoje�áb TATRA AD 28 

� T 815-250R41 s p�ív�sem 

4.6 Pracovní postup 

T�žba a p�íprava stavebního materiálu 

T�žba probíhá od za�átku prosince do konce b�ezna. U kulatiny je nutné zkontrolovat 

to�ivost vláken, m�la by se použít �erstvá kulatina s rovnými �i pravoto�ivými 

vlákny do maximální to�ivosti 1 : 12. Veškeré d�evo se skladuje minimáln� 300 až 

400 mm nad úrovní zem�. Po vyt�žení jsou klády odkorn�ny ru�n� pomocí po�ízu. 

Klády se hoblují hoblíkem s oblým b�item. Po opracování je provedeno chemické 

ošet�ení d�eva. 

Chemické ošet�ení 

Ochrana d�eva proti šk�dc�m, plísním a houbám 

Chemická ochrana slouží k preventivní povrchové impregnaci d�eva a materiál� na 

bázi d�eva proti d�evokaznému hmyzu (�ervoto�, tesa�ík).  

U klád se provádí tlaková impregnace p�ípravkem Bochemit. 

Po sestavení srubu a následné demontáži se provede dot�ení spoj� a podélných 

drážek. K tomuto ú�elu byl zvolen p�ípravek Lignofix I-Profi koncentrát bezbarvý. 

Aplikuje se �ed�ný vodou 1:4 nát�rem na o�išt�né d�evo, zbavené ne�istot, k�ry a 

lýka. Ochrana d�eva v exteriéru musí být p�ekryta vhodným nát�rem zabra�ujícím 

tvorb� trhlin. Doporu�ený po�et ošet�ení: 1-2x dle povrchu d�eva (hrub� opracované 

1x, hladce 2x). Aplikaci p�ípravku doporu�ujeme p�i teplot� nejmén� 5 °C. [36] 

Vydatnost: 1 kg koncentrátu p�ípravku (�ed�ného 1 : 4 vodou) na  30 m2 plochy 

d�eva. 
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Protipožární ochrana 

PLAMOSTOP D transparent je ur�en na ochranu d�eva p�ed ohn�m v rozmezí 

zkušebních protokol� uvedených v prohlášení o shod�. 

P�íprava podkladu:  

Povrch d�eva musí být �ádn� o�išt�n od prachu a mastných skvrn. D�evo m�že být 

ošet�eno proti hmyzu, houbám a barevn� tónováno mo�idly. V prostorách, kde není 

požadavek na nábytká�skou kvalitu povrchu, m�že být vlhkost d�eva vyšší než 12%, 

Mohou se místy vytvá�et drobné bublinky, které nesnižují funk�nost nát�ru, ale 

mohou být estetickou závadou. Bublinky jsou pozorovatelné pouze na hoblovaném 

d�evu. [37] 

P�íprava nát�ru:  

Nát�r je dodáván ve stavu ur�eném k použití. P�ed použitím je nutné nát�r v 

p�epravním  

obalu d�kladn� promíchat. Potom je teprve možné odebrat pot�ebné množství k 

provád�ní práce. P�ed každým odb�rem z p�epravního obalu provedeme vždy �ádné 

promíchání. Nát�r se m�že do�edit p�idáním max. 5% pitné vody. [37] 

Aplikace:  

Nát�r se nanáší p�i teplotách v�tších než +5° C. Na náro�né povrchové úpravy se  

doporu�uje teplota +12°C. P�i teplotách +20°C se mohou nanášet dva nát�ry b�hem 

24 hodin. Jednotlivé vrstvy se mohou p�ebrušovat jemným smirkovým papírem. 

Kone�ná povrchová úprava se provádí laky, mimo vodou �editelnými. I po 

vytvrdnutí nesmí nát�r bez povrchové úpravy p�ijít do styku s vodou. [37] 

Hygiena a bezpe�nost práce:  

PLAMOSTOP D neobsahuje normou nep�ípustné koncentrace zdraví škodlivých 

látek. Používají se b�žné ochranné pom�cky a zásady ochrany zdraví jako p�i 

nat�ra�ských pracích. PLAMOSTOP D je pln� odstranitelný vodou, proto je nutné 

zasažená místa �ádn� umýt pod tekoucí vodou. [37] 

P�ípravná fáze 

Vzhledem k technologické náro�nosti stavby se veškeré opracování klád a sestavení 

„nane�isto“, zahrnující zhotovení tesa�ských spoj�, provádí v prostorách dodavatele, 

které jsou k tomuto ú�elu ur�ené.  
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Stropní konstrukce 

1. Na konci klády je pomocí svislé roviny nazna�ena poloha klády v jejím 

finálním umíst�ní. Z této roviny se vychází. Nakreslí se všechny budoucí 

�ezy. U stropních trám� se jedná hlavn� o vrchní se�íznutí, pro pokládku 

podlahy (obr. 4.1). 

2. Pracovník zaujme pohodlnou a stabilní polohu. Motorovou pilu drží 

v horizontální poloze (obr. 4.2). 

3. P�ed zapo�etím �ezu je t�eba držet po�átek lišty na jednom míst�. Konec lišty 

motorové pily je veden tak, aby kopíroval p�edkreslenou �eznou linii na 

opa�né stran� klády (obr. 4.3). Tento �ez je veden po úhel 45°. 

               
Obr. 4.1 Rozm��ení klády [8]        Obr. 4.2 Zapo�etí �ezu [8] 

 
Obr. 4.3 Správná poloha motorové pily [8] 
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4. Pokud je �ez dlouhý 30-40 cm, ješt� jednou se opakuje, ale nepohybuje se 

koncem pily, ale jejím po�átkem (obr. 4.4). Op�t do úhlu 45° podél �ezné 

linie. T�mito opakovanými �ezy se postupuje po celé délce klády. 

 

 
Obr. 4.4 Správné pokra�ování �ezu [8] 

5. Do�íznutí klády se provede malým „	uknutím“ celé lišty do konce �ezu 

 (obr. 4.5). 

 
Obr. 4.5 Do�íznutí klády [8] 

6. P�i st�ídavém �ezaní pod úhlem 45° z�stanou na klád� malé p�í�né hranky. Ty 

odstraní „brousícím pohybem“ dle obr. 4.6 (s.73).  
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Obr. 4.6 „brousící pohyb“ [8] 

7. Postupuje se podél klády (obr. 4.7) a opakuje se stejný „brousící pohyb“ na 

pozicích A, B, C…atd.  

 
Obr. 4.7 Postup na pozicích [8] 

8. Klády se umístí jako trámy na srubové st�ny do finální pozice (obr. 4.8). 

9. Zajistí se pozice pomocí klín� z obou stran trámu. 
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Obr. 4.8 Rozmíst�ní klád [8] 

10. Známe výšku ve které má být rovina pro provedení záklopu a výšku srubové 

st�ny. P�i umíst�ní klád do správné polohy odm��íme vzdálenost o kterou 

pot�ebujeme snížit stropní trám. Tato hodnota se nastaví na sruba�ské 

kružítko. Postup zna�ení je stejný jako u klasického rohového spoje srubové 

st�ny. V tomto kroku popisujeme stropní trám. 

 
Obr. 4.9 Práce se sruba�ským kružítkem [8] 
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11. Kružítko se oto�í o 180 stup��. Znovu se nastaví sruba�ské kružítko na 

pot�ebnou hodnotu snížení a popíše se kláda ve st�n�. 

 
Obr. 4.10 Kontrola libely [8] 

12. Vybere se, kde bude vodorovná rovina �ezu, která bude ur�ovat povrch 

vnit�ního spoje.  

 
Obr. 4.11 Ur�ení vodorovné roviny [8] 

13. V místech, kde vodorovná rovina protíná popisovou �áru, získáme 2 body 

zájmu. Pokud do tohoto bodu umístí noha kružítka a opíše se tento bod na 

st�novou kládu (p�i p�ekreslení e t�eba  hlídat urovnání obou libel), získají se 

další dva pot�ebné body. 
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Obr. 4.12 Zna�ení okraje �ezu [8] 

14. Pomocí vodováhy se p�ekreslí body vodorovn� podél klády na druhou stranu 

stropního trámu. V míst�, kde se protnou body s popisovou �árou, vzniknou 

další 2 pot�ebné body. Pomocí kružítka se tyto body p�enesou na trám. 

Finální kontrolou se zjistí, zda vše bylo provedeno správn� a pe�liv�. Roviny 

by m�li být perfektn� urovnány nad sebou. 

15. Stropní trám se odvalí stranou. 

16. Kone�ný vzhled vznikne propojením všech protilehlých významných bod�. 

Použitím flexibilní pásky se docílí toho, že popisová �ára bude p�esn� 

spojovat dané body. 

 
Obr. 4.13 Spojování bod� [8] 

17. Ve spoji se odstraní p�ebyte�né d�evo pomocí technik použitými p�i úprav� 

rohových spoj� srubových st�n.  
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Obr. 4.14 Provedený spoj [8] 

18. Trám se p�evalí zp�t tak, aby spoje do sebe zapadly. 

 
Obr. 4.15 P�evalení klády [13] 

Pokud jsou rozmíst�ny všechny stropní trámy, zajistí se jejich stabilitu prostr�ením 

ocelové ty�e n�kolika vrstvami srubové st�ny. P�edvrtá se otvor pro zasunutí této 

ty�e. Otvor m�že být maximáln� o 1mm v�tší než pr�m�r ty�e. 
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Provede se záklop nesámovanými fošnami o tlouš	ce 20 a 30 mm.  

 
Obr. 4.16 Fošnový strop [14] 

Legenda obr. 4.16 Fošnový strop [14] 

a - p�í�ný �ez stropnicí; b - p�í�ný �ez záklopem (stropnice je v pohledu). 1 - 

stropnice; 2 - dolní fošna záklopu s profilováním; 3 - horní fošna záklopu p�esahující 

p�es okraje spodní fošny o 4 až 6 cm na každé stran�; 4 - podkladek položený na 

stropnici pod horní fošnou záklopu. [14] 

 

D�ev�ný trámový strop s viditelným p�ekládaným fošnovým záklopem, hrany fošen 

jsou výrazn� profilované. 

 
Obr. 4.17 Provedený záklop [14] 
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4.7 Jakost, kontrola, zkoušení: 

Pro vstupní, meziopera�ní a výstupní kontrolu provád�ní stropních konstrukcí platí 

požadavky, které jsou dány normami, p�edpisy nebo projektovou dokumentací. 

Provedené kontroly se zapisují do stavebního deníku a do zpracovaného kontrolního 

a zkušebního plánu. Kontrolní a zkušební plán - P�íloha P9. 

Vstupní kontrola 

Kontroluje se úplnost, rozsah a zapracování p�ipomínek do projektové dokumentace. 

Mistr kontroluje, zda jsou dokon�eny nosné st�ny. Kontroluje se rovinnost 

provedených konstrukcí a kvalita spoj�. P�ekontroluje se výškové a sm�rové 

zam��ení podkladových konstrukcí vizuální kontrolou a kontrolním m��ením. 

Další sou�ástí vstupní kontroly je p�ejímka materiálu. Kontrolují se profily, délka, 

odklony vláken vizuální kontrolou (�SN 732824-1), kontrolním m��ením (�SN EN 

338) namátkov� po ucelených �ástech se zjiš	uje vlhkost. Požadovaná vlhkost je 

uvedena v projektové dokumentaci.  

Kontroluje se impregnace d�eva proti šk�dc�m. P�ekontrolují se atesty výrobc� 

impregna�ních látek. 

Dále se kontroluje dodržování požadovaných podmínek skladování. Musí být 

vymezeny transportní trasy pro p�ísun materiálu a pro p�echody pracovník� o 

dostate�ných rozm�rech. 

Výsledky kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Meziopera�ní kontrola 

Kontroly probíhají podle protokolu kontrolního a zkušebního plánu. Kontroluje se 

p�evážn� poloha a rovinnost trám�, správné provád�ní tesa�ských spoj�, uložení 

fošen a provedení h�ebíkových spoj� .Kontrolují se odchylky od projektové 

dokumentace a vady se musí opravit ihned. O kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku. 
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Výstupní kontrola 

Probíhá za p�ítomnosti stavbyvedoucího, technického dozoru investora �i investora 

samotného. Kontrolují se všechny konstrukce realizované etapy, p�edevším tvarové a 

rozm�rové odchylky podle normy. Kontrola tesa�ských spoj�. Kontroluje se dodržení 

podmínek pro prován�ní technologické etapy, použité materiály, technologie 

provád�ní. O provedení a výsledcích se provede zápis do stavebního deníku. 

4.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

V pr�b�hu realizace srubových st�n budou zajišt�ny a dodržovány obecné podmínky 

pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 

pracovníci budou proškoleni o bezpe�nosti práce a prevence rizik. Jedná se tyto 

na�ízení vlády, zákony, vyhlášky: 

� Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

� Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí. 

� Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Ochranné pracovní pom�cky 

Pracovní rukavice, pracovní od�v, pracovní obuv s pevnou špi�kou, ochranné brýle, 

p�ilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory. 

4.9 Vliv na životní prost�edí, nakládání s odpady 

P�íprava stropních trám� probíhá v areálu firmy, ve kterém jsou umíst�ny odpadní 

kontejnery a zpracování odpadu je �ešeno vnit�ními p�edpisy pro provoz areálu. 

V pr�b�hu realizace provád�ní stropní konstrukce na stavb� bude zajiš	ován úklid 

pracovišt� tak, aby nedocházelo ke zne�iš	ování stavby. P�i samotné montáži se 

p�edpokládá minimální produkce odpadu. Staveništ� bude vybaveno kontejnerem na 

odpad o objemu 1100 litr� pro uložení odpadu o max. hmotnosti 360 kg. Bude 

sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Kontejner bude pronajat po dobu výstavby a 
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pronajímatel se postará o odvezení odpadu. Nakládat s odpadem bude podle platné 

legislativy. 

P�i realizaci se budeme �ídit následujícími p�edpisy: 

� Zákon �. 86/2002 Sb., O ochran� ovzduší 

� Zákon �. 100/2001 Sb., Zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní 

prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování 

vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní zákona �. 93/2004 Sb., zákona �. 

163/2006 Sb. a zákona �. 186/2006 Sb. 

� Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se 

stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a 

stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� 

� Zákon �. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 



86 
 

VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN� 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  

 
  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
�ÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  
  

5 TECHNOLOGICKÝ POSTUP - KROV 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Jakub Petrásek  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2012    



87 
 

OBSAH 

5.1� Obecné informace o stavb� ................................................................... 84�

5.2� Materiál, doprava a skladování.............................................................. 85�

5.3� P�ipravenost .......................................................................................... 86�

5.4� Personální obsazení............................................................................... 87�

5.5� Stroje a pracovní pom�cky:................................................................... 88�

5.6� Pracovní postup .................................................................................... 89�

5.7� Jakost, kontrola, zkoušení: .................................................................... 92�

5.8� Bezpe�nost a ochrana zdraví: ................................................................ 94�

5.9� Vliv na životní prost�edí, nakládání s odpady ........................................ 95�



88 
 

5.1 Obecné informace o stavb��

Identifikace stavby 

Název stavby: 

Rodinný d�m srubového charakteru 

Místo stavby: 

Nena�ovice (okres Beroun), severní �ást obce 

Katastrální území, parcelní �íslo, vým�ra pozemku: 

Nena�ovice, parc.�.373/3 – 4 305 m2 

Druh (kultura) stavebního pozemku: 

ostatní plocha 

Objekt na parcele, zp�sob využití: 

stávající pozemek je bez zástavby, neplodná p�da 

Stavebník – jméno a p�íjmení (název), adresa (sídlo) 

Ing. Antonín Felber – Husova 68, Vejprty 431 91 

Jana Felberová – H�ebe� �p. 407, 273 45 

Projektant – jméno a p�íjmení, adresa, oprávn�ní zpracovatele dokumentace 

Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 

Držitel certifikátu �SN EN ISO 9001:2001 

Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 

I�O:      25532464 

Odpov�dný zástupce:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. 

Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 

AI. pro pozemní stavby,�KAIT – 1001300  

 

Charakteristika stavby 

Jedná se o jednopodlažní d�evostavbu srubového charakteru s podkrovím a p�dou. 

Stavba je nepodsklepená, samostatn� stojící. Tvar a vzhled odpovídá jednoduchému 
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�len�ní staveb s maximálním ohledem na ráz krajiny a stavební historii okolí – 

obdélníkový p�dorys, horizontální �len�ní p�ízemí, zast�ešení sedlovou st�echou 

sklonu sklonu 30° s v�tšími p�esahy z d�vodu ochrany d�eva. Stavba je ur�ena 

k bydlení. 

�ešená �innost 

Technologický p�edpis �eší postup provád�ní krovu ve stavební technologické etap� 

hrubé vrchní stavby. Jedná se o vaznicový krov �ešený jako stojatá stolice. Hlavním 

nosným prvkem jsou 2 plné vazby, které se skládají z šesti vaznic 120x140 mm, �ty� 

sloupk� 120x120 mm, jednoho v�šáku 120x120 mm, �ty� vzp�r 120x120 mm, jedné 

kleštiny 80x180 mm, dvou krokví 120x180 mm a rozp�ry 180 x 240 mm. Jedná se o 

sedlovou st�echu se sklonem 30°. Jako konstruk�ní materiál bude použito d�evo 

smrkové t�ídy A+ s maximální vlhkostí 15%. Spojování prvk� bude provedeno 

tesa�skými spoji s využitím h�ebík�, svorník� a ocelových spojovacích profil�.. 

5.2 Materiál, doprava a skladování 

Materiál 

Tab. 5.1 Nehran�né prvky [15] 

ozn. popis prvku 
objem rozm�r š x v 

ks 
délka délka sklon 

podlaží, poznámka 
(m³) (m) (m) celkem (°) 

S3 SLOUPEK 
KROVU 0,141 0,18 0,18 6 0,725 4,35 90 skrytý v obvodovém 

zdivu 

S4 SLOUPEK 
- V�ŠÁK 0,064 0,12 0,18 2 1,485 2,97 90 p�ed štíty pod 

vrcholovou vaznicí 

S5 SLOUPEK 
- V�ŠÁK 0,192 0,18 0,18 4 1,485 5,94 90 pod vrcholovou vaznicí 

S6 SLOUPEK 
KROVU 0,552 0,18 0,18 7 2,435 17,05 90 6x ve štít�, 1x v interiéru 

S7 SLOUPEK 
KROVU 0,085 0,18 0,18 1 2,61 2,61 90 v interiéru 

          
V2 VAZNICE 2,851 0,18 0,24 6 11 66,00 0 v modulu A, B, 2x C, D 

a E 
KI1 KLEŠTINA 0,588 0,08 0,18 6 6,8 40,80 0  
KI2 KLEŠTINA 0,801 0,08 0,18 7 7,95 55,65 0  
Pt POMOCNÝ 

TRÁM 0,504 0,18 0,175 4 4 16,00 0 nad st�nami K1, K3 a 
K6 

R ROZP�RA 0,801 0,18 0,24 3 6,18 18,54 0  
          

Kr KROKEV 4,935 0,12 0,18 24 9,52 228,48 30  
Vz1 VZP�RA 0,233 0,18 0,18 6 1,2 7,20 45  
Vz2 VZP�RA 0,500 0,18 0,18 4 3,86 15,44 45 ve štítech 

Pa2 PÁSEK 0,110 0,1 0,16 6 1,15 6,90 45 u interiérových sloup� 
S6 a S7 
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Tesa�ský úhelník 130 x 32,5 x 2,0 Levý, hmoždík, svorník, h�ebíky 

Doprava 

Stavební materiál se bude p�evážet od dodavatele na staveništ� pomocí nákladního 

automobilu T 815-250R41 s p�ív�sem. Postup p�i nakládání se �ídí p�epravními 

p�edpisy a p�edpisy výrobce. Materiál na valníku musí být uložen stabiln�, aby se 

nemohl posunout a zajišt�n v obou sm�rech upínacími pásy. Dodávky p�ejímá 

stavbyvedoucí, vedoucí �ety nebo pov��ená osoba. Pomocí hydraulické ruky se 

d�ev�né prvky z valníku p�esunou na skládku.  

Osazení d�ev�ných prvk� konstrukcí bude provedeno pomocí je�ábu.  

Skladování 

Skladovací plocha k uložení d�ev�ných prvk� musí být zpevn�ná, odvodn�ná a 

rovná. Prvky se ukládají do hrání o maximální výšce 2m. Jako podkladní materiál se 

nesmí používat prvky krovu, kulatinu ani vrstvené podklady tvo�ené dv�ma nebo 

více prvky voln� položenými na sebe, které by mohli zap�í�init necht�ný pohyb �i 

posun skladovaného materiálu. P�i dlouhodobém skladování musí podklad zajistit 

minimální vzdálenost skladovaného materiálu od zem�. Tato vzdálenost je 30 cm. 

Jednotlivé hrán� musí být dob�e p�ístupné. Mezi jednotlivými hrán�mi musí být 

pr�chozí ší�ka minimáln� 0,75m. Musí být zajišt�na dostate�ná ochrana d�ev�ných 

prvk� proti negativním klimatickým vliv�m.  

Spojovací prvky a ná�adí bude umíst�no v suchém, �istém, uzamykatelném skladu 

v prostorách staveništ�.  Spojovací prvky se usklad�ují v krabicích �i jiných balení. 

Ukládají se do regál� nebo na zem.  

5.3 P�ipravenost 

Staveništ� 

Na staveništi bude z�ízena p�íjezdová komunikace pro pojezd pot�ebné mechanizace. 

Na staveništi budou z�ízeny p�ípojky elektrické energie. Staveništ� bude 

zabezpe�eno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, a to vyzna�ením hranice 

staveništ� mobilním oplocením výšky nejmén� 1,8m, rozeznatelným i za snížené 

viditelnosti. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�eno 

bezpe�nostní zna�kou na všech vstupech. 
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Na staveništi jsou umíst�ny odvodn�né a zpevn�né skládky stavebního materiálu. 

Skládka bude zárove� sloužit jako montážní plocha. 

Práce mohou probíhat pouze za p�íznivých klimatických podmínek z d�vodu 

dodržení technologických a bezpe�nostních p�edpis� na výstavbu. Tyto podmínky 

jsou uvedeny v kontrolním a zkušebním plánu (p�íloha P 9). 

Všichni pracovníci musí být prokazateln� proškoleni o bezpe�nosti práce.  

Stavby 

P�ed zapo�etím stavby krovu musí být dokon�eny srubové st�ny a stropní kostrukce. 

Musí být p�ekontrolována rovinnost vrchních klád srubových st�n. 

5.4 Personální obsazení 

1 x vedoucí �ety - tesa� 

2 x tesa� – montáž krovu 

1 x pomocní d�lníci 

1 x je�ábník 

1 x vaza� 

 

Vedoucí �ety 

Zodpovídá za organizaci práce uvnit� �ety a za kvalitu provedené práce, která 

odpovídá projektu a technologickému p�edpisu provád�ní krovu. Dohlíží na 

bezpe�nost. Provádí kontrolu provedených prací, jejich rovinnost a svislost, správné 

provedení tesa�ských spoj�. 

Tesa�i 

Provád�jí montáž krovu dle pokyn� vedoucího �ety a v souladu s technologickým 

p�edpisem. Dbají na kvalitu tesa�ských spoj� a na správnost provedení jednotlivých 

konstruk�ních celk�. Dávají pokyny pomocným d�lník�m.  

Pomocný d�lník 

P�ipravují jednotlivé prvky krovu. �ídí se pokyny tesa��.  
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Je�ábník 

Je�ábník musí mít platný je�ábnický pr�kaz, �idi�ský pr�kaz skupiny C a musí být  

zp�sobilý pro ovládání stroje. 

Vaza� 

Vaza� p�ipev�uje jednotlivé prvky krovu na je�áb. Musí mít vaza�ské oprávn�ní. 

Všichni pracovníci (tj. d�lníci a vedení stavby) budou užívat pracovní p�ilbu, pevnou 

pracovní obuv, ochranný pracovní od�v, ochranné rukavice a pop�. chráni�e sluchu a 

zraku. Dále budou vyškoleni dle platné legislativy z bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci. 

5.5 Stroje a pracovní pom�cky: 

� 1 x tesa�ská tužka 

� 1 x vysunovací metr délky 5m 

� 1 x k�ída 

� 2 x elektrická vrta�ka; sada vrták� do d�eva 

� 2 x motorová �et�zová benzínová pila 

� 1 x akumula�ní vrta�ka, sada nástavc�, 2ks vým�nné baterie 

� 2 x rašple 

� 2 x klešt� 

� 2 x sada klí�� matkových 

� 2 x úhelník 

� 1 x úhlom�r regulovatelný - d�ev�ný 

� 1 x hoblík elektrický, 1 hoblík ru�ní 

� 2 x žeb�íky délky 4m 

� 1 x palice železná 

� 1 x palice gumová 

� 2 x kladivo 

� 1 x m��ící pásmo 

� 1 x vodováha 1m 

� 1 x vodováha 2m 

� 2 x olovnice 

� 2 x š��ra 
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� 1 x m��ící la	 

� 1 x konopné lano¨ 

� T 815-250R41 s p�ív�sem 

� je�áb AD 28 D 

5.6 Pracovní postup 

P�ed vlastním provedení krovu se na pracovní ploše vyzkouší, zda tesa�ské spoje do 

sebe zapadají a zda není pot�eba provést n�jaké úpravy. Následn� se jednotlivé prvky 

nat�ou impregnací proti šk�dc�m. Dodrží se postup, který udává výrobce nát�rové 

hmoty.  

Aplikuje se �ed�ný vodou 1:4 nát�rem na o�išt�né d�evo, zbavené ne�istot, k�ry a 

lýka. Ochrana d�eva v exteriéru musí být p�ekryta vhodným nát�rem zabra�ujícím 

tvorb� trhlin. Doporu�uje se jeden nát�r u hrub� opracovaného povrchu. Aplikaci 

p�ípravku se provádí p�i teplot� nejmén� 5 °C. 

Nosné sloupky, pásky, vzp�ry a ostatní za�epované konstrukce budou spojeny a 

zajišt�ny dle popisu a p�iloženého zobrazení. 

 
Obr. 5.1 3D model krovu [15] 

 

Osazení pozednic 

Osazení provádí vedoucí �ety spolu se dv�ma pomocníky. Pozednice budou 

vyzvednuty je�ábem a umíst�ny dle projektové dokumentace. Pozednice musí být 

se�íznuta z vrchu do roviny a to po celé délce, aby osedlání krokví bylo snadn�jší.  
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Pozednice V1 bude osazena na kraje zdvojených pr�vlak�, které p�esahují do 

exteriéru. Kotvení bude provedeno kadmiovanými závitovými ty�emi pr�m�ru 

18mm s velkoplošnými podložkami v každém pr�vlaku. Zdola musí být kotvení 

zapušt�no a ukryto. 

Rovinnost pozednice by nem�la mít odchylku v�tší jak 5 mm na vzdálenost 2m.  

Osazení vaznic 

Okrajová vaznice V2 bude osazena na sloupky S3, které jsou do ní za�epovány. 

V �epech budou vyschlé d�ev�né kolíky pro dostate�né kotvení vaznice.  

 
Obr. 5.2 �epový spoj [16] 

Sloupky jsou za�epovány z vrchu do srubových st�n, u kterých je poslední vrchní 

kláda se�íznuta do roviny. Stabilitu sloupk� zajiš	ují vzp�ry Vz1. 

St�edová vaznice V2 bude osazena na sloupky S6 pop�ípad� S6 a S7, které jsou do ní 

a do srubové st�ny za�epovány. V �epech budou vyschlé d�ev�né kolíky pro 

dostate�né kotvení vaznice. Sou�asn� se osadí vzp�ry Vz2 pro p�í�né ztužení. 

Vrcholová vaznice V2 se osadí na sloupky S4 a S5, které budou za�epovány a 

zajišt�ny d�ev�nými kolíky jako ostatní. Rovinnost vaznice by nem�la mít odchylku 

v�tší jak 5mm na 2m. 

Napojení vaznice bude provedeno šikmým p�eplátováním s ozubem. Stabilita spoje 

bude zajišt�na svorníky. 
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Obr. 5.3 Napojení vaznice [10] 

 
Obr. 5.4 P�eplátování s ozubem [10] 

P�ed osazením krokví se musí jednotlivé nosné stolice zav�trovat proti samovolnému 

pádu. 

Osazení krokví 

Krokve se osazují na vaznice osedláním ve vzdálenostech uvedených v projektové 

dokumentaci. 
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Obr. 5.5 Osedlání [16] 

Spoje k pozednici se musí dostate�n� probít krovovými h�ebíky délky 260mm. 

Spojení krokví ve h�ebeni bude provedeno na sraz se šikmým �elem.  

 
Obr. 5.6 Propojení krokví [16] 

P�i osazování krokví ve štítu, se nesmí zapomenout zárove� osadit rozp�ry R. 

Vým�na kolem komínu se provede až po montáži všech ostatních krokví. 

5.7 Jakost, kontrola, zkoušení 

Pro vstupní, meziopera�ní a výstupní kontrolu provád�ní krovu platí požadavky, 

které jsou dány normami, p�edpisy nebo projektovou dokumentací. Provedené 

kontroly se zapisují do stavebního deníku a do zpracovaného kontrolního a 

zkušebního plánu. Kontrolní a zkušební plán - P�íloha P11. 

 



97 
 

Kontrola vstupní 

Kontroluje se úplnost, rozsah a zapracování p�ipomínek do projektové dokumentace. 

Mistr kontroluje, zda jsou dokon�eny nosné st�ny, stropní konstrukce a vyzd�ní 

komína. Kontroluje se rovinnost provedených konstrukcí a kvalita spoj�. 

P�ekontroluje se výškové a sm�rové zam��ení podkladových konstrukcí vizuální 

kontrolou a kontrolním m��ením. 

Další sou�ástí vstupní kontroly je p�ejímka materiálu. Kontrolují se profily, délka, 

odklony vláken vizuální kontrolou (�SN 732824 - 1), kontrolním m��ením (�SN EN 

338) namátkov� po ucelených �ástech se zjiš	uje vlhkost. Požadovaná vlhkost je 

uvedena v projektové dokumentaci.  

Kontroluje se impregnace d�eva proti šk�dc�m. P�ekontrolují se atesty výrobc� 

impregna�ních látek. 

Dále se kontroluje dodržování požadovaných podmínek skladování. Musí být 

vymezeny transportní trasy pro p�ísun materiálu a pro p�echody pracovník� o 

dostate�ných rozm�rech. 

Výsledky kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

Kontrola meziopera�ní 

Dle projektové dokumentace se kontroluje poloha styk� a podrobnosti spoj�. U 

svorník� se kontroluje provedení otvor� pro svorníky. Mají mít pr�m�r maximáln� o 

1mm v�tší než je pr�m�r svorníku. Pod hlavou a maticí se mají používat podložky o 

pr�m�ru alespo� 3d a tlouš	ce 0,3d, kde d je pr�m�r svorníku. Kontroluje se, zda 

podložky doléhají celou plochou.  Provede se kontrola požadovaného pr�m�ru 

svorník� p�i použití hmoždík�. U h�ebíkových spoj� se kontroluje, zda byl h�ebík 

zatlu�en kolmo k vlákn�m a do takové hloubky, aby  okraje hlavi�ek h�ebík� lícovali 

s povrchem d�eva. tam kde jsou spoje zajišt�ny kolíky se kontroluje pr�m�r kolíku, 

který by m�l mít minimální pr�m�r 6mm. Maximální odchylka od navrhovaného 

pr�m�ru m�že být maximáln� -0/+0,1mm. P�edvrtané otvory nemají mít pr�m�r 

v�tší než kolík. 

Kontroluje se, zda se prvky p�i montáži nezbortily, nepopraskaly �i nebyl spoj špatn� 

sesazen.  P�i provád�ní tesa�ských spoj� se kontroluje, zda není zbývající �ást 
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pr��ezu prvku oslabena o vady d�eva, jako jsou obliny, trhliny, suky �i jiné vady 

d�eva. 

Kontrola výstupní 

Kontroluje se osazení prvk� krovu. P�em��í se vzdálenost mezi jednotlivými prvky 

krovu a jejich pr��ez. Vizuální kontrolou se zkontroluje rozmíst�ní podp�rných a 

ztužujících prvk�. Kontroluje se, zda spojené �ásti dob�e lícují ve spojích a stycích. 

P�ekontroluje se svislost a rovinnost konstrukcí. 

5.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví: 

V pr�b�hu realizace krovu budou zajišt�ny a dodržovány obecné podmínky pro 

provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 

pracovníci budou proškoleni o bezpe�nosti práce a prevence rizik. Jedná se tyto 

na�ízení vlády, zákony, vyhlášky: 

� Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

� Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí. 

� Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Ochranné pracovní pom�cky 

Pracovní rukavice, pracovní od�v, pracovní obuv s pevnou špi�kou, ochranné brýle, 

p�ilby, reflexní vesty, sluchátka, respirátory 
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5.9 Vliv na životní prost�edí, nakládání s odpady 

Prvky krovu se p�ipravují pomocí CNC stroj�. Na stavbu jsou dováženy prvky u 

kterých bude docházet k minimálním úpravám. V pr�b�hu realizace provád�ní krovu 

na stavb� bude zajiš	ován úklid pracovišt� tak, aby nedocházelo ke zne�iš	ování 

stavby. P�i samotné montáži se p�edpokládá minimální produkce odpadu. Staveništ� 

bude vybaveno kontejnerem o objemu 1100 litr� pro uložení odpadu o max. 

hmotnosti 360 kg. Bude sloužit pro odvoz stavebního odpadu. Kontejner bude 

pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se postará o odvezení odpadu. Nakládat 

s odpadem bude podle platné legislativy. 

P�i realizaci se budeme �ídit následujícími p�edpisy: 

� Zákon �. 86/2002 Sb., O ochran� ovzduší 

� Zákon �. 100/2001 Sb., Zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní 

prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování 

vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní zákona �. 93/2004 Sb., zákona �. 

163/2006 Sb. a zákona �. 186/2006 Sb. 

� Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se 

stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a 

stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� 

� Zákon �. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
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6.1 Informace o staveništi 

Staveništ� se nachází v severní �ásti obce Nena�ovice (okr. Beroun). Jedná se o 

parcelu �.373/3. Ohrani�ení bude provedeno v rozsahu dle výkresu za�ízení 

staveništ�. Plošná vým�ra staveništ� je 743m2. Staveništ� bude oploceno mobilním 

oplocením s vyva�enou sítí firmy TOI TOI. V míst� vjezdu na staveništ� bude 

zhotovena uzamykatelná brána. 

Staveništ� je dostate�n� velké pro uskladn�ní všech materiál� a pro provád�ní 

p�ípravných prací, proto není pot�eba zabírat jiné prostory pro ú�el stavby.  

6.2 napojení staveništ� na inženýrské sít� 

Elektrická energie bude p�ivedena nadzemním vedením z rozvodny elektrické 

energie, která se nachází na okraji pozemku. Na staveništi bude umíst�n staveništní 

rozvad��. Je doporu�eno zajistit p�ípojku vody z d�vodu požární bezpe�nosti. 

6.3 Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob 

Staveništ� bude oploceno a vjezd bude uzav�en uzamykatelnou bránou. Mimo 

pracovní dobu bude brána uzam�ena. Na oplocení a brán� bude umíst�na cedule 

upozor�ující na zákaz vstupu na staveništ�.  

Výstavba bude probíhat pouze v denní dobu, aby nedošlo k narušení faktor� pohody. 

Veškeré p�íjezdové komunikace budou v p�ípad� zne�išt�ní, vzniklém provozem na 

staveništi �i provozem strojních za�ízení, vy�išt�ny. 

6.4 Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany 

ve�ejných zájm� 

Ve�ejné zájmy nebudou dot�eny. 

6.5 �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících 

objekt� 

Na staveništi bude zhotovena skládka materiálu Z2. U p�íjezdové cesty bude z�ízena 

p�ekládací skládka Z1, která p�i p�eložení veškerého stavebního materiálu bude 

sloužit jako zpevn�ný podklad pro uložení odpadového kontejneru. 

V severovýchodní �ásti staveništ� budou umíst�ny obytné a skladovací kontejnery. 
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6.6 Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadující ohlášení 

Dle zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu, §104 odst. 2 

vyžaduje ohlášení oplocení staveništ� sousedící s ve�ejnou komunikací. 

6.7 Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska 

bezpe�nosti a ochrany zdraví 

Všichni pracovníci, kte�í se pohybují na staveništi, musí být proškoleni o bezpe�nosti 

práce a prevenci rizik. O proškolení se provede zápis s podpisy proškolených 

pracovník�. Tento zápis bude sou�ástí stavebního deníku. 

6.8 Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb� 

Realizace stavby se bude �ídit t�mito zákony: 

� Zákon �. 86/2002 Sb., O ochran� ovzduší 

� Zákon �. 100/2001 Sb., Zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní 

prost�edí a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování 

vliv� na životní prost�edí), ve zn�ní zákona �. 93/2004 Sb., zákona �. 

163/2006 Sb. a zákona �. 186/2006 Sb. 

� Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se 

stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a 

stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� 

� Zákon �. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 

6.9 Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích 

termín� 

Zahájení stavebních prací: 21.6. 2012 

Dokon�ení stavebních prací: 5.7. 2012 
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7.1 Obecné informace o stavb� 

Identifikace stavby 

Název stavby: 

Rodinný d�m srubového charakteru 

Místo stavby: 

Nena�ovice (okres Beroun), severní �ást obce 

Katastrální území, parcelní �íslo, vým�ra pozemku: 

Nena�ovice, parc.�.373/3 – 4 305 m2 

Druh (kultura) stavebního pozemku: 

ostatní plocha 

Objekt na parcele, zp�sob využití: 

stávající pozemek je bez zástavby, neplodná p�da 

Stavebník – jméno a p�íjmení (název), adresa (sídlo) 

Ing. Antonín Felber – Husova 68, Vejprty 431 91 

Jana Felberová – H�ebe� �p. 407, 273 45 

Projektant – jméno a p�íjmení, adresa, oprávn�ní zpracovatele dokumentace 

Projektant:    Ing. Vladan Henek 

     AI. pro pozemní stavby,�KAIT - 1004945 

Firma:     OK PYRUS, s.r.o. 

Držitel certifikátu �SN EN ISO 9001:2001 

Sídlo:     Husovická 4, Brno 614 00 

I�O:      25532464 

Odpov�dný zástupce:   Ing. Otakar Koudelka, CSc. 

Dolní Lhota 23, Blansko 678 01 

AI. pro pozemní stavby,�KAIT – 1001300 
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Vlastní objekt 

Jedná se o jednopodlažní d�evostavbu srubového charakteru s podkrovím a p�dou. 

P�dorysné rozm�ry jsou 13,9x12,2m. Stavba je nepodsklepená, samostatn� stojící. 

Tvar a vzhled odpovídá jednoduchému �len�ní staveb s maximálním ohledem na ráz 

krajiny a stavební historii okolí – obdélníkový p�dorys, horizontální �len�ní p�ízemí, 

zast�ešení sedlovou st�echou sklonu 30° s v�tšími p�esahy z d�vodu ochrany d�eva. 

Stavba je ur�ena k bydlení. Objekt bude vystav�n na parcele �íslo 373/3 

v Nena�ovicích. 

Založení objektu je navrženo na železobetonové základové desce a základových 

pasech z betonu prostého C16/20 se zvýšenou odolností proti vod� a proti p�sobení 

CO2.  

�ást základ� bude nutno bednit, pop�ípad� se nahradí ztraceným bedn�ním. 

Pro ztracené bedn�ní budou použity bednící tvarovky BTB 40/25/24.  

Základové patky (1x) budou z betonu C25/30, vyztužené betoná�skou ocelí R 

10 505. Všechny patky budou uloženy na podkladní betonovou mazaninu B12,5 a 

tlouš	ky 100 mm a drcené kamenivo o frakci 8-16 mm. Krytí ocele (nejen u patek) 

minimáln� 35 mm. Komín i st�edový sloup bude roznesen pomocí ŽB desky. 

Op�rné zídky, u kterých není nutno tepeln� izolovat (terasa), pop�ípad� terénní 

schodišt� mohou být provedeny z kusového kamene, který bude korespondovat 

s kamenným obkladem použitým na obložení sokl� objektu. 

Základová spára obvodových pas� bude minimáln� 100 mm pod úrovní rostlého 

terénu (skalnatého podloží) a zárove� minimáln� 900 mm pod úrovní upraveného 

terénu a to ve všech plochách. Vzhledem k tomu, že díky podloží není možné 

v n�kterých �ástech dosáhnout nezámrzné hloubky základu, je nutné základ 

dostate�n� tepeln� izolovat.  

Podkladní betonová mazanina je nahrazena ŽB základovou deskou z betonu prostého 

C16/20 v�etn� sva�ované sít�. Tlouš	ka desky bude minimáln� 200 mm. 

U n�kterých p�evázek (k�ížení srubových st�n) bude železobetonová deska dopln�na 

konzolkami – 5x, které budou taktéž tepeln� izolovány a ve výsledku budou �áste�n� 

p�edstupovat p�ed soklové zdivo objektu. 
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Další desky budou provedeny v nezbytném rozsahu kolem stavby pro zajišt�ní 

vzájemného spolup�sobení op�rných zídek se stávajícími základy. Tyto podkladní 

betonové mazaniny jsou navrženy z betonu prostého C16/20 v�etn� vyztužení 

pomocí sva�ované sít�. 

7.2 Objekty za�ízení staveništ� 

Stávající objekty 

Pro ú�ely ZS se využije stávající komunikace. Zhotovitel zaru�uje, že nedojde 

k porušování hygienických p�edpis� jako je prašnost, hluk, nadm�rné zanesení 

komunikace zeminou a jinými materiály. Komunikace bude uvedena do p�vodního 

stavu. 

7.3 Základní koncepce mimostaveništního a staveništního provozu 

Návrh dopravních mimostaveništních tras 

Mimostaveništní trasy jsou vedeny pro jednotlivé dodavatele po p�íslušných 

rychlostních komunikacích (dálnice, rychlostní komunikace I. až III. t�ídy) až do 

obce Nena�ovice. Napojení na zdejší komunikaci a další plán cesty až na místo 

výstavby je up�esn�n v p�íloze P1 a P2.  

Návrh dopravních staveništních tras 

Jako staveništní komunikace pro p�íjezd mechanizace bude využita stávající 

p�íjezdová cesta ší�ky 3m spolu se stávajícím objektem staveništ�, jímž je zpevn�né 

stání pro osobní automobily. Cesta bude rozší�ena hlavn� v míst� brány ke staveništi 

hutn�ným makadamem a to z d�vodu zv�tšení polom�ru zatá�ky na pot�ebnou 

hodnotu pro p�íjezd autoje�ábu.  Vstup z komunikace ke skládkám materiálu a 

staveništním bu�kám je �ešena d�ev�ným schodišt�m ší�ky 1000 mm se zábradlím 

z OS 02. Dále budou pot�ebné cesty zhotoveny z d�ev�ných lávek o ší�ce 1 m. 

Veškeré komunikace jsou zakresleny ve výkresu P 3 a P 4 Za�ízení staveništ�. 
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7.4 Rozvodné �ady inženýrských sítí 

Zásobování vodou 

Pro technologii výstavby není nutné zásobování vodou. Pro pot�ebu vody 

z hygienických d�vod� je využito vrtané studny, která se nachází na pozemku a je 

vybavena �erpadlem. Doporu�uje se z�ízení vodovodní p�ípojky na pozemek 

z požárních d�vod�. Studna nedisponuju dostate�nou zásobou vody pro pot�eby 

hašení požáru.  

Kanaliza�ní p�ipojení 

Na pozemku není kanaliza�ní p�ípojka. V dob� výstavby bude využito mobilních 

WC TOI TOI. 

Elektrická energie 

Na staveništi bude proud o nízkém nap�tí a to proud st�ídavý 400/230V. Elektrická 

energie bude p�ivedena nadzemním vedením z rozvodny elektrické energie, která se 

nachází na okraji pozemku. Na staveništi bude umíst�n staveništní rozvad��, který 

má 3 zásuvky  230V a jednu 400V. 

Výpo�et pot�ebného p�íkonu elektrické energie na staveništi: 

Tab. 7.1 P�íkon elektromotor� [10] 

P1 - p�íkon elektromotor� 

Stroj/za�ízení 
p�íkon 
[kW] 

po�et 
[ks] 

p�íkon celkem 
[kW] 

P�íklepová vrta�ka MAKITA HP2071F 1,01 1 2,02 
Hoblík MAKITA 1911B 1,05 1 2,1 
ru�ní kotou�ová pila Makita  2 1 2 
celkem     6,12 

Tab. 7.2 P�íkon osv�tlení vnit�ní [10] 

P2  - osv�tlení vnit�ní 
Stroj/za�ízení p�íkon [kW] po�et [ks] p�íkon celkem [kW] 

stavba nebude probíhat v no�ních hodinách 

Tab. 7.3 P�íkon osv�tlení venkovní [10] 

P3 - osv�tlení venkovní 
Stroj/za�ízení p�íkon [kW] po�et [ks] p�íkon celkem [kW] 

stavba nebude probíhat v no�ních hodinách 
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� � � �21
2

321 7,08,05,01,1 PPPPS ���� = 5,27 kW 

kde S je zdánlivý p�íkon 

�1, �2, �3, je koeficient náro�nosti – soudobost výkon� spot�ebi�� 

P1 je instalovaný výkon elektromotor� na staveništi 

P2 je instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor� 

P3 je instalovaný výkon vn�jšího osv�tlení 

Nutný p�íkon elektrické energie je 5,27 kW. 

7.5 Odvodn�ní 

P�íjezdová komunikace je již odvodn�na. Objekt SO2 je odvodn�n sklonem 2% 

sm�rem ze svahu. Staveništní plocha bude odvodn�no vybudovanými kanálky, které 

budou vodu odvád�t do svodu, který vede podél komunikace. Detailn� je 

odvod�ovací systém znázorn�n na výkresu P 3 a P 4 Za�ízení staveništ�. 

Oplocení staveništ� 

Staveništ� se nenachází v zastav�ném území. Staveništ� je od cesty odd�leno 

stávajícím plotem. V místech kde toto oplocení není je použito mobilní oplocení 

pronajaté od firmy TOITOI a to v délce 112m. 

 

Sociální a hygienické objekty za�ízení staveništ� 

Objekty do�asného charakteru jsou typizované kontejnery. Tyto kontejnery budou 

pronajaty od firmy KOMA Rent s.r.o.. Umíst�ní všech kontejner� je podrobn� 

zakresleno ve výkresu P 3 a P 4 Za�ízení staveništ�. 

 

Kancelá�, šatna - pro d�lníky CL01 

Tab. 7.4 Parametry kontejneru CL01 [17] 
Typ kontejneru CL01 
Rám Žárov� zinkovaný 
Rozm�ry 6058 x 2438 x 2800 mm 
Okno 1765x1335 
Okenní roleta ano 
Podlaha cementot�ísková deska s PVC 
Dve�e vn�jší ano 
Dve�e vnit�ní ne 
Elektro 400V/32A 
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Obr. 7.1 Kontejner CL 01 [17] 

Mobilní toaleta TOITOI Fresh 

Tab. 7.5 Parametry TOI TOI Fresh [30] 

Vybavení TOITOI Fresh: Zvláštní vybavení:   

    fekální nádrž (250 litr�)   zásobník na �istou vodu pro mytí  
  rukou 

dvojité odv�trávání   zásobník papírových ru�ník� 
pisoár   dávkova� tekutého mýdla 
držák toaletního papíru   
oboustranný uzamykací mechanismus Technická data:   

    je�ábová oka ší�ka:  120 cm 
ukazatel na dve�ích ženy/muži hloubka: 120 cm 
zrcadlo výška:  230 cm 
há�ek na od�vy hmotnost:  82 kg 

7.6 Provozní objekty za�ízení staveništ� 

Pro skladování ná�adí a stavebního materiálu bude na staveništi umíst�n skladový 

kontejner.  

Skladový kontejner ZL 2-10 

Tab. 7.6 Parametry ZL 2-10 [38] 
Typ kontejneru ZL 2-10  ́
Rám Lakovaný, sva�ovaná ocel 
Rozm�ry 2990 x 2438 x 2600 mm 
Okno ne 
Okenní roleta ne 
Podlaha p�ekližka 350kg/m2 
Dve�e vn�jší dvouk�ídlá ocelová 
Dve�e vnit�ní ne 
Elektro ne 
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Obr. 7.2 Kontejner ZL 2-10 [38] 

 

Zpevn�né plochy skládek 

Zpevn�né plochy jsou z�ízeny pro uskladn�ní materiál� bez nutného zast�ešení. 

Jedná se o skládku Z1 o ploše 262 m2 a p�ekládací skládku Z2 o ploše 75 m2. 

Plochy jsou zpevn�ny hutn�ným št�rkopískem a budou odvodn�né ve sklonu 2% od 

objektu.  

Rozmíst�ní skladovacích ploch viz výkres P. 3 a P. 4 Za�ízení staveništ�. 

7.7 Vybudování, provoz, údržba objekt� a zp�sob likvidace 

Komunikace 

Vybudování: 

Stávající komunikace bude využita k doprav� stavebního materiálu i jako stanovišt� 

pojízdného je�ábu. Dojde k do�asnému rozší�ení komunikace na pozemku investora a 

to zhutn�ným makadamem v tl. 150 mm. Toto rozší�ení je nutné k získání 

dostate�ného polom�ru zatá�ky pro vjezd je�ábu.  

Provoz a údržba: 

Údržbové práce jsou nutné p�i zne�išt�ní komunikace. Zhotovitel se zaru�uje 

využívanou komunikaci v rámci výstavby vést v takovém stavu tak aby 

nezp�sobovalo zhoršení hygienického prost�edí v okolí komunikace. 

Likvidace: 

Komunikace nebude rušena 
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7.8 Kontejnery obytné, sanitární a skladové 

Vybudování: 

P�i p�edání kontejner� bude sepsán p�edávací protokol. Prostor pro umíst�ní 

kontejner� bude zbaven ornice, zarovnán a zhutn�n. Bu�ky budou uloženy na 

d�ev�né prahy. 

Likvidace: 

Kontejnery spolu s prahy budou likvidovány postupným rozebráním, tak aby bylo 

možné další použití. Kontejnery budou p�emíst�ny pomocí autoje�ábu. Staveništ� 

bude vy�išt�no a upravena dle projektové dokumentace. P�i p�edání pronajímateli 

bude sepsán p�ejímací protokol. 

7.9 Inženýrské sít� 

P�ípojka vody pro zásobování za�ízení staveništ� 

Z�ízení: 

Staveništ� bude zásobováno vodou z vrtané studny, která se nachází na pozemku. 

Provoz a údržba: 

Není zvýšený požadavek na provoz  �i údržbu vodovodních p�ípojek.  

P�ípojka kanalizace pro za�ízení staveništ� 

Z�ízení: 

Kanalizace nebude z�ízena. Pro hygienické pot�eby poslouží mobilní toaleta 

TOITOI. 

Likvidace: 

Toalety budou po ukon�ení stavby odvezeny pronajímatelem. 

P�ípojka energie pro zásobování staveništ� 

Z�ízení: 

Na staveništi bude proud o nízkém nap�tí a to st�ídavý proud 400/230V. 
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P�i návrhu je uvažováno napojení na stávající elektrickou p�ípojku nízkého nap�tí 

budovaného objektu. U napojení bude osazen rozvad�� s m�rnými hodinami 

spot�eby elektrické energie.  

Provoz a údržba: 

Je nutno dbát na ochranu vedení po staveništi. V místech staveništní komunikace je 

se zabezpe�it vedení proti poškození. 

Likvidace: 

Vedení a staveništní rozvad��e budou demontovány. 

7.10 BOZP 

V pr�b�hu z�izování staveništ� budou zajišt�ny a dodržovány obecné podmínky pro 

provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci na staveništi bude zpracován zhotovitelem stavby. Všichni 

pracovníci budou proškoleni o bezpe�nosti práce a prevence rizik. Jedná se tyto 

na�ízení vlády, zákony, vyhlášky: 

� Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích 

� Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a 

pracovní prost�edí. 

� Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpe�ný provoz a 

používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

7.11 Vliv na životní prost�edí 

P�íprava konstruk�ních prvk� jednotlivých etap probíhá v areálu firmy, ve kterém 

jsou umíst�ny odpadní kontejnery a zpracování odpadu je �ešeno vnit�ními p�edpisy 

pro provoz areálu. V pr�b�hu realizace bude zajiš	ován úklid pracovišt� tak, aby 

nedocházelo ke zne�iš	ování stavby. P�i samotné montáži se p�edpokládá minimální 

produkce odpadu. Staveništ� bude vybaveno kontejnerem o objemu 1100 litr� pro 

uložení odpadu o max. hmotnosti 360 kg. Bude sloužit pro odvoz stavebního odpadu. 

Kontejner bude pronajat po dobu výstavby a pronajímatel se postará o odvezení 

odpadu. Nakládat s odpadem bude podle platné legislativy. 



115 
 

P�i realizaci stavby je t�eba se �ídit následujícími p�edpisy: 

� Zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší. 

� Zákon �. 100/2001 Sb., o posuzování vliv� na životní prost�edí a o zm�n� 

n�kterých souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní 

prost�edí), ve zn�ní zákona �. 93/2004 Sb., zákona �. 163/2006 Sb. a zákona 

�. 186/2006 Sb. 

� Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prost�edí, kterou se 

stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy odpad� a 

stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� a postup p�i ud�lování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� 

� Zákon �. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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8.1 T 815-231R25 28 325 6×6.2; 6×6 univerzální v�z pro vyvážení a 

p�epravu d�eva 

Použití: Tento v�z byl zvolen pro p�evoz sruboviny na místo stavby. Výhodou je 

únosnost hydraulického je�ábu vzhledem ke vzdálenosti skladovací plochy od místa 

vykládky a vzhledem k hmotnosti skládaných prvk�. 

 
Obrázek 8-1: T 815-231R25 28 325 [18] 

 

Tab. 8.1 Parametry T 815-231R25 28 325 [18] 

MOTOR 
Typ TATRA T3D-928-30 EURO V 
Po�et válc� 8 
Vrtání/Zdvih 120/140 mm 
Zdvihový objem 12 667 cm3 
�istý výkon 325 kW/ 1 800 min-1 
�istý to�ivý moment 2 100 Nm/ 1 100 -1 200 min-1 
Úprava výfukových plyn� systémem SCR. 
P�EVODOVKA 
Typ TATRA 14TS 210L 
Synchronizovaná, poloautomatické �azení NORGREN. 
Po�et stup�� 
- vp�ed 14 
- vzad 2 
P�ÍDAVNÁ P�EVODOVKA 
Typ TATRA 2.30 TRS 2,9 (1,2) 
Sestupná, dvoustup�ová, �aditelná za jízdy, zvyšuje 
po�et p�evodových stup�� v p�evodovce. 
POMOCNÝ POHON 
Typ TATRA 1TP z p�evodovky. 
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NÁPRAVA P�EDNÍ 
TATRA - �ízená, hnaná, s výkyvnými polonápravami, 
uzáv�rka osového diferenciálu. 
Pérování zkrutnými ty�emi a teleskopickými tlumi�i. 
NÁPRAVY ZADNÍ 
TATRA - hnané, s výkyvnými polonápravami, uzáv�rky 
osových diferenciál�, uzáv�rka mezinápravového 
diferenciálu. Pérováni vzduchovými vlnovcovými 
pružinami v kombinaci s vinutými pružinami 
a teleskopickými tlumi�i. 
�ÍZENÍ 
Levostranné, monoblok. 
BRZDY 
�ty�i nezávislé brzdové systémy – provozní s ABS a AZR, 
nouzový, parkovací, odleh�ovací. 
PNEUMATIKY, DISKY 
Pneumatiky 315/80 R22,5 
Disky 22,5×9,00 
KABINA 
Trambusová, krátká, sklopná, topná a klimatiza�ní 
jednotka, nezávislé naftové topení. 
Po�et sedadel 2 
NÁDRŽ PALIVA 
320 litr� + 67 litr� ADBlue. 
HMOTNOSTI 
Nejv�tší tech. p�íp. hmotnost vozidla 28 500 kg 
Nejv�tší tech. p�íp. hm. naložené 
jízdní soupravy 55 500 kg 
ELEKTROVÝSTROJ 
Nap�tí el. sít� 24 V 
Akumulátor 2×12V 170 Ah 
Alternátor 28 V/55-80 A 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI 
Stoupavost p�i 28 500 kg 100 % 
Stoupavost p�i 55 500 kg 46,0 % 
Max. rychlost s omezova�em 85 km/h 
Vn�jší stopový pr�m�r zatá�ení 18,4±±0,5 m 
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NÁV�S – UMIKOV 
Typ NPK 39T 
Teleskopický náv�s s posuvnými klanicemi ur�ený pro 
odvoz vý�ez� d�íví v délkách od 2 do 14 m. Hydraulické 
roztahování rámu 3 000 mm. T�i nápravy BPW ECO 
PLUS z nichž jsou dv� zvedané. Pérování vzduchové – 
vak pérování BPW 30. 
Náv�sový �ep JOST KZ 1010 
Pohotovostní hmotnost náv�su 6 350 kg 
Nejv�tší tech. p�íp zatížení náprav 3 × 9 000 kg 
Nejv�tší tech. p�íp. hmotnost náv�su 42 000 kg 
HYDRAULICKÝ JE�ÁB – LOGLIFT 
Typ F165 ZT93 
Zdvihová t�ída, skupina H1 B4 
�istý zdvihový moment 152 kNm 
Celkový dosah ramen 9 300 mm 
�erpadlo SUNFAB SC 53/53 nebo 75/75 
Typ drapáku Loglift X53 
Hmotnost je�ábu v�etn� podp�r 2 500 kg 
Nosnost na konci 
3 400 kg / 4 m 
2 950 kg / 5 m 
2 600 kg / 6 m 
2 200 kg / 7 m 
1 850 kg / 8 m 
1 500 kg / 9 m 
 
 

8.2 Tatra T815-250R41 19 230 4x4.1 valník 

Použití: Tento v�z byl zvolen pro p�evoz fošen a prvk� krovu na místo stavby. 

Výhodou je únosnost hydraulického je�ábu vzhledem ke vzdálenosti skladovací 

plochy od místa vykládky a vzhledem k hmotnosti skládaných prvk�. 
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Obr. 8.2 T 815-250R41 19 230 4x4.1 [19] 

 
Tab. 8.2 Parametry T 815-250R41 19 230 4x4.1 [19] 
Motor   
Typ T3B-928-50 
Max. výkon 230/1800 ( kW)/ot (min) 
Zdvih. Objem 12.667 cm3 
Rozm�ry 
Délka 7.670 mm 
Ší�ka 2.550 mm 
Výška 3.515 mm 
Rozvor 4.090 mm 
Délka a ší�ka ložné plochy valníku 3420 x 2460 mm 
Výška ložné plochy od vozovky 1550 mm 
Váhy 
Provozní hmotnost 13.338 kg 
Užite�ná hmotnost        4.662 kg 
Celková hmotnost 18.000 kg 
Celková hmotnost jízdní soupravy  42.000 kg 
 

8.3 P�ív�s valníkový BSS 20.15 L 

Použití: Tento v�z byl zvolen pro p�evoz fošen a prvk� krovu z d�vodu tém�� 8 

metrové délky ložné plochy. 
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Obr. 8.3 P�ív�s BSS 20.15 L [19] 

 

Tab. 8.3 Parametry BSS 20.15 L [19] 

Typ BSS 20.15 L 
Váhy 
Provozní hmotnost 5.000 kg 
Užite�ná hmotnost              13.000 kg       
Celková hmotnost 18.000 kg 
Rozm�ry 
Délka   9.690 mm 
Ší�ka 2.500 mm 
Délka a ší�ka ložné plochy p�ív�su 7.800 x 2.420 mm 
Výška ložné plochy od vozovky 1.550 mm 
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8.4 Autoje�áb TATRA AD 28 

Použití: Je�áb byl vybrát z d�vodu nejlepšího využití únosnosti p�i pom�ru vysutí 
ramene/hmotnost prvku. Bude využit k p�esunu materiálu z místa skládky do místa 
osazení prvk�. 

 
Obr. 8.4 Tatra AD 28 [20] 

 
Obr. 8.5 Rozm�ry Tatra AD 28 [20] 
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Tab. 8.4 Parametry Tatra AD 28 [20] 
Základní parametry autoje�ábu AD28 

Délka (mm) 10700 
Ší�ka (mm) 2500 

Výška (mm) 3600 
Ší�ka s vys. op�rami (mm) 5160 

Celková hmotnost (kg) 28 740 
Zatížení náprav(kg) P�ední 8660 / Zadní 2x 10040 

Nosnost (kg) 28 000 
Pojezd s b�emenem nelze 

Délka základního výložníku (mm) Zasunutý 9500  /  Vysunutý 26000 
Délka výložníku s nástavci (mm) 33 900 

Hydraulická soustava 2 obvody na podvozku, 
 4 obvody na oto�ném vršku 

Bezpe�nostní za�ízení SLI 05 
Ovládání mechanické, �ty�pákové ovládání 

 rozvad��� 
Typ podvozku TATRA T 815 PJ 6x6 

Výkon motoru (kW) 170 p�i 2 200 min-1 
Maximální dopravní rychlost (km/hod.) 70 

Tažné za�ízení nemá 

8.5 Je�ábová traverza JTS2 3001/2-1 

Tab. 8.5 Parametry JTS2 3001/2-1 [19] 

Je�ábová traverza - stavitelná, jednoduchá 

Typ JTS2 3001/2-1 
Nosnost 3.000 kg 
Maximální rozp�tí 2.000 mm 
Minimální rozp�tí 1.000 mm 
Nadvýšení háku 280 mm 
Hmotnost 90 kg 

8.6 Hákové klešt� na d�ev�nou kulatinu HKRW Q/D1-D2  

Použití: Hákové klešt� byly zvoleny z d�vodu rychlejší manipulace s kulatinou. Jsou 

ur�eny pro záv�snou manipulaci s d�ev�nou kulatinou, jejíž uchopovací rozm�r je D1 

až D2 mm a jejichž maximální hmotnost je Q kg. Kulatina je uchopována hrotovými 

�elistmi na jednoduchých ramenech. 
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Obr. 8.6 Hákové klešt� 401M20.01 [21] 

Tab. 8.6 Parametry 401M20.01 [21] 

název Q D1 D2 W Y H G Typ 
  kg mm mm mm mm mm kg HKRW 

401M20.01 1000 200 600 105 180 1130 16 1000/200-
600 

8.7 Akumula�ní vrta�ka MAKITA BDF343SHE 

 

 
Obr. 8.7 Akumula�ní vrta�ka MAKITA BDF343SHE [22] 
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Tab. 8.7 Parametry MAKITA BDF343SHE [22] 

Technické parametry Aku vrta�ka MAKITA BDF343SHE 

Akumulátor: 14,4 V / 1,5 Ah 
Typ akumulátoru: Li-Ion 
Volnob�žné otá�ky 1. stupn�: 0 - 400 ot./min. 
Volnob�žné otá�ky 2. stupn�: 0 - 1 300 ot./min. 
Max. kroutící moment: M�kký 20 Nm / Tvrdý 36 Nm 
Rozsah upínání sklí�idla: 0,8 - 10 mm 
Upínání: Rychloupínací sklí�idlo 
Max. pr�m�r vrtání do d�eva: 25 mm 
Max. pr�m�r vrtání do oceli: 10 mm 
Hmotnost: 1.3 kg 

8.8 P�íklepová vrta�ka MAKITA HP2071F 

 
Obr. 8.8 P�íklepová vrta�ka MAKITA HP2071F [23] 

Tab. 8.8 Parametry MAKITA HP2071F [23] 

Technické parametry P�íklepová vrta�ka MAKITA HP2071F 

P�íkon: 1010 W 
Volnob�žné otá�ky 1. stupn�: 0 - 1 200 ot./min. 
Volnob�žné otá�ky 2. stupn�: 0 – 2 900 ot./min. 
P�íklepy p�i volnob�hu 1. stupn�: 0 - 24 000 /min. 
P�íklepy p�i volnob�hu 2. stupn�: 0 - 58 000 /min. 
Max. pr�m�r vrtání do d�eva: 40 mm 
Max. pr�m�r vrtání do oceli: 16 mm 
Max. pr�m�r vrtání do     
kamene/betonu: 20 mm 
Upínání: Rychloupínací sklí�idlo 
Rozsah upínání sklí�idla: 1,5 - 13 mm 
Hmotnost: 2.4 kg 



127 
 

 

8.9 Hoblík MAKITA 1002BA 

Použití: Hoblování klád. Hoblík byl zvolen z d�vodu oblé spodní plochy. Hoblík je 
p�ímo ur�en k použití na kládách. V �R se neprodává. 

 
Obr. 8.9 Hoblík MAKITA 1002BA [24] 

Tab. 8.9 Parametry MAKITA 1002BA [24] 

Technické parametry Hoblík MAKITA 1002BA 

P�íkon: 1050 W 
Otá�ky: 15000 ot./min. 
Odb�r t�ísek: 0 - 4.0 mm 
Ší�ka hoblíku: 110 mm 
Hmotnost: 5,5 kg 
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8.10 Makita N5900 ru�ní kotou�ová pila 

Použití: �ezání podélných drážek 

 
Obr. 8.10 Makita N5900 [25] 

Tab. 8.10 Parametry ru�ní kotou�ová pila Makita N5900 [25] 

Jmenovitý p�íkon 2000 W 
Pr�m�r pilového kotou�e 190 mm 
Max. hloubka �ezu (45°) 60 mm 
Hmotnost 7.0 kg 
Volnob�žné otá�ky 4.100 ot/min 
Max. hloubka �ezu (90°) 85 mm 

 
 

8.11 Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 

Použití: motorová pila pro profesionální použití. Výhodou je vysoký výkon a 
rychlost �et�zu. Využití v pr�b�hu celé p�ípravy všech konstrukcí. 

 
Obr. 8.11 Motorová pila HUSQVARNA 346 XP [26] 
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Tab. 8.11 Parametry HUSQVARNA 346 XP [26] 

Technické parametry Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 

Specifikace motoru 

Zdvihový objem válce 50,1 cm3 
Výstupní výkon 2,7 kW 
Rychlost p�i volnob�hu 2700 ot./min. 
Maximální otá�ky motoru p�i zatížení 
9600 ot./min. 
Vrtání válce 44 mm 
Zdvih válce 32,5 mm 

Systém zapalování 
SEM AM50 
Vzduchová mezera modulu zapalování 
0,3 mm 

Zapalovací sví�ka NGK BPMR7A 
Mezera mezi elektrodami 0,5 mm 

Modelové ozna�ení karburátoru C3-EL32 

nádrže Objem palivové nádrže 0,5 lit 
Objem olejové nádrže 0,28 lit 

Typ olejového �erpadla 
Nastavitelný pr�tok 
Výkon olejového �erpadla 6-10 ml/min 

�ezací za�ízení 

Rozte� �et�zu 0,325" 
Doporu�ená délka vodící lišty, min-max 
33 - 50 cm 
Rychlost �et�zu na max. výkon 18,5 m/s 

Emise, vibrace a údaje o hluku 

Hladina hluku 106 dB(A) 
Hladina akustického výkonu, LWA 113 
dB(A) 
Vibrace na p�ední rukojeti 2,4 m/s2 
Vibrace na zadní rukojeti 3,6 m/s2 

Celkové rozm�ry Hmotnost (bez �ezacího za�ízení) 5 kg 
 

8.12 pojízdné lešení HAKI UNIVERSAL 

Podvozek 

Tab. 8.12 Rozm�ry HAKI UNIVERSAL [27] 

Typ �. 1 2 3 4 
Délka (m) 3,18 2,58 2,58 2,58 
Ší�ka* (m) 1,49 1,49 1,29 0,95 
Výška (m)   0,37-0,78     

�
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�

Obr. 8.12 Podvozek UNI [27] 

�

Podvozek UNIVERSAL se skládá ze �ty� mobilních jednotek stavitelných a dvou 
dvojic rozp�r p�íslušných délek, spojených �epy se závla�kami. Mobilní jednotka 
stavitelná (obr. 3) je skupina sestavená z mobilního adaptéru, držáku kola s 
pohybovým šroubem a bržd�né rejdovací jednokolky. Rozp�ry jsou spojovací 
nosníky z uzav�ených �tvercových dutých profil� v délkách odpovídajících 
rozm�r�m pole leše�ové nástavby HAKI. 

Rozm�ry pojízdného lešení UNIVERSAL 

Tab. 8.13 Parametry lešení HAKI UNIVERSAL [27] 

Typ �. 1 2 3 4 
Délka (m) 3,05 2,45 2,45 2,45 
Ší�ka (m) 1,25 1,25 1,05 0,71 

Ší�ka se stabilizátory 
(m) 

3,25 – 
3,65 

3,25 – 
3,65 

3,05 – 
3,45 

2,71 – 
3,11 

Výška podlahy (m) 1,5 – 12,4 1,5 - 9,6 1,5 - 9,6 1,5 - 9,6 
Pozn.: výška p�i zasunutých mobilních jednotkách; délka a ší�ka jsou vztaženy k osám 
sloupk� leše�ové nástavby. 

Nosnost lešení 

� Rovnom�rné zatížení pracovní podlahy (HD 1004) t�ída 3: 2,0 kN/m 2 . 

� Zat�žována smí být pouze jedna podlahová plocha. 
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Schéma pojízdného lešení 

�

Obr. 8.13 Schéma HAKI UNIVERSAL [27] 

8.13 PICOLO - HP 311/FI/P 

 
Obr. 8.14 PICOLO - HP 311/FI/P [28] 
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Tab. 8.14 Parametry PICOLO - HP 311/FI/P [28] 

Technické parametry 
3x zásuvka 230V/16A 
1x zásuvka 400V/16A 
1x zásuvka 400V/32A 
1x proudový chráni� 
1x p�ívodka 400V/32A 
1x uzamykatelný hlavní vypína� 
Materiál sk�ín�: nárazuvzdorný polyetylén 
Nosný rám: žárov� pozinkovaná ocel 
Krytí: IP44 
Mechanická odolnost: IK 9 
P�ívod: p�ívodkou (kabelem) 
Rozm�ry: š530 x v580 mm (složený š530 x v470 
mm) 
Barva sk�ín�: �erná, �ervená 
In: až 63 A 
Nárazuvzdorný polyetylén, žárov� pozinkovaná 
ocel, krytí IP44, mechanická odolnost IK 9, 40–63–
250 A 
 

8.14 Pr�hledné mobilní oplocení výšky 2 metry 

 
Obr. 8.15 Mobilní oplocení [29] 
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Tab. 8.15 Technická  data oplocení [29] 

Technická data: 
pr�m�r trubky:  30 mm horizontáln� / 42 mm vertikáln� 
rozm�r pole:  3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava:  žárový zinek 

 

8.15 Kancelá�, šatna CL01 

 

Obr. 8.16 Kontejner CL 01 [34] 

Tab. 8.16 Tech. data CL01 [34] 

Typ kontejneru CL01 
Rám Žárov� zinkovaný 
Rozm�ry 6058 x 2438 x 2800 mm 
Okno 1765x1335 
Okenní roleta ano 
Podlaha cementot�ísková deska s PVC 
Dve�e vn�jší ano 
Dve�e vnit�ní ne 
Elektro 400V/32A 
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8.16 Skladový kontejner ZL 2-10 

 
Obr. 8.17 Kontejner ZL 2-10 [38] 

 

Tab. 8.17 Tech. data ZL 2-10 [38] 

Typ kontejneru ZL 2-10  ́
Rám Lakovaný, sva�ovaná ocel 
Rozm�ry 2990 x 2438 x 2600 mm 
Okno ne 
Okenní roleta ne 
Podlaha p�ekližka 350kg/m2 
Dve�e vn�jší dvouk�ídlá ocelová 
Dve�e vnit�ní ne 
Elektro ne 
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8.17 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 

 

 
Obr. 8.18 TOI TOI Fresh [30] 

Tab. 8.18 Parametry TOI TOI Fresh [30] 

Vybavení TOITOI Fresh: Zvláštní vybavení:   

    fekální nádrž (250 litr�)   zásobník na �istou vodu pro mytí  
  rukou 

dvojité odv�trávání   zásobník papírových ru�ník� 
pisoár   dávkova� tekutého mýdla 
držák toaletního papíru   
oboustranný uzamykací mechanismus Technická data:   

    je�ábová oka ší�ka:  120 cm 
ukazatel na dve�ích ženy/muži hloubka: 120 cm 
zrcadlo výška:  230 cm 
há�ek na od�vy hmotnost:  82 kg 
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8.18 Kontejner na odpad 

 
Obr. 8.20 Kontejner [31] 

 

Tab. 8.19 Parametry kontejneru [31] 

objem 
[L]   

typ 
víka 

váha 
[kg] 

doporu�ená 
nosnost 

[kg]  

maximální 
nosnost 

[kg] 
1100 ploché 56 250 360 

 

8.19 Ná�adí 

1 x tesa�ská tužka 
1 x vysunovací metr délky 5m 
1 x k�ída 
2 x rašple 
2 x klešt� 
2 x sada klí�� matkových 
2 x úhelník 
1 x hoblík ru�ní 
2 x žeb�íky délky 4m 
1 x palice železná 
1 x palice gumová 
2 x kladivo 
1 x m��ící pásmo 
1 x vodováha 1m 
1 x vodováha 2m 
2 x olovnice 
2 x š��ra 
1 x m��ící la	 
1 x konopné lano 
2 x obracák pro práci na skládce d�eva 
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Povinnosti zadavatele 
 

Náležitosti oznámení o zahájení prací p�i realizaci stavby, které je zadavatel stavby 

povinen doru�it oblastnímu inspektorátu práce jsou: 

 

� Datum odeslání oznámení. 

� Název/jméno a p�íjmení, p�ípadn� identifika�ní �íslo, sídlo/adresa místa 

bydlišt�, p�ípadn� místo podnikání zadavatele stavby (stavebníka). 

� P�esná adresa, pop�ípad� popis umíst�ní staveništ�. 

� Druh stavby, její stru�ný popis v�etn� uvedení prací a �inností pokud mají být 

na stavb� provád�ny. 

� Název/jméno a p�íjmení, p�ípadn� identifika�ní �íslo, sídlo/adresa místa 

bydlišt�, p�ípadn� místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby 

zabezpe�ující odborné vedení provád�ní stavby, pop�ípad� vykonávající 

stavební dozor. 

� Jméno a p�íjmení/název, p�ípadn� identifika�ní �íslo a sídlo/adresa místa 

bydlišt�, p�ípadn� místo podnikání koordinátora p�i p�íprav� stavby. 

� Jméno a p�íjmení/název, p�ípadn� identifika�ní �íslo a sídlo/adresa místa 

bydlišt�, p�ípadn� místo podnikání koordinátora p�i realizaci stavby. 

� Datum p�edání staveništ� zhotoviteli a datum plánovaného ukon�ení prací. 

� Odhadovaný maximální po�et fyzických osob na staveništi. 

� Plánovaný po�et zhotovitel� na staveništi. 

� Identifika�ní údaje o zhotovitelích na staveništi. 

� Jméno, p�íjmení a podpis zadavatele stavby, pop�ípad� fyzické osoby 

oprávn�né jednat jeho jménem. 

 

 

Povinnosti zhotovitele 
 

Podnikající právnické a fyzické osoby odpovídají v plné mí�e za pln�ní povinností 

uložených zvláštními právními p�edpisy. Každý zam�stnavatel, který provádí jako 

zhotovitel stavební práce, musí zejména: 
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• zajistit, aby zam�stnanci m�li p�íslušnou zdravotní a odbornou zp�sobilost, a ud�lit 

jim pokyny k �innostem, které mají provád�t; 

• podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z provád�ných prací, pop�. rizika 

pracovišt�, musí být zam�stnanci vybaveni p�íslušnými osobními ochrannými 

pracovními prost�edky a dále vhodnými pracovními pom�ckami a prost�edky; 

• zajistit, aby �innosti zam�stnavatele a práce jeho zam�stnanc� byly organizovány, 

koordinovány a provád�ny tak, aby sou�asn� byli chrán�ni také zam�stnanci dalšího 

zam�stnavatele. 

Zhotovitel p�i uspo�ádání staveništ� dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracovišt� 

stanovené v Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na 

pracovišt� a pracovní prost�edí a aby staveništ� vyhovovalo obecným požadavk�m 

podle Vyhlášky �. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Dále musí vyhovovat dalším požadavk�m na staveništ� stanoveným v p�íloze �. 1 k 

tomuto na�ízení; je-li pro staveništ� zpracován plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci na staveništi (dále jen "plán"), uspo�ádá zhotovitel staveništ� v souladu s 

plánem a ve lh�tách v n�m uvedených. 

Zhotovitel vymezí pracovišt� pro výkon jednotlivých prací a �inností; p�itom 

postupuje podle zvláštních právních p�edpis� upravujících podmínky ochrany zdraví 

zam�stnanc� p�i práci Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb. 

Za uspo�ádání staveništ�, pop�ípad� vymezeného pracovišt�, podle odstavc� 1 a 2 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveništ�, pop�ípad� pracovišt�, p�edáno a 

který je p�evzal. V zápise o p�edání a p�evzetí se uvedou všechny známé skute�nosti, 

jež jsou významné z hlediska zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví fyzických osob 

zdržujících se na staveništi, pop�ípad� pracovišti. 

Zhotovitel zajistí, aby: 

 

� p�i provozu a používání stroj� a technických za�ízení (dále jen "stroje"), 

ná�adí a dopravních prost�edk� na staveništi byly krom� požadavk� 

zvláštních právních p�edpis� (Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb.) dodržovány 

bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

stanovené v p�íloze �. 2 k tomuto na�ízení, 

� byly spln�ny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, jestliže se na 

staveništi plánují nebo provád�jí práce spojené s montáží a spojováním, jakož 

i demontáží a rozebíráním ocelových, d�ev�ných, betonových, 
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železobetonových, pop�ípad� jiných prvk� r�zného tvaru a funkce, nap�íklad 

ty�ových, plošných nebo prostorových, do stavebních objekt� nebo 

technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení �i práce 

spojené s rozrušením, rozpojením, pop�ípad� demontáží konstrukce stavby 

nebo její �ásti, které jsou provád�ny p�i odstra�ování, pop�ípad� zm�n� 

stavby za podmínek stanovených v § 128 a 130 stavebního zákona a práce 

spojené se skladováním a manipulací s materiálem, pop�ípad� výrobky. 

 

Požadavky na staveništ� 
Požadavky na zajišt�ní staveništ� 

Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe�eny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p�i dodržení následujících zásad: 

� staveništ� v zastav�ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejmén� 1,8 m. P�i vymezení staveništ� se bere ohled na související 

p�ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 

provoz na nich co nejmén� narušit. Náhradní komunikace je nutno �ádn� 

vyzna�it a osv�tlit, 

� nelze-li u prací provád�ných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických d�vod� ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpe�nost 

provozu a osob zajišt�na jiným zp�sobem, nap�íklad �ízením provozu nebo 

st�ežením, 

� nepoužívané otvory, prohlubn�, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpe�í pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle p�ílohy �. 3 

�ásti III. bodu 2. k tomuto na�ízení nebo zasypány. 

 

Zhotovitel ur�í zp�sob zabezpe�ení staveništ� proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí ozna�ení hranic staveništ� tak, aby byly z�eteln� rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti, a stanoví lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en bezpe�nostní zna�kou (Na�ízení 

vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a 

zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 Sb.) na všech vstupech, a na 

p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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Nejsou-li požadavky na zabezpe�ení staveništ� pro zrakov� a pohybov� postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 

oplocení, pop�ípad� ohrazení staveništ� na ve�ejných prostranstvích a ve�ejn� 

p�ístupných komunikacích umož�ovalo bezpe�ný pohyb fyzických osob s 

pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

 

Vjezdy na staveništ� pro vozidla musí být ozna�eny dopravními zna�kami, 

provád�jícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en bezpe�nostní zna�kou (Na�ízení 

vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a 

zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 Sb.) na všech vjezdech, a na 

p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 

P�ed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo za�ízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opat�ení ke spln�ní podmínek 

stanovených provozovateli t�chto vedení, staveb nebo za�ízení, a b�hem provád�ní 

prací je dodržuje. 

 

Po celou dobu provád�ní prací na staveništi musí být zajišt�n bezpe�ný stav 

pracoviš	 a dopravních komunikací; požadavky na osv�tlení stanoví zvláštní právní 

p�edpis (Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb.). 

 

P�ístup na jakoukoli plochu, která není dostate�n� únosná, je povolen pouze, pokud 

je vhodným technickým za�ízením nebo jinými prost�edky zajišt�no bezpe�né 

provedení práce, pop�ípad� umožn�n bezpe�ný pohyb po této ploše. 

Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpe�nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, pop�ípad� jeho bezprost�ední blízkosti. 

Za�ízení pro rozvod energie 

1. Do�asná za�ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým zp�sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe�í vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostate�n� chrán�ny p�ed nebezpe�ím úrazu 
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elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba do�asného za�ízení pro rozvod 

energie a ochranných za�ízení musí odpovídat druhu a výkonu rozvád�né energie, 

podmínkám vn�jších vliv� a odborné zp�sobilosti fyzických osob, které mají p�ístup 

k sou�ástem za�ízení. Rozvody energie, existující p�ed z�ízením staveništ�, musí být 

identifikovány, zkontrolovány a viditeln� ozna�eny. 

2. Do�asná elektrická za�ízení na staveništi musí spl�ovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

Hlavní vypína� elektrického za�ízení musí být umíst�n tak, aby byl snadno p�ístupný, 

musí být ozna�en a zabezpe�en proti neoprávn�né manipulaci a s jeho umíst�ním 

musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na 

staveništi nepracuje, musí být elektrická za�ízení, která nemusí z�stat z provozních 

d�vod� zapnuta, odpojena a zabezpe�ena proti neoprávn�né manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení p�esunout mimo staveništ� nebo je 

odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 

prost�edk� a pojízdných stroj� do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 

prost�edk� a pojízdných stroj� pod vedením vylou�it, je nutno umístit záv�sné 

zábrany a náležitá upozorn�ní. 

 

Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracovišt� nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na: 

� po�et fyzických osob, které se na nich sou�asn� zdržují, 

� maximální zatížení, které se m�že vyskytnout, a jeho rozložení, 

� pov�trnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podp�ry nebo jiné sou�ásti pracoviš	 dostate�n� stabilní samy o sob�, je 

t�eba stabilitu zajistit vhodným a bezpe�ným ukotvením, aby se vylou�il nežádoucí 

nebo samovolný pohyb celého pracovišt� nebo jeho �ásti. 

3. Zhotovitel zajiš	uje provád�ní odborných prohlídek pracovišt� zp�sobem a v 

intervalech stanovených v pr�vodní dokumentaci, vždy však po zm�n� polohy a po 

mimo�ádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, ná�adí a stroje podle p�ílohy �. 3 �ásti I k tomuto 

na�ízení a podle pokyn� výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 

p�edpis� 
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a požadavky na organizaci práce a pracovních postup� stanovenými v p�íloze �. 3 k 

tomuto na�ízení tak, aby nevzniklo nebezpe�í ohrožení fyzických osob, majetku nebo 

životního prost�edí. 

5. Zhotovitel p�eruší práci, jakmile by její další pokra�ování vedlo k ohrožení život� 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, pop�ípad� k ohrožení 

majetku nebo životního prost�edí vlivem nep�íznivých pov�trnostních vliv�, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 

pop�ípad� vlivem jiných nep�edvídatelných okolností. D�vody pro p�erušení práce 

posoudí a o p�erušení práce rozhodne fyzická osoba pov��ená zhotovitelem. 

6. P�i p�erušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat�ení k ochran� 

bezpe�nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opat�eních. 

7. Dojde-li v pr�b�hu prací ke zm�n� pov�trnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, pop�ípad� provozních podmínek, které by mohly nep�ízniv� 

ovlivnit bezpe�nost práce zejména p�i používání a provozu stroj�, zajistí zhotovitel 

bez zbyte�ného odkladu provedení nezbytné zm�ny technologických postup� tak, 

aby byla zajišt�na bezpe�nost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se zm�nou 

technologických postup� zhotovitel neprodlen� seznámí p�íslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpe�ím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajiš	uje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamocen� byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro p�ípad nehody. Stanoví 

ú�innou formu dohledu pro pot�ebu v�asného poskytnutí první pomoci. 

 

Skladování a manipulace s materiálem 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

1. Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu musí být zajišt�n v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p�ednostn� v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Za�ízení pro vybavení skládek, jakými jsou op�rné nebo stabiliza�ní konstrukce, 

musí být �ešena tak, aby umož�ovala skladování, odebírání nebo dopl�ování prvk� a 

dílc� v souladu s pr�vodní dokumentací bez nebezpe�í jejich poškození. Místa 

ur�ená k vázání, odv�šování a manipulaci s materiálem musí být bezpe�n� p�ístupná.  

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní 

skladovaných materiál�, rozm�ry a únosnost skladovacích ploch v�etn� dopravních 
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komunikací musí odpovídat rozm�r�m a hmotnosti skladovaného materiálu a 

použitých stroj�. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt�na jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, op�rami, stojany, 

klíny nebo provázáním musí být zajišt�ny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 

by jinak byly nestabilní a mohly se nap�íklad p�evrátit, sklopit, posunout nebo 

kutálet. 

5. Prvky, které na sebe p�i skladování t�sn� doléhají a nejsou vybaveny pro bezpe�né 

uchopení nap�íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn� proloženy 

podklady. Jako podklad� není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 

tvo�ené dv�ma nebo více prvky voln� položenými na sebe. 

6. Tekutý materiál musí být skladován v uzav�ených nádobách tak, aby otvor pro 

pln�ní, pop�ípad� vyprazd�ování byl naho�e. Otev�ené nádrže musí být zajišt�ny 

proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 

skladovány naležato, musí být zajišt�ny proti rozvalení. P�i skladování ve více 

vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 

barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajiš	ujících jejich stabilitu. 

7. Nebezpe�né chemické látky a chemické p�ípravky musí být skladovány v obalech 

s ozna�ením druhu a zp�sobu skladování, který ur�uje výrobce, a ozna�eny v 

souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis� (Zákon �. 350/2011 Sb.). 

8. Plechovky a jiné oblé p�edm�ty sm�jí být p�i ru�ním ukládání stav�ny nejvýše do 

výšky 2 m p�i zajišt�ní jejich stability. Trubky, kulatina a p�edm�ty podobného tvaru 

musí být zajišt�ny proti rozvalení.  

9. Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav musí být provád�no ze zem� nebo z 

bezpe�ných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve v�tší pracovní výšce 

než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav ze žeb�ík� lze provád�t pouze 

podle stanoveného technologického postupu. 

10. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním p�edpisem. 

 

Ru�ní manipulace s b�emenem  

Ru�ní manipulací s b�emeny je jakékoliv p�epravování nebo nošení b�emene jedním 

nebo více zam�stnanci v�etn� jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování 

nebo p�emis	ování. 



145 
 

 

Zam�stnanci musí být p�ed zahájením práce spojené s ru�ní manipulací s b�emeny 

seznámeni: 

� s všeobecnými údaji (podle možností i s p�esnými údaji o hmotnosti, 

vlastnostech 

� b�emene, o umíst�ní jeho t�žišt�, o jeho nejt�žší stran�),  

� s p�esnými údaji o správném uchopení a zacházení s b�emeny,  

� s nebezpe�ím, jemuž mohou být vystaveni p�i nesprávné ru�ní manipulaci 

s b�emeny 

� s možností poškození bederní páte�e p�i otá�ení trupu, prudkém pohybu 

b�emene, p�i vratkém postoji, p�i zvýšené fyzické námaze nebo p�i 

excentrickém umíst�ní t�žišt� b�emene, 

� s nedostatky, které zt�žují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve 

svislém sm�ru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v 

nevyhovujících mikroklimatických podmínkách, 

� se stavy, které zvyšují riziko poškození páte�e vlivem p�íliš �asté nebo p�íliš 

dlouho trvající fyzické námahy, nedostate�ného t�lesného odpo�inku, 

nedostate�né doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu.  

  

 

P�ed zahájením prací je vždy nutné zhodnotit zdravotní rizika pro zam�stnance. 

Podle výsledk� musí být k ochran� zdraví zam�stnanc� pracovní podmínky 

upraveny: 

� vhodnými organiza�ními opat�eními,  

� vybavením zam�stnanc� osobními ochrannými pracovními prost�edky,  

� použitím vhodných technických prost�edk� (mechanická za�ízení k vylou�ení 

ru�ní  

manipulace s b�emeny nebo k jejímu omezení).  

Cílem je, aby byla vylou�ena nebo omezena rizika, p�edevším poškození bederní 

páte�e nebo 

onemocn�ní pohybového aparátu.  

 

Hlavní zásahy manipulace s b�emeny: 
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� hmotnost b�emen ru�n� p�enášených muži nesmí p�ekro�it p�i ob�asném 

zvedání 50 kg, p�i �astém zvedání 30 kg, pro kumulativní hmotnost ru�n� 

manipulovaného b�emene mužem je 10 000 kg za osmihodinovou sm�nu. 

Hygienický limit pro hmotnost ru�n� manipulovaného b�emene mužem p�i 

práci vsed� je 5 kg 

� p�i zdvihání a manipulaci s b�emeny se snažit zachovat t�žišt� 

manipulovaného b�emene co nejblíže vlastnímu t�lu. �ím dále je t�žišt� 

b�emene od t�žišt� pracovníka, tím je manipulace namáhav�jší 

� p�i p�enášení a p�eprav� b�emen na kratší vzdálenosti platí, že b�hem 

p�epravy by m�la být p�enášena b�emena ve stejných výškových úrovních 

� p�i manipulaci s b�emeny je d�ležitá správná poloha dolních kon�etin. M�ly 

by být mírn� rozkro�eny v rozmezí p�ibližn� 30 cm, s nakro�ením jednoho 

chodidla ve sm�ru p�edpokládaného pohybu.  

� ze zem� se b�emena musí zvedat z d�epu, nikoliv z p�edklonu. Nohy mají být 

co nejblíže po obou stranách b�emene, p�edm�t pevn� uchopte, pot�žkejte a 

zvolna z pod�epu zdvihejte pomocí stehenních sval�. Záda p�itom musí z�stat 

vzp�ímená.  

� uchopení b�emene má být bezpe�né a pevné, což usnad�ují vhodné držáky. 

P�i úchopu klouzavého p�edm�tu �i b�emene s ostrými hranami je vhodné 

použít rukavice. 

� p�i zvedání t�žkých b�emen je výhodné se p�ed zvednutím nadechnout a držet 

dech  po celou dobu zvedání. Zvýší se tak nitrohrudní a nitrob�išní tlak, �ímž 

se zpevní b�išní svalstvo a stabilizuje se páte�. 

� p�i uchopení b�emene je t�eba dodržovat zásadu, že rozp�tí rukou, které 

uchopí b�emeno, má být p�ibližn� shodné s ší�í ramen. Vhodná poloha 

horních kon�etin je tehdy, jsou-li kolmo k b�emeni.  

� p�i zvedání b�emen jej zvedat z pod�epu a co nejvíce využít práce nohou. Jiný 

zp�sob, nap�. z p�edklonu je nesprávný a m�že vést ke zdravotním 

problém�m. 

� ideální vzdálenost mezi t�žnicí t�la a st�edem drženého p�edm�tu se považuje 

vzdálenost 250 mm. 



147 
 

� vhodné je využití vlastního t�la, nap�. p�i p�emís	ování b�emene na st�l, kdy 

se pomocí stehna b�emeno nadleh�í. 

� p�i otá�ení s b�emeny musíme dávat pozor, abychom se neotá�ely trupem, ale 

pomocí p�ešlápnutí chodidel. 

 
Obr. 9.1 Otá�ení s b�emenem [32] 

 

 

 

� p�i zvedání enormn� t�žkých p�edm�t� je vhodné použít popruhy. B�emeno 

ale nejd�íve umístit z podlahy na vyvýšenou plochu. 

 

 
Obr. 9.2 Zvedání t�žkých p�edm�t� [32] 

 

� p�i zvedání ty�e je vhodné ji uchopit za její nejbližší konec a p�eru�kováním 

sm�rovat k jejímu t�žišti, kde ty� uchopíme a p�esuneme na rameno p�i 

lehkém snížení trupu. 
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Obr. 9.3 Zvedání ty�e [32] 

 

� p�i manipulaci se zavazadly je zavazadlo umíst�no na pravé stran�, pravá 

noha nakr�ena dop�edu a trup snížený a vzp�ímený. 

 

 
Obr. 9.4 Manipulace se zavazadly [32] 

   

P�enášení b�emen s výstupem po žeb�íku 

Na žeb�íku mohou být p�enášena b�emena pouze do hmotnosti 15 kg, která svým 

objemem a provedením umož�ují vynášení po žeb�íku. P�i ru�ní manipulaci 

s b�emeny nad 2 m musí pracovníci používat ochranné p�ilby.  

Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém p�evzetí montážního 

pracovišt� fyzickou osobou ur�enou k �ízení montážních prací a odpov�dnou za 

jejich provád�ní. O p�edání montážního pracovišt� se vyhotoví písemný záznam. 

Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracovišt� umož�ovalo bezpe�né 

provád�ní montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a spl�ovalo 

požadavky stanovené v p�íloze �. 1 k tomuto na�ízení. 
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2. Fyzické osoby provád�jící montáž p�i ní používají montážní a bezpe�nostní 

pom�cky a p�ípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpe�nostní p�ípravky, sloužící k zajišt�ní bezpe�nosti fyzických 

osob p�i montáži, zejména p�i práci ve výšce, je nutno upevnit k dílc�m ješt� p�ed 

jejich vyzdvižením k osazení, nevylu�uje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prost�edky musí umožnit zav�šení dílce podle pr�vodní 

dokumentace výrobce. 

5. Zp�sob a místo upevn�ní stejn� jako se�ízení vázacích prost�edk� musí být voleno 

tak, aby upevn�ní i uvoln�ní vázacích prost�edk� mohlo být provedeno bezpe�n�. 

6. Pro p�ístup na montážní pracovišt� a pro z�ízení bezpe�né pracovní podlahy se 

využívají trvalé konstrukce, které jsou sou�asn� s postupem montáže do stavby 

zabudovávány, jako jsou schodišt� nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže. 

7. P�i odebírání dílc� ze skládky nebo z dopravního prost�edku musí být zajišt�no 

bezpe�né skladování zbývajících dílc� podle �ásti I. této p�ílohy. 

8. Zdvihání a p�emis	ování zav�šených b�emen nebo p�emís	ování pomocí 

pojízdných za�ízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 

p�edpisu (Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb.). Je zakázáno zdvihat nebo p�emís	ovat 

b�emena zasypaná, upevn�ná, p�imrzlá, p�ilnutá nebo jiným zp�sobem znemož�ující 

stanovení síly pot�ebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajišt�no, že nebude 

p�ekro�ena nosnost použitého za�ízení. 

9. B�hem zdvihání a p�emis	ování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpe�né 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpe�né plošiny 

nebo podlahy provád�t jeho osazení a zajišt�ní proti vychýlení. Dílec se odv�šuje od 

záv�su zdvihacího prost�edku teprve po tomto zajišt�ní. 

10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti p�eklopení šrouby, montážními 

stolicemi, vzp�rami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

zp�sobem. Zp�sob uvol�ování vázacích prost�edk� z osazovaných dílc�, zejména 

svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpe�nost osob nebyla 

podmín�na stabilitou osazovaných dílc� a aby stabilita dílc� nebyla touto �inností 

ohrožena. 

11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je p�edcházející dílec bezpe�n� 

uložen a upevn�n podle technologického postupu. 
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12. Montážní p�ípravky pro do�asné zajišt�ní dílc� smí být odstra�ovány až po 

upevn�ní dílc� a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci.  

13. Technologický postup stanoví zp�sob vyztužení t�ch dílc�, p�i jejichž osazení je 

bezpe�nost fyzických osob ohrožena v d�sledku rozkmitání t�chto dílc� p�sobením 

v�tru. 

Malí�ské a nat�ra�ské práce 

Za spln�ní požadavk� bezpe�nosti práce p�i malí�ských a nat�ra�ských pracích se 

považuje: 

1. p�i provád�ní úprav povrch� stavebních a jiných konstrukcí nát�rem nebo 

nást�ikem dodržení stanovených technologických postup� s p�ihlédnutím k návod�m 

k používání a k ur�enému zp�sobu ochrany osob p�ed škodlivinami vznikajícími p�i 

provád�ní t�chto prací, 

2. používání žeb�ík� v souladu s požadavky zvláštního právního p�edpisu (Na�ízení 

vlády �. 362/2005 Sb.). 

3. provád�ní t�chto prací ve schodiš	ových prostorách z pracovních podlah nebo ze 

žeb�ík� k tomu upravených. 

Práce s motorovou pilou 

Mezi základní pravidla bezpe�nosti p�i práci s motorovou �et�zovou pilou pat�í: 

a) pracovat pouze se za�ízením a vykonávat jen ty �innosti, pro které jsou spln�ny 

kvalifika�ní p�edpoklady, 

b) používat p�i práci ochranné pom�cky schváleného typu,  

c) dodržovat požadavky p�edpis� k zajišt�ní bezpe�nosti práce a ochrany zdraví a 

zásady bezpe�ného chování na pracovišti, 

d) dodržovat stanovené technologické postupy a v p�ípad�, kdy podmínky na 

pracovišti vyžadují odlišné �ešení, postupovat v souladu s bezpe�nostními 

p�edpisy,  

e) nepracovat s motorovou pilou za nep�íznivých pov�trnostních podmínek, nap�. 

p�i husté mlze, silném dešti, v�tru atd.,  

f) dbát zvýšené opatrnosti a dávat pozor zejména na prohlubn� a p�íkopy, 

nep�elézat p�es ko�eny, pa�ezy a kmeny strom� s nezajišt�nou pilou, 
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g) zastavit motor pily, nebo �et�z zajistit brzdou p�i p�echázení z jednoho pracovišt� 

na druhé, 

h) �ezat vždy s plným plynem z d�vod� sev�ení a zaseknutí pily,  

i) držet pilu vždy pevn� ob�ma rukama,  

j) k �ezání využívat zejména spodní �ást �et�zu, v d�sledku zp�tného rázu, 

k) �et�zové pily musí být p�i práci ve výškách zajišt�ny proti pádu (pily typu „Top 

Handle“ jsou vybaveny okem pro zav�šení),  

l) zastavit motor pily, nebo �et�z zajistit brzdou, když je koš plošiny p�emis	ován, 

nebo se provádí jiná �innost, nap�. spoušt�ní v�tve pomocí lana,  

m) p�i �ezání dbát na držení pily, aby podélná osa pily byla mimo t�lo obsluhy, 

n) p�i �ezání napruženého zaujat polohu vždy mimo sm�r pružení, 

o) p�i o�ezech provád�ných z koše vysokozdvižné plošiny p�i startování pily platí:  

� pilu lze startovat s aktivovanou brzdou �et�zu sev�enou mezi koleny. 

V p�ípad� startování pily s aktivovanou brzdou �et�zu lze start provést v koši 

plošiny. Deaktivace �et�zové brzdy lze provést až po p�emíst�ní pily mimo 

koš plošiny, 

� je-li koš vysokozdvižné plošiny proveden z plastové sko�epiny, lze startování 

pily provést tzv. „Z RUKY“, kdy zam�stnanec drží pilu pravou rukou mimo 

koš plošiny tak, aby od pily byl odd�len plnou st�nou sko�epiny, levou rukou 

zatáhne za startovací lanko. P�i tomto úkonu musí být zam�stnanec i pila 

zajišt�ní proti pádu z výšky, 

� p�i použití pily, která neumož�uje startování s aktivovanou �et�zovou brzdou 

a plošiny, u které koš není tvo�en plastovou sko�epinou, nastartuje pilu 

pomocník na zemi, aktivuje �et�zovou brzdu, uváže pilu k lanu spušt�ného 

z koše plošiny. Zam�stnanec v koši plošiny pilu vytáhne, odváže pilu od lana 

a zajistí ke koši plošiny, p�esune pilu mimo koš plošiny a deaktivuje 

�et�zovou brzdu. 

Zakázané �innosti 

Obsluze motorových �et�zových pil a ostatních za�ízení je zakázáno: 

a) používat pilu k pá�ení nebo jiným ú�el�m, pro n�ž není ur�en,  
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b) používat pilu s nefunk�ní brzdou �et�zu, spojkou, zachycova�em utrženého 

�et�zu a s hlavními �eznými �ástmi (�et�z, lišta, �et�zka) opot�ebovanými pod 

minimáln� p�ípustné hodnoty dané výrobcem, 

c) pracovat s pilou výše než do úrovn� ramen, 

d) pracovat s pilou na žeb�íku,  

e) �ezat náb�hovou �ásti špi�ky lišty - hrozí zp�tný náraz a vážné zran�ní 

obsluhy, 

f) �ezat s pilou drženou jednou rukou, 

g) používat za�ízení se spalovacím motorem v prostorách, kde není zajišt�n 

dostate�ný rozptyl spalin nebo jejich ú�inné odv�trávání, 

h) p�ekra�ovat maximální expozi�ní dobu ur�enou pro obsluhu motorové pily. 

B�hem stanovených p�estávek nepracujte s motorovou pilou 

i) �ezat samostatn� bez p�ítomnosti další osoby (spolupracovníka),  

j) vystupovat na hromadu d�íví p�i zakracování, 

k) vystupovat p�i zakracování na napružené kmeny,  

l) p�idržovat zakracovaný kmen �i v�tev rukou nebo nohou,  

m) pod�ezávat stromy, na kterých spo�ívá zav�šený strom,  

n) stát ve sm�ru pružení p�i �ezání kmene �i v�tve, 

o) kácet jiný strom p�es strom zav�šený,  

p) vystupovat a lézt na zav�šené stromy,  

q) ponechávat pod�ezané nebo zav�šené stromy déle než do konce sm�ny. 

Prostor kolem t�chto strom� musí být vždy pod dohledem,  

r) kou�it a manipulovat s otev�eným ohn�m p�i dolévání pohonných hmot, 

s) aby v koši plošiny p�i o�ezu (kácení) byl p�ítomný další zam�stnanec,  

t) vystupovat z koše plošiny na kmeny p�ípadn� v�tve,  

u) ponechávat od�ezané v�tve zav�šené v korun� stromu,  

v) provád�t kontrolu, údržbu �i se�izování �ezných �ásti p�i b�žícím motoru,  

w) dopl�ovat pohonné hmoty v koši plošiny a p�i b�žícím provozu. 
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Práce ve výškách 
Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

1. Zp�sob zajišt�ní a rozm�ry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 

odpovídat povaze provád�ných prací, p�edpokládanému namáhání a musí umož�ovat 

bezpe�ný pr�chod. Výb�r vhodných p�ístup� na pracovišt� ve výšce musí odpovídat 

�etnosti použití, požadované výšce místa práce a dob� jejího trvání. Zvolené �ešení 

musí umož�ovat evakuaci v p�ípad� hrozícího nebezpe�í. Pohyb na pracovních 

podlahách a dalších plochách ve výšce a p�ístupy k nim nesmí vytvá�et žádná další 

rizika pádu.  

2. V závislosti na zp�sobu zajišt�ní a typu konstrukce musí být p�ijata odpovídající 

opat�ení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 

zajišt�ny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodn� uspo�ádané, dostate�n� 

vysoké a pevné k zabrán�ní nebo zachycení pádu z výšky. P�i použití záchytných 

konstrukcí je nutno dbát na zamezení úraz� zam�stnanc� p�i jejich zachycení. 

Konstrukce ochrany proti pádu m�že být p�erušena pouze v místech žeb�íkových 

nebo schodiš	ových p�ístup�. 

3. Požadavky na uspo�ádání, montáž, demontáž, zajišt�ní stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v pr�vodní, pop�ípad� provozní 

dokumentaci. 

4. Zábradlí se skládá alespo� z horní ty�e (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 

lišty) o výšce minimáln� 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní v�tší než 2 

m, musí být prostor mezi horní ty�í (madlem) a zarážkou u podlahy zajišt�n proti 

propadnutí osob osazením jedné nebo více st�edních ty�í, p�ípadn� jiné vhodné 

výpln�, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostate�nou se považuje výška 

horní ty�e (madla) nejmén� 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 

p�edpisy jinak. 

5. Jestliže provedení ur�ité pracovní operace vyžaduje do�asné odstran�ní konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provád�ní této operace p�ijata ú�inná náhradní 

bezpe�nostní opat�ení. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 

dokud nejsou tato opat�ení provedena. Bezprost�edn� po do�asném p�erušení nebo 

ukon�ení p�íslušné pracovní operace se odstran�ná konstrukce ochrany proti pádu 

op�t osadí. 
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Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

1. Zam�stnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prost�edky 

odpovídaly povaze provád�né práce, p�edpokládaným rizik�m a pov�trnostní situaci, 

umož�ovaly bezpe�ný pohyb a aby byly pravideln� prohlíženy a zkoušeny v souladu 

s požadavky pr�vodní dokumentace; p�itom smí být použity pouze osobní ochranné 

pracovní prost�edky, které spl�ují požadavky stanovené zvláštními právními 

p�edpisy (Na�ízení vlády �. 21/2003 Sb). 

2. Podle ú�elu a zp�sobu použití se rozlišují 

� osobní ochranné pracovní prost�edky pro pracovní polohování a prevenci 

proti pád�m z výšky (pracovní polohovací systémy), 

� osobní ochranné pracovní prost�edky proti pád�m z výšky (systémy 

zachycení pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prost�edky se používají samostatn� nebo v kombinaci 

prvk� a sou�ástí systém� a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, 

že je 

� zam�stnanci zamezen p�ístup do prostoru, v n�mž hrozí nebezpe�í pádu (1,5 

m od volného okraje), 

� zam�stnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 

zabrán�no, nebo 

� pád bezpe�n� zachycen a zachyceného zam�stnance lze neprodlen� a 

bezpe�n� vyprostit, pop�ípad� dopravit do bezpe�ného místa; k zachycení 

pádu musí dojít v dostate�né výšce nad p�ekážkou (terénem, podlahou, 

konstrukcí apod.), aby se vylou�ilo zran�ní zam�stnance. 

4. Zam�stnanec se musí p�ed použitím osobních ochranných pracovních prost�edk� 

p�esv�d�it o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prost�edek proti pádu, pop�ípad� pracovní 

polohovací systém, v�etn� kotevních míst, musí být ur�en v technologickém postupu. 

Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, ur�í 

vhodný zp�sob zajišt�ní proti pádu, respektive pracovního polohování, v�etn� míst 

kotvení, odborn� zp�sobilý zam�stnanec pov��ený zam�stnavatelem. Místo kotvení 

osobního ochranného pracovního prost�edku proti pádu musí být ve sm�ru pádu 

dostate�n� odolné. 
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6. Zam�stnavatel zajistí, aby zam�stnanec provád�jící práce p�i použití osobních 

ochranných pracovních prost�edk� proti pádu byl pro p�edpokládané �innosti 

vyškolen, zejména pak pro vyproš	ovací postupy p�i mimo�ádných událostech. 

Používání žeb�ík� 

1. Žeb�ík m�že být použit pro práci ve výšce pouze v p�ípadech, kdy použití jiných 

bezpe�n�jších prost�edk� není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatn�né a 

ú�elné, p�ípadn� kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 

takových prost�edk� neumož�ují. Na žeb�íku mohou být provád�ny jen krátkodobé, 

fyzicky nenáro�né práce p�i použití ru�ního ná�adí. Práce, p�i nichž se používá 

nebezpe�ných nástroj� nebo ná�adí jako nap�íklad p�enosných �et�zových pil, 

ru�ních pneumatických ná�adí, se na žeb�íku nesm�jí vykonávat. 

2. P�i výstupu, sestupu a práci na žeb�íku musí být zam�stnanec obrácen obli�ejem k 

žeb�íku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpe�ného uchopení a spolehlivou 

oporu. 

3. Po žeb�íku mohou být vynášena (snášena) jen b�emena o hmotnosti do 15 kg, 

pokud zvláštní právní p�edpisy nestanoví jinak (na�ízení vlády �. 361/2007 Sb.). 

4. Po žeb�íku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na n�m pracovat sou�asn� více než 

jedna osoba. 

5. Žeb�ík nesmí být používán jako p�echodový m�stek s výjimkou p�ípad�, kdy je k 

takovému použití výrobcem ur�en. 

6. Žeb�íky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem p�esahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejmén� o 1,1 m, p�i�emž tento p�esah lze nahradit 

pevnými madly nebo jinou pevnou �ástí konstrukce, za kterou se vystupující 

(sestupující) zam�stnanec m�že spolehliv� p�idržet. Sklon žeb�íku nesmí být menší 

než 2,5 : 1, za p�í�lemi musí být volný prostor alespo� 0,18 m a u paty žeb�íku ze 

strany p�ístupu musí být zachován volný prostor alespo� 0,6 m. 

7. Žeb�ík musí být umíst�n tak, aby byla zajišt�na jeho stabilita po celou dobu 

použití. P�enosný žeb�ík musí být postaven na stabilním, pevném, dostate�n� 

velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby p�í�le byly vodorovné. Záv�sný žeb�ík 

musí být upevn�n bezpe�ným zp�sobem a s výjimkou provazových žeb�ík� zajišt�n 

proti posunutí a rozkývání. Provazový žeb�ík m�že být používán pouze pro výstup a 

sestup. 
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8. U p�enosných žeb�ík� musí být zabrán�no jejich podklouznutí zajišt�ním bo�nic 

na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových p�ípravk� nebo jiných 

opat�ení s odpovídající ú�inností. Skládací a výsuvné žeb�íky musí být užívány tak, 

aby jednotlivé díly byly zajišt�ny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žeb�íky musí 

být p�ed zahájením prací a v jejich pr�b�hu zajišt�ny proti pohybu. P�enosné d�ev�né 

žeb�íky o délce v�tší než 12 m nelze používat. 

9. Na žeb�íku smí zam�stnanec pracovat jen v bezpe�né vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u žeb�íku op�rného považuje vzdálenost chodidel nejmén� 0,8 m, 

u dvojitého žeb�íku nejmén� 0,5 m od jeho horního konce. 

10. P�i práci na žeb�íku musí být zam�stnanec v p�ípadech, kdy stojí chodidly ve 

výšce v�tší než 5 m, zajišt�n proti pádu osobními ochrannými pracovními 

prost�edky. 

11. Zam�stnavatel zajistí provád�ní prohlídek žeb�ík� v souladu s návodem na 

používání. 

12. Ch�ze na d�ev�ném dvojitém žeb�íku (malí�ské práce) m�že být provád�na 

zaškolenými zam�stnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vylou�eno nebezpe�í ztráty 

stability žeb�íku. 

Používání do�asných stavebních konstrukcí 

1. Do�asné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá pr�vodní 

dokumentaci a návod�m na montáž a používání t�chto konstrukcí. Návod na montáž, 

v�etn� pot�ebných dopl�ujících nákres� a dokument�, musí být k dispozici 

zam�stnanc�m, kte�í konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro do�asnou stavební konstrukci není dostupná pot�ebná dokumentace 

nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstruk�ní uspo�ádání, musí být 

odborn� zp�sobilou osobou proveden individuální výpo�et pevnosti a stability krom� 

p�ípad�, kdy je konstrukce montována ve shod� s uspo�ádáním obsaženým v �eské 

technické norm�. 

3. V závislosti na složitosti zvolené do�asné stavební konstrukce navrhne odborn� 

zp�sobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Do�asné stavební konstrukce lze považovat za bezpe�né tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostate�n� únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 

staticky prokázána, 
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b) nosné sou�ásti jsou zajišt�ny proti podklouznutí bu� p�ipevn�ním k základové 

ploše nebo jiným zp�sobem s odpovídající ú�inností, který zajiš	uje stabilitu lešení; 

pojízdná lešení jsou zajišt�na vhodnými za�ízeními proti náhodnému pohybu b�hem 

práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvo�ily prostorov� tuhý celek, zajišt�ný proti lokálnímu i 

celkovému vybo�ení, posunutí nebo p�eklopení, 

d) jsou dostate�n� pevné a odolné v��i vn�jším silám a nep�íznivým vliv�m; jsou 

schopné p�enést p�edpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 

výpo�tem nebo jiným dokumentem, 

e) rozm�ry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provád�ných prací, podlahy 

umož�ují bezpe�ný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým zp�sobem, aby se jejich sou�ásti p�i b�žném 

použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 

ochranou proti pádu nejsou nebezpe�né mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpe�eny proti samovolným pohyb�m, 

h) pracovní plochy na nich jsou p�ístupné po bezpe�ných komunikacích (žeb�íky, 

schody, rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou �ásti do�asných stavebních konstrukcí p�ipraveny k používání, 

nap�íklad b�hem montáže, demontáže nebo p�estavby, musí být vstup na tyto �ásti 

do�asných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a ozna�en 

bezpe�nostními zna�kami. 

5. Do�asné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém p�edání odborn� 

zp�sobilou osobou odpov�dnou za jejich montáž a p�evzetí do užívání osobou 

odpov�dnou za jejich užívání. O p�edání a p�evzetí vyhotoví p�edávající na základ� 

odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokon�ení a vybavení do�asné stavební 

konstrukce. Zápis o p�edání a p�evzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud p�i p�emís	ování na jiné pracovišt� nebyly 

demontovány jejich nosné �ásti, p�i�emž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 

�ástí do p�epravní polohy. 

6. Do�asné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám zp�sobem a v intervalech stanovených v pr�vodní dokumentaci. Pokud 

nastaly mimo�ádné okolnosti, které mohly mít nep�íznivý vliv na bezpe�nost lešení 
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(nap�íklad nep�íznivá pov�trnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 

bezodkladn�. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zp�sobem p�estavovat jen v 

souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v pr�vodní dokumentaci a pod 

vedením osoby, která je k tomu odborn� zp�sobilá. Provád�t uvedené �innosti 

mohou pouze zam�stnanci, kte�í byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly 

ov��eny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo p�estavbu použitého lešení, 

b) bezpe�nost práce b�hem montáže, demontáže nebo p�estavby p�íslušného lešení, 

c) opat�ení k ochran� p�ed rizikem pádu osob nebo p�edm�t�, 

d) opat�ení v p�ípad� zm�n pov�trnostní situace, které by mohly nep�ízniv� ovlivnit 

bezpe�nost použitého lešení, 

e) p�ípustná zatížení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo p�estavbou. 

Obsah a �etnost školení s ohledem na nová nebo zm�n�ná rizika práce, zp�sob 

ov��ování znalostí a dovedností ú�astník� školení a vedení dokumentace o školení 

stanoví zam�stnavatel. 

8. Žeb�íky nelze používat jako podp�rný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 

žeb�ík�, které jsou k tomuto ú�elu výrobcem ur�eny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i d�ev�né sbíjené žeb�íky o 

nejv�tší délce 3,5 m s p�í�lemi vsazenými do zdvojených postranic dostate�né 

pevnosti doložené výpo�tem. 

Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

1. Materiál, ná�adí a pracovní pom�cky musí být uloženy, pop�ípad� skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajišt�ny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak b�hem práce, tak po jejím ukon�ení. 

2. Pro upevn�ní ná�adí, uložení drobného materiálu (h�ebíky, šrouby apod.) musí být 

použita vhodná výstroj nebo k tomu ú�elu upravený pracovní od�v. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze p�et�žovat; hmotnost materiálu, pom�cek, 

ná�adí, v�etn� osob, nesmí p�ekro�it nosnost konstrukce stanovenou v pr�vodní 

dokumentaci. 
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Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo p�edm�t� (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpe�n� 

zajistit. 

2. Pro bezpe�né zajišt�ní ohrožených prostor� se použije zejména 

� vylou�ení provozu, 

� konstrukce ochrany proti pádu osob a p�edm�t� v úrovni místa práce ve výšce 

nebo pod místem práce ve výšce, 

� ohrazení ohrožených prostor� dvouty�ovým zábradlím o výšce nejmén� 1,1 

m s ty�emi upevn�nými na nosných sloupcích s dostate�nou stabilitou; pro 

práce nep�esahující rozsah jedné pracovní sm�ny posta�í vymezit ohrožený 

prostor jednoty�ovým zábradlím, pop�ípad� zábranou o výšce nejmén� 1,1 m, 

nebo 

� dozor ohrožených prostor� k tomu ur�eným zam�stnancem po celou dobu 

ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít ší�ku od volného okraje pracovišt� nejmén� 

� 1,5 m p�i práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

� 2 m p�i práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

� 2,5 m p�i práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

� 1/10 výšky objektu p�i práci ve výšce nad 30 m. 

Ší�ka ohroženého prostoru se vyty�uje od paty svislice, která prochází vn�jší hranou 

volného okraje pracovišt� ve výšce. 

4. P�i práci na plochách se sklonem v�tším než 25 stup�� od vodorovné roviny se 

ší�ka ohroženého prostoru podle bodu 3 zv�tšuje o 0,5 m. Obdobn� se zv�tšuje tato 

ší�ka o 1 m na všechny strany od p�dorysného profilu vertikáln� dopravovaného 

b�emene v místech dopravy materiálu. 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika p�i práci na vysokých objektech, nap�íklad na 

komínech, stožárech, v�žích, je ohroženým prostorem pás o ší�ce stanovené v bod� 3 

kolem celého obvodu paty objektu. 

6. Práce nad sebou lze provád�t pouze výjime�n�, nelze-li zajistit provedení prací 

jinak. Technologický postup musí obsahovat zp�sob zajišt�ní bezpe�nosti 

zam�stnanc� na níže položeném pracovišti. 
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Shazování p�edm�t� a materiálu 

1. Shazovat p�edm�ty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

p�edpokladu, že 

� místo dopadu je zabezpe�eno proti vstupu osob (ohrazením, vylou�ením 

provozu, st�ežením apod.) a jeho okolí je chrán�no proti p�ípadnému odrazu 

nebo rozst�iku shozeného p�edm�tu nebo materiálu, 

� materiál je shazován uzav�eným shozem až do místa uložení,  

� je provedeno opat�ení, zamezující nadm�rné prašnosti, hlu�nosti, pop�ípad� 

vzniku jiných nežádoucích ú�ink�. 

2. Nelze shazovat p�edm�ty a materiál v p�ípad�, kdy není možné bezpe�n� 

p�edpokládat místo dopadu, jakož ani p�edm�ty a materiál, které by mohly 

zam�stnance strhnout z výšky. 

P�erušení práce ve výškách 

P�i nep�íznivé pov�trnostní situaci je zam�stnavatel povinen zajistit p�erušení prací. 

Za nep�íznivou pov�trnostní situaci, která výrazn� zvyšuje nebezpe�í pádu nebo 

sklouznutí, se p�i pracích ve výškách považuje: 

� bou�e, déš	, sn�žení nebo tvo�ení námrazy, 

� �erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v�tru 5 stup�� Bf) p�i práci na 

zav�šených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žeb�ících nad 5 m 

výšky práce a p�i použití záv�su na lan� u pracovních polohovacích systém�; 

v ostatních p�ípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla v�tru 6 stup�� 

Bf), 

� dohlednost v míst� práce menší než 30 m, 

� teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 st. C. 

Školení zam�stnanc� 

Zam�stnavatel poskytuje zam�stnanc�m v dostate�ném rozsahu školení o 

bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 

pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zam�stnanci nemohou pracovat z 

pevných a bezpe�ných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 

plošinách, na žeb�ících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 

pracovních prost�edk�. P�i montáži a demontáži lešení postupuje zam�stnavatel 

podle �ásti VII. bodu 7 v�ty druhé. 
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Stroje a strojní za�ízení 
Obecné požadavky na stroje a strojní za�ízení 

Stroje a strojní za�ízení užívané pro stavební práce musí svou konstrukcí, 

provedením a technickým stavem odpovídat p�edpis�m k zajišt�ní bezpe�nosti práce 

a technických za�ízení. 

Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržb�, který musí být v 

�eském jazyce. Pokud návod chybí, musí zhotovitel stanovit ve svém návod� 

zejména: 

• povinnosti obsluhy p�ed zahájením provozu ve sm�n�, p�i provozu, 

• zp�sob zajišt�ní stroje p�i p�emís	ování, odstavování z provozu, opravách a proti 

nežádoucímu uvedení do provozu, 

• umíst�ní a zajišt�ní stroje po ukon�ení provozu, 

• rozsah, lh�ty a zp�sob provád�ní údržby v�etn� revizí, 

• zakázané úkony a �innosti. 

 

Kontrola bezpe�nosti provozu za�ízení p�ed uvedením do provozu je provád�na 

podle pr�vodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li pr�vodní 

dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly za�ízení zam�stnavatel místním 

provozním bezpe�nostním p�edpisem. 

Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu za�ízení. P�ed 

použitím stroje musí zhotovitel seznámit obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpe�nost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost p�dy, p�ejezd� a most�, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, pop�. jiných podzemních p�ekážek, umíst�ní 

nadzemních vedení a p�ekážek. Obsluha musí dále zkontrolovat funk�nost všech 

ovládacích, sd�lovacích a bezpe�nostních za�ízení. Zjistí-li závadu, nesmí být stroj 

uveden do provozu d�íve, než je závada odstran�na. 

Zakázané �innosti 

• Uvád�t stroj do chodu, jsou-li v jeho nebezpe�ném dosahu další pracovníci. 

• Uvád�t do chodu stroj a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno n�které 

ochranné za�ízení. 

• Pracovat se strojem v noci nebo za snížené viditelnosti, není-li pracovní prostor 

stroje a pracovišt� dostate�n� osv�tlen. 
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• Pohybovat pracovním za�ízením nad pracovníky nebo obsazenou kabinou �idi�e 

dopravních prost�edk�. 

• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v míst�, na které není z místa obsluhy 

vid�t a kde by mohlo nastat ohrožení pracovník� nebo jiného za�ízení. 

• Vy�azovat z �innosti bezpe�nostní, ochranné, pojistné za�ízení a m�nit jejich 

p�edepsané parametry. 

Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i provozu a používání 

stroj� a ná�adí na staveništi 

Obecné požadavky na obsluhu stroj� 

1. P�ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpe�nost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost p�dy, p�ejezd� a most�, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 

vedení technického vybavení, pop�ípad� jiných podzemních p�ekážek, umíst�ní 

nadzemních vedení a p�ekážek. 

2. P�i provozu stroje obsluha zajiš	uje stabilitu stroje v pr�b�hu všech pracovních 

�inností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo záv�sy, jsou v pracovní 

poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajišt�ny proti zabo�ení, 

posunutí nebo uvoln�ní.  

3. Pokud je u stroje p�edepsáno zvláštní výstražné signaliza�ní za�ízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, p�ípadn� sv�telným výstražným 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 

všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v pr�vodní 

dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený �inností stroje vymezen 

maximálním dosahem jeho pracovního za�ízení zv�tšeným o 2 m. Na nep�ehledných 

pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby posta�ující k 

opušt�ní ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným sv�tlem oranžové barvy, �ídí se jeho �innost zvláštními právními 

p�edpisy (Zákon �. 361/2000 Sb.).  

5. P�i použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 

souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních p�edpis�; dohled a 

podle okolností též bezpe�nost provozu na pozemních komunikacích zajiš	uje 

dostate�ným po�tem zp�sobilých fyzických osob, které p�i této �innosti užívají jako 
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osobní ochranný pracovní prost�edek výstražný od�v s vysokou viditelností. P�i 

ozna�ení p�ekážky provozu na pozemních komunikacích se �ídí ustanoveními 

zvláštních právních p�edpis� (Vyhláška �. 30/2001 Sb.). 

Jednoduché kladky pro ru�ní zvedání b�emen 

1. Nosné textilní lano musí mít pr�m�r nejmén� 10 mm. Poškozené lano je 

vylou�eno z používání. 

2. Provedení nosné konstrukce kladky je p�ed prvním použitím prokazateln� 

schváleno fyzickou osobou ur�enou zhotovitelem. 

Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjišt�né v 

pr�b�hu p�edchozího provozu nebo používání stroje a s p�ípadnými závadami je 

�ádn� seznámena i st�ídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukon�ení práce zajišt�n v souladu s 

návodem k používání, nap�íklad zakládacími klíny, pracovním za�ízením spušt�ným 

na zem nebo za�azením nejnižšího rychlostního stupn� a zabrzd�ním parkovací 

brzdy. Rovn�ž p�i p�erušení práce musí být stroj zajišt�n proti samovolnému pohybu 

alespo� zabrzd�ním parkovací brzdy nebo pracovním za�ízením spušt�ným na zem. 

3. Po ukon�ení práce a p�i jejím p�erušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajišt�no i pracovní za�ízení stroje jeho spušt�ním na zem nebo umíst�ním do 

p�epravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nem�že v p�ípad� pot�eby 

okamžit� zasáhnout, u�iní v souladu s návodem k používání opat�ení, která zabrání 

samovolnému spušt�ní stroje a jeho neoprávn�nému užití jinou fyzickou osobou, 

jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klí�e ze spínací sk�í�ky nebo uzamknutí 

ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovišt�, kde nezasahuje do komunikací, kde 

není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími p�edm�ty ani 

�inností provád�nou v jeho okolí. 

P�eprava stroj� 

1. P�eprava, nakládání, skládání, zajišt�ní a upevn�ní stroje nebo jeho pracovního 

za�ízení se provádí podle pokyn� a postup� uvedených v návodu k používání. Není-li 
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postup p�i p�eprav� stroje a jeho pracovního za�ízení uveden v návodu k používání, 

stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpe�nostním p�edpise. 

2. P�i nakládání, skládání a p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku, 

jakož i p�i vle�ení stroje a jeho p�ipojování a odpojování od tažného vozidla musí být 

dodrženy požadavky zvláštního právního p�edpisu (Na�ízení vlády �. 168/2002 Sb.) a 

dále uvedené bližší požadavky. 

3. P�i p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku se v kabin� 

p�epravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prost�edku nezdržují 

fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. P�i p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku jsou pracovní za�ízení, 

pop�ípad� jiná pohyblivá za�ízení zajišt�na v p�epravní poloze podle návodu k 

používání a spolu se strojem upevn�na a mechanicky zajišt�na proti podélnému i 

bo�nímu posuvu a proti p�evržení, pop�ípad� na ložné ploše dopravního prost�edku 

uložena a upevn�na samostatn�. 

5. Dopravní prost�edek musí být p�i nakládání a skládání stroje postaven na pevném 

podkladu, bezpe�n� zabrzd�n a mechanicky zajišt�n proti nežádoucímu pohybu. 

6. P�i najížd�ní stroje na ložnou plochu dopravního prost�edku a sjížd�ní z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v n�mž by mohly 

být ohroženy p�i pádu nebo p�evržení stroje, p�etržení tažného lana nebo jiné nehod�. 

7. Fyzická osoba, navád�jící stroj na dopravní prost�edek, stojí vždy mimo stroj i 

mimo dopravní prost�edek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najížd�ní a 

sjížd�ní stroje. 

8. P�i p�eprav� stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní za�ízení, pop�ípad� jiná 

pohyblivá za�ízení, zajišt�na v p�epravní poloze podle návodu k používání. 

9. P�ípojný stroj musí být p�i p�ipojování k tažnému vozidlu bezpe�n� zabrzd�n a 

mechanicky zajišt�n proti nežádoucímu pohybu. P�i p�ipojování p�ípojného stroje, 

jehož maximální p�ípustná hmotnost nep�evyšuje 750 kg, se smí najížd�t p�ípojným 

strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opat�ení k ochran� zdraví p�i ru�ní 

manipulaci s b�emeny (Na�ízení vlády �. 361/2007 Sb.). 

10. �idi� tažného vozidla zacouvá na doraz záv�sného za�ízení a umožní fyzické 

osob�, která p�ipojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se záv�sným 

za�ízením stroje teprve na pokyn náležit� pou�ené navád�jící fyzické osoby. Po 

dorazu je tažné vozidlo zabrzd�no. 
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ZÁV�R 

Bakalá�ská práce byla vypracována dle zadání. Byl vytvo�en technologický p�edpis 

pro provád�ní srubových st�n zahrnující p�ípravu spoj�, nastavení srubových klád 

v p�ípad� nedostate�né délky kulatiny, provedení prostup� elektroinstalace a vý�ez� 

okenních a dve�ních otvor�. Technologické p�edpisy stropní konstrukce a krovu jsou 

rovn�ž sou�ástí práce. V programu Microsoft Project byl zhotoven �asový 

harmonogram prací a dodávek pro �ešené etapy hrubé vrchní stavby.  Pro správnou 

organizaci provozu na staveništi je zpracován plán využití stroj� a plán nasazení 

pracovník� v �ase. Vzhledem k složitosti místního uspo�ádání a svažitosti pozemku 

byla navržena p�ekladní skládka materiálu a dv� pozice je�ábu pro skladování a 

montáž. Práce se dále zabývá bezpe�ností práce p�i pohybu na staveništi a p�i 

provád�ní montážních prací. 
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