
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
    BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 
MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 

ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZASTŘEŠENÍ 
SPORTOVNÍ HALY V NOVÉM VESELÍ 
 
 
 
 

 
 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR´S THESIS 

 
AUTOR PRÁCE ROMAN CHYTAL 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE ING. MARTIN MOHAPL, PH.D. 

SUPERVISOR 

 

BRNO 2012 



 

 

 



 

 



 

 
   
 
 



 

 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

   

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 
Vedoucí práce Ing. Martin Mohapl, Ph.D. 

Autor práce Roman Chytal 

  

Škola Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 

Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 

Studijní program  B3607  Stavební inženýrství 

Název práce Řešení technologické etapy zastřešení sportovní haly v Novém Veselí 

Název práce v 
anglickém jazyce 

 
The solution of technological phase of sports hall roof in Nové Veselí 

 

Typ práce Bakalářská práce 

Přidělovaný titul  Bc. 

Jazyk práce Čeština 

Anotace práce Práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace zastřešení 
sportovní haly v Novém Veselí. Obsahuje technickou zprávu, 
technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, projekt zařízení 
staveniště, strojní sestavu, rozpočet a časový plán výstavby. 

Anotace práce v 
anglickém jazyce 

The thesis is focused on building technology solutions of the roof of a 
sport hall in Nové Veselí. It includes technical report, technological 
regulation, monitoring and test plan, the project of the construction site 
facilities, machine set, budget and time frame of the construction 

Klí čová slova Technická zpráva, zařízení staveniště, technologický předpis, strojní 
sestava, kontrolní a zkušební plán, rozpočet, časový plán, zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření, vizualizace montáže v 3D 

Klí čová slova v 
anglickém jazyce 

Technical report , construction facilities , technological regulation , 
machine set , monitoring and test plan , budget , time frame , construction 
site , safety instruction , assembly visualization in 3D 

Datový formát 
elektronické verze   

PDF 



   
Abstrakt 

Práce je zaměřena na stavebně technologické řešení realizace zastřešení sportovní haly 
v Novém Veselí. Obsahuje technickou zprávu, technologický předpis, kontrolní a zkušební 
plán, projekt zařízení staveniště, strojní sestavu, rozpočet a časový plán výstavby. 

Abstract 

The thesis is focused on building technology solutions of the roof of a sport hall in Nové 
Veselí. It includes technical report, technological regulation,  monitoring and test plan, the 
project of the construction site facilities, machine set, budget and time frame of the 
construction 
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ÚVOD 

Po získání projektové dokumentace od architektonického studia SANTIS a.s. začal se studií 
řešené objektu. Jelikož je projekt již zrealizován firmou PKS INPOS a.s., mohl jsem stavbu 
studovat v reálné podobě. Avšak ta se od původní verze projektu v některých částec liší. Tato 
bakalářská práce zpracovává původní verzi projektu. 
 Objekt jsem řešil pro konstrukci zastřešení, která má dle projektové dokumentace 7 
různých skladeb.Abych zpřehlednil celkové zpracování, především pro práci s programem 
Buildpower, rozdělil jsem celou stavbu do 3 objektů (sportovní  hala a sociální zázemí, 
fitness, bufet). Pro tyto objekty jsem zpracoval rozpočty a celkový časový plán výstavby 
zastřešení. 
 Cílem této práce je zorganizovat jednotlivé technologické postupy do nejjednoduší a 
nejrychlejší možné varianty výstavby. Z těchto důvodů jsem vytvořil 3D model celé haly 
s přesnými rozměry všech konstrukčních prvků, zařízení staveniště a okolí.Model by měl 
ukázat,zda je možné užít veškeré mnou navržené stroje a zda je možný technologický 
postup,který navrhuji. Staveniště je dostatečně velké,tudíž nebude problém se skladovacími 
prostory,ani s komunikací po staveništi. 
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1.1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE:  

Název akce: Řešení technologické etapy zastřešení sportovní haly v Novém Veselí 
Objekt:Sportovní hala 
Město: Nové Veselí 
Kraj: Vysočina 
Katastrální území: Nové Veselí 
Číslo parcely: 159/1 ; 166/4 
 
1.2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.2.1. ZHODNOCENÍ STAVENIŠT Ě 

Staveniště se nachází na dosud nezastavěné parcele, vedle níž je sportovní hřiště. To je 
odděleno od staveniště stávajícím a nově vybudovaným oplocením, tudíž nebude nikomu 
hrozbou. Předpokládá se využití stavebního výtahu, autojeřábů a nákladních automobilů, 
jejichž přesun a manipulace bude probíhat na stávající komunikace a na nově vybudovaných 
zpevněných plochách staveniště. Napojení na staveništní sítě (elektřina) bude ze stávajících 
inženýrských sítí.  

1.2.2. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Objekt se nenachází v památkové zóně, nejsou proto třeba daná opatření. Objekt nebude 
narušovat urbanistické řešení blízkého okolí, nachází se na počátku průmyslové zóny. Hala je 
projektována jako samostatně stojící, jedná se o nepodsklepenou stavbu. Bufet jako jediný 
společně s tribunovou částí tvoří 2.NP. Celková výška objektu je 12,6 m. 

Kapacitní bilance: 

 PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:  11255 m2 
 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUDOVY: 1685 m2 
 ZPEVNĚNÉ PLOCHY:   1140 m2  
 PARKOVACÍ MÍSTA:   28+2 STÁNÍ  
 ZELEŇ:     670 m2 
 

1.2.3. STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

1.2.3.1. NOSNÉ ČÁSTI ZASTŘEŠENÍ     
 

1.2.3.1.1. Nosná konstrukce zastřešení haly: 
Střešní plášť je nesen pomocí ocelo-dřevěných rámů s roztečí 4,5m. Na dřevěné vazníky bude 
osazen trapézový plech dle jednotlivé specifikace (v prostoru haly akustický děrovaný, římsy 
plný) včetně konstrukčního a pomocného plechování. 

Kotevní prostředky musí splnit požadavky na statiku plechu a sání větru. Materiál trap. 
plechu–Pozinkovaný plech lakovaný, odstín RAL 9002. Kladení plechů v pozitivní poloze. V 
části bufetu je nosná konstrukce obdobná jako v hale (trapézový plech plný na dřevěné 
vazníky), nad římsou balkonu je místo trapézového plechu navrženo hoblované bednění 
tl.25mm. 
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1.2.3.1.2. Nosná konstrukce zastřešení přístavku: 
 
je navržena dřevěná konstrukce z příhradových vazníků nesená průvlaky osazenými na 
ocelové konstrukce. Spoje příhradových prutů jsou pomocí styčníkových plechů. Statický 
výpočet vazníků je součástí dodávky výrobce. Rozteč vazníků je 0,9-1,0m. Na dřevěné 
vazníky bude osazeno bedněnítl.25mm, spodní rovina bude opatřena nosným roštem z desek 
tl.25mm. Zavětrování viz výkresová část. Veškeré dřevěné prvky impregnovat proti houbám, 
plísním a dřevokaznému hmyzu nátěrem např. 1x bochemit (zelený). 
 

1.2.3.1.3. Nosná konstrukce zastřešení přístavku, část vstup: 
 
Střešní plášť je vynesen pomocí dřevěného lepeného vazníku neseného ocelovými  sloupy a 
dřevěných lepených vazniček s roztečí 1,0m. Na tuto konstrukci se provede dřevěné 
hoblované bednění tl.25mm (ze spodní strany pohledové). 
 

1.2.3.2. ZASTŘEŠENÍ 
1.2.3.1.4. Zastřešení haly 

1.2.3.1.4.1. Konstrukce zastřešení 
Konstrukce je navržena na základě protokolu o vnitřním prostředí stavby, který definuje tyto 
okrajové podmínky: ti = 20°C, φi < 60%, lokálně 75%. Na základě tepelně-vlhkostního 
výpočtu a v souladu s ustanovením ČSN 731901 čl.6.2 není nutné použít parotěsnou vrstvu, je 
však 
navržena z důvodu vzduchové těsnosti konstrukcí. Střecha není navržena jako 
pochůzná,2xročně nutno provádět údržbu. 
-typ střechy: plochá jednoplášťová s parotěsnou vrstvou. 
-tvar střechy: sklonitá střecha, sklon plochy 15% 
-odvodnění: venkovní kanalizací pomocí střešních žlabů a svodů do vnitřní a venkovní 
kanalizace 
- výstup na střechu bude zajištěn žebříky - 1ks. 
- dilatace: provést dle ČSN 731901. 
Před prováděním předloží GD výrobní dokumentaci k odsouhlasení TDI (řešení detailů apod.) 

1.2.3.1.4.2. Popis vrstev střešního pláště 
- parotěsná izolace: provede se z PE folie JUTAFOL N140, hodnota difúzního odporu > 
150000 s lepenými spoji (Utěsnění k prostupům (VZT apod.) se provede pomocí manžet 
s utěsněním silikonem nebo samolepicích pásků s vysokou životností, napojení na zdivo 
obdobně. Správnost provedení má vliv na tepelné ztráty. 
- tepelná izolace: provede se z volně ložených desek z polystyrénu EXTRAPOR 150 S v 
tl.180mm. 
- krytina: provede se povlaková z 2x modifikovaného asfaltového pásu typu S (1x vložka 
PES,1x vložka GG) v tl.4,0mm/pás. Kotvení prvního pásu ocelovými kotvami EJOT s 
antikorozní úpravou.  Kotvení druhého pásu natavením. Veškeré prvky střechy dle typového 
návodu výrobce. Provedení krytiny u atik vytažením na vrch atiky a překrytím atikovým 
oplechováním, provedení u říms pomocí pomocného plechování. Prostupy provést dle návodů 
výrobce krytiny, prostupy pro kabely provést pomocí PVC nebo ocelové z trubky s kolenem. 
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1.2.3.1.5. Zastřešení přístavků 
1.2.3.1.5.1. Konstrukce zastřešení 

Konstrukce je navržena na základě protokolu o vnitřním prostředí stavby, který definuje tyto 
okrajové podmínky: ti = 20°C, φi < 60%, lokálně 75%. Na základě tepelně-vlhkostního 
výpočtu a v souladu s ustanovením ČSN 731901 čl. 6. 2 není nutné použít parotěsnou vrstvu, 
je však 
navržena z důvodu vzduchové těsnosti konstrukcí. Střecha není navržena jako pochůzná, 2x 
ročně nutno provádět údržbu. 
- typ střechy: šikmá dvouplášťová s parotěsnou vrstvou, odvětraná. 
-tvar střechy: sklonitá střecha, sklon plochy 15% 
-odvodnění: venkovní kanalizací pomocí střešních žlabů a svodů do vnitřní a venkovní 
kanalizace 
- výstup na střechu: nenavrhuje se (nízká výška). 
- dilatace: provést dle ČSN 731901. 
 

1.2.3.1.5.2. Popis vrstev střešního pláště 
- nosná konstrukce: viz bod 1.2. 
- parotěsná izolace: má funkci parotěsnou a proti infiltraci. Provede se z PE folie JUTAFOL 
N 140, hodnota difúzního odporu > 150000 s lepenými spoji. Utěsnění k prostupům (VZT 
apod.) se provede pomocí manžet s utěsněním silikonem nebo samolepicích pásků, napojení 
na zdivo obdobně. Správnost provedení má vliv na tepelné ztráty. 
- tepelná izolace: provede se nad podhledem v rovině spodního pásu vazníku z volně ložených 
desek z minerální plsti ISOVER ORSET v celkové tl.180mm  s překrytím 
lepenkou A 330. 

Klempířské konstrukce: 
Součástí výpisů klempířských konstrukcí jsou pouze žlaby a svody. 
Oplechování navrženo z titan-zinku bez další povrchové úpravy. 
Oplechování prvků střechy (lemy, římsy, atika, prostupy apod.) je součástí dodávky krytiny 

1.2.4. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU  

Stavba je již z části napojena stávajícím vjezdem vedoucím k sousednímu hřišti a nově 
budovanému parkovišti, avšak po částečném odbourání stávajícího oplocení vznikne další 
vjezd, konkrétně na nově vybudované parkoviště u sportovní haly. 
 

1.2.5. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

Pro danou výstavbu se neuvažuje s žádným záborem, doprava zůstane plynule zachována. Po 
celou dobu výstavby bude však křižovatka na ulici Žďárská opatřena výstražnou cedulí: 
“Pozor! Výjezd vozidel stavby“ 
 

1.2.6. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY  

V rámci výstavby se počítá s tříděním odpadu a speciálním nakládáním s odpady plynoucím 
z ořezů asfaltových pásů. Dále bude samostatně skladován a vyvážen komunální odpad ze 
stavby. Stavbu lze provádět pouze od 8 do 16 hodin, jelikož nebude omezen provoz 
v stávajících provozech. 
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1.2.7. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH 
PŘÍSTUPOVÝCH PLOCH  

Projekt neobsahuje bezbariérové řešení přístupu. 
 

1.2.8. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ 
OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY  

SO-01  Příprava území+HTÚ 
SO-02  Sportovní hala 
   SO-02.1 Sportovní hala + zázemí 
   SO-02.2 Fitness 
   SO-02.3 Bufet 
SO-03+04+05 ZP+ terénní a sadové úpravy 
SO-06  Venkovní osvětlení 
SO-07  Přípojka vodovodu 
SO-08+09+10 Splašková, dešťová a vnitro-areálová kanalizace 
SO-11  Přípojka elektrické energie NN 
SO-12  Přípojka plynovodu 
Tento předpis se dále bude zabývat pouze objekty SO-02.1 Sportovní hala + zázemí, 
 SO-02.2 Fitness a SO-02.3 Bufet. 
 

1.2.9. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY,OCHRANA OKOL Í 
PŘED NEGATIVNÍMI Ú ČINKY PROVÁD ĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM 
DOKONČENÍ  

Stavba bude mít vliv na okolí, zejména zdvihacím zařízením, které bude od rozjíždění a 
brzdění vyvolávat mírné otřesy. Prašnost se v dané technologické etapě nepředpokládá. 
Pracovníci provádějící stavbu musí být prokazatelně seznámeni s příslušnými pracovně 
právními předpisy a provozními řády. 

1.2.10. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČNOST 
PRACOVNÍK Ů 

Pracovníci musí být schopni vykonávat přidělenou práci a být zdravotně způsobilí. Pracovníci 
musí být pravidelně proškolováni o ochraně zdraví a bezpečnosti práce. Pracovník musí 
dodržovat stanovené pracovní postupy a musí používat ochranné zařízení a pomůcky. V 
celém objektu a na staveništi je zákaz kouření(vývěsné cedule).Pro uživatele sportovního 
hřiště neplatí omezení spojená s výstavbou.Avšak sdružení užívající toto hřiště,především 
sokol,školy a školky,budou o výstavbě informováni doporučeným dopisem.Podrobný popis 
BOZP je uveden ve zvláštní kapitole. 

1.3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

Stabilita a odolnost byla posouzena ve statické části projektu, zajištěna bude ocelovým 
rámem, vazníky a trámy. 
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1.4. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Ocelové rámy budou vně objektu, obvodový plášť posuzovaný na požární odolnost vyhoví na 
požadavky požární bezpečnosti. Nevznikají žádné škodlivé látky. Osvětlení rovněž vyhoví 
požární bezpečnosti stavby. Vše dle platné normy ČSN 730802. 
 
1.5. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Stavba je navržena s platnými požadavky dle Zákona o ochraně veřejného zdraví a dalšími 
platnými zákony a vyhláškami. 
 
1.6. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  

Při provádění a i za provozu stavby musí být respektovány všechny platné bezpečnostní 
předpisy, vyhlášky, závazné normy. Použité materiály a technologie musí splňovat požadavky 
státní zkušebny,musí mít atest,či protokol o zkoušce státní zkušebnou,dále musí splňovat 
ekologické požadavky a v žádném případě nesmí být zdraví škodlivé pro pracovníky,ani pro 
životní prostředí. Na úrovni dokumentace pro územní řízení se stanoví obecné požadavky na 
bezpečnost staveb z hlediska užívání a rovněž při provádění stavebních prací. 

1.7. OCHRANA PROTI HLUKU  

Během provádění a provozu stavby nebudou třeba opatření, která by zamezila překročení 
nejvyšší přípustné a ekvivalentní hladiny akustického tlaku, práce budou prováděny pouze 
v době od 8 do 16 hodin. 
 
1.8. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  

Střešní plášť bude zateplen tepelnou izolací dle projektu, konstrukce vyhoví dle tepelné 
normy ČSN 730540 
 
1.9. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  

Provoz v přízemní části-fitness, sociální zázemí a sportovní hala je řešen pro bezbariérový 
přístup. Část tribun a bufetu již uzpůsobená pro bezbariérový přístup není. 
 
1.10. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Neuvažují se speciální opatření 
• Spodní voda:nevyskytuje se 

• Seismicita:nevyskytuje se 
• Poddolování: nevyskytuje se 
• Ochranná a bezpečnostní pásma: nevyskytují se 

• Výskyt radonu: velmi nízká hodnota 
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Ochrana obyvatel po dobu výstavby proti hluku bude zajištěna prováděním prací pouze od 8 
do 16 hodin. Nebudou použity žádné stroje s nadměrnou hlučností. Ochrana proti prašnosti 
nebude zapotřebí. Po dobu užívání objektu je zajištěna ochrana proti hluku i prachu 
konstrukčním systémem stavby. Hluk nebylo třeba speciálně řešit, jelikož se objekt nachází 
v počátku průmyslové zóny. 
 
1.11. OCHRANA OBYVATELSTVA  

 Jedná se o novostavbu, která bude v průběhu výstavby chráněna oplocením zamezujícím 
vstupu nepovolaných osob. 
 
1.12. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)  

Zajištění energie bude probíhat ze stávajících inženýrských sítí. 
 
1.13. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB  

Nevyskytují se 
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2.1. REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKT Ů A PROVOZNÍCH SOUBORŮ 

 

 

2.2. POLOŽKOVÝ ROZPO ČET-SPORTOVNÍ HALA A SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
14 %

Základ DPH 
20 %

DPH 
celkem

%

SO-01 Sportovní hala a sociální zázemí 8 639 954 6 459 943 1 063 016 1 116 995 90,2
SO-02 Fitness 422 172 370 326 0 51 846 4,4
SO-03 Bufet 516 123 452 740 0 63 384 5,4

Celkem za stavbu 9 578 249 7 283 009 1 063 016 1 232 224 100,0

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 14 %

DPH 14 %
Základ pro DPH 20 %
DPH 20 %

Cena celkem za stavbu

7 283 009,00
1 019 621,00
1 063 016,00

212 603,00

9 578 249

1 Sportovní hala-Nové Veselí Rozpočet: 1
SO-01 Sportovní hala a sociální zázemí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 712 Živi čné krytiny
1 712421332 Přetření spojů a slepení přesahů,nátěr asf.pomocný 1 x nátěr - včetně 

dodávky AOSI 85 m2 1 534,56 11,80 18 107,81

1 534,56
2 712441559 Povlaková krytina střech do 30°, NAIP p řitavením 1. vrstva - asfaltový pás 

ve specifikaci m2 1 796,36 74,00 132 930,42

1 796,36
3 712491176 Připevnění izolace kotvicími terči kus 4 132,00 54,30 224 367,60

4 132,00
4 712491587 Přibití pásů nebo fólií hřebíky (drátěnkami) m2 261,80 38,70 10 131,54

261,80
5 62843006 Pás asfaltový GG 36 Barubit m2 2 065,81 101,05 208 750,15

2 065,81
6 628522550 Pás modifikovaný asfalt Elastodek 40 medium minera m2 2 065,81 133,09 274 938,72

2 065,81
7 562-8 Kotvící prvky EJOT do trap.plechu SW 8 R - 4,8×80+HTV 82 / 40 () kus 4 132,00 16,50 68 178,00

4 132,00
8 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 17,59 934,00 16 427,80

Celkem za 712 Živi čné krytiny 953 832,04

(((2*46*16,68)+(23,3+15,6)*6,73)*1,15)*2+ 0,3789

nad skladbou S2-soc.zařízení

(23,3+15,6)*6,73

((2*46*16,68)+(23,3+15,6)*6,73)*1,15

((2*46*16,68)+(23,3+15,6)*6,73)*1,15

k přichycení pásů a TI;Šrouby Climadur-Dabo+ podložka talířová

Stavba :
Objekt : Rozpočet sportovní haly v Novém Veselí

bez asf. pásu-viz ve specifikaci

plocha daného objektu:(2*46*16,68)

(2*46*16,68)+(23,3+15,6)*6,73

kotvicí materiál ve specif ikaci

(((2*46*16,68)+(23,3+15,6)*6,73)*1,15)*2+ 0,3789
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Díl: 713 Izolace tepelné
9 713111111 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 183,86 23,40 4 302,32

183,86
10 713141162 Izol tep střech pl -130 kraj -20m m2 57,57 130,00 7 484,10

57,57
11 713141181 Izol tep střech pl 170- vni -20m m2 1 245,20 146,00 181 799,20

1 245,20
12 713141182 Izol tep střech pl 170- kraj -20m m2 144,60 258,00 37 306,80

144,60
13 713141183 Izol tep střech pl 170- roh -20m m2 4,00 371,00 1 484,00

4,00
14 71320 D+M akustických klínů z minerální izolace-ROCKWOOL m 5 517,60 125,00 689 700,00

5 517,60
15 28375852 Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 40 mm m2 58,72 146,44 8 599,16

58,72
16 28375860 Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 180 mm m2 147,49 658,98 97 194,28

147,49
17 28375860 Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 180 mm m2 4,08 658,98 2 688,64

4,08
18 28375860 Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 180 mm m2 1 270,10 658,98 836 973,13

1 270,10
19 63150848 Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 180 mm m2 187,54 231,55 43 424,24

187,54
20 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 10,40 731,00 7 601,75

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 918 557,63
Díl: 715 Izolace chemické
21 715191009 Izolace chem.dopl.položení ochran.textilie,vodorov m2 183,86 28,60 5 258,40

183,86
22 715191010 Izolace chem.dopl.položení ochran.textilie,svislé m2 1 577,66 51,80 81 722,79

1 577,66
23 62811120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný m2 211,44 18,17 3 841,85

211,44
24 67352326 Fólie JUTAFOL N 140 speciál parozábrana m2 1 814,31 24,87 45 121,86

1 814,31
25 67390520 Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/110 -110 g/m2 m2 2 058,06 9,24 19 016,52

2 058,06
26 998715102 Přesun hmot pro izolace chemické, výšky do 12 m t 0,74 928,00 685,94

Celkem za 715 Izolace chemické 155 647,35

dodávka obsahuje akustické klíny,počet žlabů pro klíny:114,montáž zahrnuje položení textilie NETEX mezi vlny a akustické klíny

(46-2*1)*114*1,1

S7 skladba

(4*15,15*0,95)*1,02

krajní pole

včetně rezervy:((2*(46-2*1)+4*(15,15-1))*1)*1,02

izolace tepelná ve vaznících

(22,6+9,1)*5,8

skladba S7

4*15,15*0,95

vnitřní pole:((46-2*1)*(15,15-1))*2

krajní pole:(2*(46-2*1)+4*(15,15-1))*1

rohy:4*1

pokládka izolačních pásů na tepelnou izolaci ve vaznících(pultových)

(22,6+9,1)*5,8

skladba S1,S3 -nad hlavním objektem a soc. zařízením

((22,6+9,1)*5,8+(2*46,0*15,15))

volně ložený na TI ve vaznících

((22,6+9,1)*5,8)*1,15

((22,6+9,1)*5,8+(2*46,0*15,15))*1,15

určena mezi vlny trapézového plechu a akustických klínů

rohy

4*1,02

vnitřní pole

včetně prořezů:(((46-2*1)*(15,15-1))*2)*1,02

izolace tepelná ve vaznících

((22,6+9,1)*5,8)*1,02

mezi vlny:((0,166*2+0,041)*((46-2*1)*114))*1,1



 

12 

 

 

Díl: 762 Konstrukce tesa řské
27 762341111 Bednění střech CETRIS12 sraz krokve m2 204,72 314,00 64 282,08

204,72
28 762341210 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 218,05 74,40 16 223,07

218,05
29 762341250 Mtž bednění šikmé prkna hoblovaná m2 46,57 104,00 4 842,76

46,57
30 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 10,76 989,00 10 643,91

0,76

0,44

0,54

0,36

2,05

6,62

10,76
31 762421230 Montáž obkladu stropů sádrokartonem m2 293,88 47,00 13 812,22

293,88
32 762841140 Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá rozteč 0,5 m m2 183,86 27,20 5 000,99

183,86
33 762895000 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 2,53 174,00 439,89

2,53
34 76231 Montáž střech z vazníků plnostěnných D1-D3 m 670,94 880,00 590 427,20

332,20

338,74
35 TES.02 D+M dřev.sbíjených pult.vazníků vč.ztužidel ks 34,00 11 610,00 394 740,00

36 TES.04 D+M lepených vazníků 1.01-1.04 m3 2,10 14 000,00 29 395,80

0,76

0,44

0,54

0,36
37 TES.3 D+M dřev.sbíjených pult.vazníků vč.ztužidel ks 2,00 10 188,00 20 376,00

38 59590601 Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 10 mm m2 225,19 641,27 144 408,87

225,19
39 59592010 Deska sádrovláknitá maloformátová Rigidur 10 mm m2 323,26 161,04 52 058,56

323,26
40 60512542.A Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24 m3 2,53 9 175,00 23 195,32

2,53
41 60512570 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.400-600 š.25-30 m3 6,00 5 065,00 30 371,77

6,00
42 60512586 Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. do 4m  š. do 100mm m3 1,28 3 365,00 4 308,88

1,28
43 TES. 01 Soubor lepených vazníků;prvky D1-D3 m3 78,29 14 000,00 1 096 103,40

62,12

5,99

10,19
44 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 72,03 1 213,00 87 370,26

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské 2 588 000,99

Trám - lepený profil 160/300 mm:9,2*0,16*0,3

Trám - lepený profil 100/400 mm:2*6,7*0,1*0,4

Trám - lepený profil 140/220 mm:2*5,8*0,14*0,22

Desky cetris na trapézový plech - skladba S5:204,72*0,01

Bednění střech z prken:(218,052+46,565)*0,025

Mezisoučet

Bednění střech rovných z desek CETRIS šroubov na krokve na sraz tl desky 10mm - S5  přesah stř. 

S5  přesah stř. :2*46*1,5+4*16,68*1

montáž nad skladbou S2

(23,3+9,1)*6,73

obložení nad vstupem

6,7*6,95

Trám - lepený profil 100/160 mm:47,8*0,1*0,16

nad hlavní halou-lepené D1; včetně kotevních prvků, svorníků, plechů dřevěných vazníků,táhel,apod.

(15,1)*22

17*4,5+40*4,5+4*7,9+3*13,68+2*4,8

D+M dřev.sbíjených pult.vazníků vč.ztužidel a kotev.prvků a konstr.pro podbití říms vč.impregnace; cena za kus 
6,450*1800=11610 kč

váha 1 prvku: 6,45*0,1*0,16+6,75*0,1*0,16+0,16*0,1*(0,41+1,2+0,8+1,5+1,8+1,6) =0,3282 m3

hmotnost uvažujeme 600 kg/m3

římsy
(23,3+15,6+6,8)*(0,42+0,75)+6,73*(0,42+0,75)+5,8*(0,42+2*0,75)+(2*46-
13,8)*(0,35+1,5)+4*16,68*(0,35+0,8)

podbíjení vazníků skladba S2

(22,6+9,1)*5,8

k podbití vazníků

183,86*0,5*1,1*0,025

D+M dřev.sbíjených pult.vazníků vč.ztužidel a kotev.prvků a konstr.pro podbití říms vč.impregnace;

cena za kus: 5,66*1800=10188 kč

hmotnost uvažujeme 600kg/m3

S5  přesah stř. včetně rezervy: (2*46*1,5+4*16,68*1)*1,1

římsy
((23,3+15,6+6,8)*(0,42+0,75)+6,73*(0,42+0,75)+5,8*(0,42+2*0,75)+(2*46-
13,8)*(0,35+1,5)+4*16,68*(0,35+0,8))*1,1

včetně svorníků a jiných kotvících prvků

(73m*0,101=8 h)

Trám - lepený profil 100/160 mm:47,8*0,1*0,16

Trám - lepený profil 160/300 mm:9,2*0,16*0,3

Trám - lepený profil 100/400 mm:2*6,7*0,1*0,4

Trám - lepený profil 140/220 mm:2*5,8*0,14*0,22

600 kg/m3

14000 kč/m3

montáž zahrnuje komplet montáž,včetně ztužidel apod.

D1 22 ks:(0,22*0,85*15,1)*22

D2 40 ks:(((0,8*0,24*2)+(4,28*0,16))*0,14)*40

určeno k podbití vazníků

((22,6+9,1)*5,8)*0,025*1,1*0,5

horní bednění nad skladbou S2-vazníky

((23,3+9,1)*6,73)*1,1*0,025

nad vstupem

(6,7*6,95*0,025)*1,1

D3 20 ks:(0,14*0,850*4,28)*20
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Díl: 764 Konstrukce klempí řské
45 764252494 Montáž čel žlabů z Ti Zn půlkruhových kus 10,00 35,30 353,00
46 764252503 Žlab TiZn podokap půlkruh rš 330 m 47,78 380,00 18 156,40

47,78
47 764252505 Žlab TiZn podokap půlkruh rš 400 m 78,20 447,00 34 955,40

78,20
48 764259526 Žlab TiZn kotlík kulatý 330/100mm kus 4,00 437,00 1 748,00
49 764259529 Mtž žlab TiZn kotlík kulatý kus 10,00 193,00 1 930,00
50 764348222 Mtž sněh zachytač tyčový Pz dl 500 m 92,00 116,00 10 672,00

92,00
51 764421490 Oplechování říms z Al tl. 0,63 mm, rš 750 mm nalepení Enkolitem m 204,42 527,00 107 729,34

204,42
52 764554502 Odpadní trouby TiZn kruhové D 100 m 10,65 347,00 3 695,55

10,65
53 764554503 Odpadní trouby TiZn kruhové D 120 m 63,00 400,00 25 200,00

63,00
54 14313756 Trubka podélně svařovaná hladká 11343  76x3,0 mm m 92,00 170,70 15 704,40

92,00
55 55240586 Trouba litinová odpadní DN 100x2000 mm kus 6,00 2 458,13 14 748,78
56 55240620 Trouba litinová odpadní DN 125x1000 mm kus 63,00 1 551,47 97 742,61
57 5534420610 Čelo žlabu půlkulatého RHEINZINK rš 400, levé kus 4,00 36,79 147,16
58 5534420620 Čelo žlabu půlkulatého RHEINZINK rš 333, levé kus 2,00 21,02 42,04
59 5534420711 Čelo žlabu půlkulatého RHEINZINK rš 400, pravé kus 3,00 48,35 145,05
60 5534420720 Čelo žlabu půlkulatého RHEINZINK rš 333, pravé kus 1,00 21,02 21,02
61 5534425000 Roh žlabu půlkulatého RHEINZINK vnější 90° rš 400 kus 1,00 538,11 538,11
62 5534426500 Klapka dešťová, vyjímatelný lapač listí, 120 kus 6,00 714,68 4 288,08
63 55352016.A Žlab podokapní půlkruhový rš 330 plech Ti - Zn m 47,78 189,71 9 064,34

47,78
64 55352017.A Žlab podokapní půlkruhový rš 400 plech Ti - Zn m 78,20 240,68 18 821,18

78,20
65 5535303541 Kotlík žlabový kulatý PREFA 333 x d 100 kus 10,00 314,25 3 142,50
66 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 3,05 1 323,00 4 039,46

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 372 884,42
Díl: 767 Konstrukce záme čnické
67 767-01 D+M Pevný kotvíící bod ABS Lock-LX-T-400 (mm) ks 55,00 120,00 6 600,00

68 767-02 Montáž výměny pro vzduchotechniku m 12,00 410,00 4 920,00
69 767-03 Montáž říms z profilů I 160 m 28,00 224,00 6 272,00
70 767-04 D+M trapézového děrovaného plechu Pozink. plech TR 

160/250,tl.0,88;vrstvený plastem m2 1 393,80 665,00 926 877,00

1 393,80
71 767-05 D+M trapézového plechu Pozinkovaný plech TR 160/250, vrstvený 

plastem m2 204,72 665,00 136 138,80

204,72
72 13380530 Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373 T 0,50 23 615,55 11 836,11
73 13384420 Tyč průřezu U  80, střední, jakost oceli 11375 T 0,10 23 615,55 2 448,93

74 13611238 Plech hladký jakost 11375.1  15x1000x2000 mm T 0,12 25 393,41 3 047,21

75 13611238 Plech hladký jakost 11375.1  15x1000x2000 mm T 3,36 25 393,41 85 321,86

76 13614480 Plech hladký jakost 11375.1  45x1500x3000 mm T 1,62 29 323,98 47 504,85

77 14125321 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0  D 76x3,2 mm m 215,00 220,83 47 478,45

78 15411755 Prof il L rovnoramenný 11375  80x80x3 mm T 0,04 30 969,00 1 189,21

79 15425870 Prof il U rovnoramenný 11375  162x55x55x4 mm T 1,35 30 969,00 41 901,06

80 15514218 Ocel tažená kruhová 11600  D 12 mm T 0,06 25 556,40 1 620,28

81 15514228 Ocel tažená kruhová 11600  D 20 mm T 0,93 25 556,40 23 793,01

82 15515326 Ocel tažená kruhová 11375  D 55 mm T 4,55 28 681,20 130 470,78

83 767-06 Montáž profilů U m 84,00 120,00 10 080,00
84 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 36,53 997,00 36 421,89

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 1 523 921,43

2*46

63,0-15,22

92,0-13,8

k bezpečnému jištění osob na střeše;z ušlechtilé oceli se základní deskou,doba montáže jednoho prvku-5 minut

 D+M trapézového děrovaného plechu dle specifikace v PDvč.kotvení, oplech, lem, podchycení;Váha 1m2 plechu  14,20 kg 

2*46,0*15,15

D+M trapézového plechu dle specif ikace v PD vč.kotvení, oplech, lem, podchyc, Váha 1m2 plechu  14,20 kg ;oblast říms

2*46,0*1,5+4*16,68*1,0

63,0-15,22

92,0-13,8

2*46

římsy:(23,3+15,6+6,8)+2*46+4*16,68

3*3,55

7*9

sloužit bude jako sněhový zachytávač

nad sociálním zařízením,z výposi prvků-ocelovky

po 4 a 2 metrech,ve vaznících D1

ztužidla Z1

táhlo spínající vazníky-hlavní

12m kus-na výměnu VZT

k upevnění L-na záchytnou tyč

Plechy určené ke spojení vazníků D1

k uchycení táhel ve vaznících D1

ztužidla-Z2

L80-k upevnění záchytné tyče na střeše



 

14 

 

2.3. POLOŽKOVÝ ROZPO ČET-FITNESS 

1 Sportovní hala-Nové Veselí Rozpočet: 1
SO-02 Fitness

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 712 Živi čné krytiny
1 712441559 Povlaková krytina střech do 30°, NAIP p řitavením 1 vrstva 

- asfaltový pás ve specif ikaci m2 102,43 73,90 7 569,62

102,43
2 712491587 Přibití pásů nebo fólií hřebíky (drátěnkami) m2 102,43 38,30 3 923,09

102,43
3 62843006 Pás asfaltový GG 36 Barubit m2 117,80 101,05 11 903,25

117,80
4 628522550 Pás modif ikovaný asfalt Elastodek 40 medium minera m2 117,80 155,45 18 311,33

117,80
5 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,96 921,00 888,67

Celkem za 712 Živi čné krytiny 42 595,96
Díl: 713 Izolace tepelné

6 713111111 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně m2 84,22 23,10 1 945,39

84,22
7 63150848 Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 180 mm m2 85,90 246,56 21 179,58

85,90
8 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,46 724,00 335,84

Celkem za 713 Izolace tepelné 23 460,80
Díl: 715 Izolace chemické

9 715191009 Izolace chem.dopl.položení ochran.textilie,vodorov m2 84,22 28,40 2 391,73

84,22
10 715191010 Izolace chem.dopl.položení ochran.textilie,svislé m2 84,22 51,00 4 295,02

84,22
11 62811120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný m2 96,85 20,32 1 967,96

96,85
12 67352326 Fólie JUTAFOL N 140 speciál parozábrana m2 96,85 24,87 2 408,62

96,85
13 998715102 Přesun hmot pro izolace chemické, výšky do 12 m t 0,11 922,00 104,12

Celkem za 715 Izolace chemické 11 167,45
Díl: 762 Konstrukce tesa řské
14 762341210 Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz m2 102,43 73,80 7 559,38

102,43
15 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 2,56 1 115,00 2 855,29

2,56
16 762421230 Montáž obkladu stropů sádrokartonem m2 36,82 46,80 1 723,08

36,82
17 762841140 Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá rozteč 0,5 m m2 88,28 27,20 2 401,11

88,28
18 762895000 Spojovací prostředky pro montáž stropů m3 1,21 170,00 206,35

1,21
19 TES.05 D+M dřev.sbíjených pult.vazníků vč.ztužidel ks 16,00 11 610,00 185 760,00

20 59592010 Deska sádrovláknitá maloformátová Rigidur 10 mm m2 40,50 161,04 6 522,09

40,50
21 60512542.A Prkno SM/JD hobl.II.jak.tl.2,4 dl.200-390 š.17-24 m3 1,21 9 625,00 11 682,83

1,21
22 60512570 Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.3,2 dl.400-600 š.25-30 m3 2,82 5 305,00 14 943,12

2,82
23 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 5,94 1 209,00 7 180,22

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské 240 833,46

102,431*1,15

14,52*5,8

v pultových vaznících

(14,52*5,8)*1,02

Stavba :
Objekt : Rozpočet-Fitness

15,22*6,73

včetně hřebíků

15,22*6,73

102,431*1,15

15,22*5,8

15,22*5,8*1,1*0,025*0,5

D+M dřev.sbíjených pult.vazníků vč.ztužidel a kotev.prvků a konstr.pro podbití říms vč.impregnace; cena za 
kus 6,450*1800=11610 kč

14,52*5,8

14,52*5,8

84,216*1,15

84,216*1,15

15,22*6,73

102,431*0,025

římsy

36,818

podbíjení vazníků skladba S2

váha 1 prvku: 6,45*0,1*0,16+6,75*0,1*0,16+0,16*0,1*(0,41+1,2+0,8+1,5+1,8+1,6) =0,3282 m3

hmotnost uvažujeme 600 kg/m3

římsy

36,818*1,1

podbíjení vazníků skladba S2

15,22*5,8*1,1*0,025*0,5

bednění shora na vaznících

15,22*6,73*1,1*0,025
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2.4. POLOŽKOVÝ ROZPO ČET – BUFET 

 

 

 

Díl: 764 Konstrukce klempí řské
24 764252494 Montáž čel žlabů z Ti Zn půlkruhových kus 1,00 41,30 41,30
25 764252503 Žlab TiZn podokap půlkruh rš 330 m 15,22 344,00 5 235,68

15,22
26 764259526 Žlab TiZn kotlík kulatý 330/100mm kus 1,00 429,00 429,00
27 764259529 Mtž žlab TiZn kotlík kulatý kus 1,00 185,00 185,00
28 764421490 Oplechování říms z Al tl. 0,63 mm, rš 750 mm nalepení 

Enkolitem m 21,95 540,00 11 853,00

21,95
29 764554502 Odpadní trouby TiZn kruhové D 100 m 3,55 342,00 1 214,10
30 764-01 Montáž profilů U m 63,00 120,00 7 560,00
31 15425880 Profil U rovnoramenný 11375  210x50x50x4 mm T 0,58 28 591,92 16 583,31
32 55240586 Trouba litinová odpadní DN 100x2000 mm kus 2,00 2 458,13 4 916,26
33 5534420711 Čelo žlabu půlkulatého RHEINZINK rš 400, pravé kus 1,00 48,35 48,35
34 55352016.A Žlab podokapní půlkruhový rš 330 plech Ti - Zn m 15,22 189,71 2 887,39

15,22
35 5535303541 Kotlík žlabový kulatý PREFA 333 x d 100 kus 1,00 314,25 314,25
36 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,76 1 317,00 1 000,86

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 52 268,50

15,22

2xU 

15,22

oplechování říms

15,22+6,73

1 Sportovní hala-Nové Veselí Rozpočet: 1
SO-03 Bufet

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 712 Živi čné krytiny

1 712421332 Přetření spojů a slepení přesahů,nátěr asf.pomocný 1 x 
nátěr - včetně dodávky AOSI 85 m2 61,13 12,10 739,72

61,13
2 712441559 Povlaková krytina střech do 30°, NAIP p řitavením 1 vrstva 

- asfaltový pás ve specif ikaci m2 92,87 73,90 6 863,39

92,87
3 712491176 Připevnění izolace kotvicími terči kotvicí materiál ve 

specif ikaci kus 123,00 53,80 6 617,40

123,00
4 712491587 Přibití pásů nebo fólií hřebíky (drátěnkami) m2 31,74 38,30 1 215,64

31,74
5 62843006 Pás asfaltový GG 36 Barubit m2 106,81 101,05 10 792,66

106,81
6 628522550 Pás modif ikovaný asfalt Elastodek 40 medium minera m2 106,81 155,45 16 602,85

106,81
7 562-8 Kotvící prvky EJOT do trap.plechu SW 8 R - 4,8×80+HTV 

82 / 40 () kus 123,00 16,50 2 029,50

123,00
8 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,90 921,00 828,31

Celkem za 712 Živi čné krytiny 45 689,47

13,8*(6,73-2,3)

13,8*6,73

kotvící materiál ve specif ikaci-R-pložka

Stavba :
Objekt : Rozpočet-objekt Bufet

bez asf. pásu-viz ve specifikaci

(13,8*(6,73-2,3))*2 +0,732

skladba S6

13,8*2,3

(13,8*6,73)*1,15

(13,8*6,73)*1,15

k přichycení pásů a TI;Šrouby Climadur-Dabo+ podložka talířová

(13,8*(6,73-2,3))*2+0,732



 

16 

 

 

 

 

 

Díl: 713 Izolace tepelné
9 713141181 Izol tep střech pl 170- vni -20m m2 38,47 144,00 5 540,26

38,47
10 713141182 Izol tep střech pl 170- kraj -20m m2 18,66 256,00 4 776,96

18,66
11 713141183 Izol tep střech pl 170- roh -20m m2 4,00 368,00 1 472,00
12 713191321 Izolace tepelná střech osazení odvětr.komínků kus 3,00 14,40 43,20
13 71320 D+M akustických klínů z minerální izolace-ROCKWOOL 

včetně sklotextilie m 248,40 125,00 31 050,00

248,40
14 28375860 Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 180 mm m2 4,00 658,98 2 635,92
15 28375860 Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 180 mm m2 39,24 658,98 25 860,68

39,24
16 28375860 Deska polystyren. EXTRAPOR 150 S Stabil tl. 180 mm m2 19,03 658,98 12 542,50

19,03
17 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,41 724,00 299,75

Celkem za 713 Izolace tepelné 84 221,27
Díl: 715 Izolace chemické
18 715191009 Izolace chem.dopl.položení ochran.textilie,vodorov m2 61,13 28,40 1 736,21

61,13
19 67352326 Fólie JUTAFOL N 140 speciál parozábrana m2 70,30 24,87 1 748,46

70,30
20 67390520 Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/110 -110 g/m2 m2 101,92 11,06 1 127,22

101,92
21 998715102 Přesun hmot pro izolace chemické, výšky do 12 m t 0,02 922,00 19,41

Celkem za 715 Izolace chemické 4 631,30
Díl: 762 Konstrukce tesa řské
22 762341250 Mtž bednění šikmé prkna hoblovaná m2 31,74 98,80 3 135,91

31,74
23 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,79 1 115,00 884,75

0,79
24 762421230 Montáž obkladu stropů sádrokartonem m2 31,89 46,80 1 492,65

31,89
25 TES. 01 D+M Soubor lepených vazníků;prvky D4-D6 m3 4,37 14 000,00 61 166,00

2,75

1,32

0,29

4,37
26 59592010 Deska sádrovláknitá maloformátová Rigidur 10 mm m2 35,08 161,04 5 649,83

35,08
27 60512586 Prkno SM I.jak. tl. 22-25mm dl. do 4m  š. do 100mm m3 0,87 3 365,00 2 937,31

0,87
28 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 3,55 1 209,00 4 287,48

Celkem za 762 Konstrukce tesa řské 79 553,93

38,474*1,02

krajní pole

18,66*1,02

13,8*(6,73-2,3)-18,66-4,0

((13,8-2*1,0)+2*(4,43-1,0))*1,0

dodávka obsahuje akustické klíny,počet žlabů pro klíny:18,montáž zahrnuje položení textilie NETEX mezi vlny a 
akustické klíny

13,8*18

14000 kč/m3

D4 4 ks:(0,22*0,4*7,82)*4

D5 9 ks:(0,1*0,32*4,59)*9

k položení parotěsné fólie

13,8*(6,73-2,3)

(13,8*(6,73-2,3))*1,15

určena mezi vlny trapézového plechu a akustických klínů

((0,166*2+0,041)*(13,8*18))*1,1

13,8*2,3

31,74*0,025

(13,8+2*6,73)*(0,42+0,75)

600 kg/m3

D6 4 ks:(0,1*0,32*2,3)*4

Mezisoučet

31,894*1,1

(13,8*2,3*0,025)*1,1
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Díl: 764 Konstrukce klempí řské
29 764252494 Montáž čel žlabů z Ti Zn půlkruhových kus 2,00 41,30 82,60
30 764252505 Žlab TiZn podokap půlkruh rš 400 m 13,80 443,00 6 113,40
31 764259529 Mtž žlab TiZn kotlík kulatý kus 2,00 185,00 370,00
32 764421490 Oplechování říms z Al tl. 0,63 mm, rš 750 mm nalepení 

Enkolitem m 8,86 540,00 4 784,40

8,86
33 764554503 Odpadní trouby TiZn kruhové D 120 m 13,54 395,00 5 348,30

13,54
34 55240620 Trouba litinová odpadní DN 125x1000 mm kus 13,54 1 551,47 21 006,90

13,54
35 5534420610 Čelo žlabu půlkulatého RHEINZINK rš 400, levé kus 1,00 36,79 36,79
36 5534420711 Čelo žlabu půlkulatého RHEINZINK rš 400, pravé kus 1,00 48,35 48,35
37 5534426500 Klapka dešťová, vyjímatelný lapač listí, 120 kus 2,00 714,68 1 429,36
38 55352017.A Žlab podokapní půlkruhový rš 400 plech Ti - Zn m 13,80 240,68 3 321,38
39 5535303541 Kotlík žlabový kulatý PREFA 333 x d 100 kus 2,00 314,25 628,50
40 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,35 1 317,00 465,52

Celkem za 764 Konstrukce klempí řské 43 635,51
Díl: 767 Konstrukce záme čnické
41 76726 D+M trapézového děrovaného plechu Pozink. plech TR 

160/250,tl.0,88;vrstvený plastem m2 61,13 665,00 40 654,11

61,13
42 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,87 993,00 862,03

Celkem za 767 Konstrukce záme čnické 41 516,14

D+M trapézového děrovaného plechu dle specif ikace v PDvč.kotvení, oplech, lem, podchycení;Váha 1m2 
 plechu  14,20 kg 

13,8*(6,73-2,3)

(6,73-2,3)*2

2*6,77

2*6,77
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3.1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

Technologický předpis je zpracován pro výstavbu sportovní haly v Novém Veselí u 
křižovatky ulice Žďárská ,v blízkosti prodejny Citroen.Hala je umístěna mezi stávající 
hřiště,sokolovnu a již zmíněnou prodejnu Citroen. 

Hala je projektována jako samotatně stojící,jedná se o nepodsklepenou stavbu,která se dle 
projektové dokumentace dělí dále na více stavebních objektů.Jsou to tyto části: SO-01 
Sportovní hala a sociální zázemí,SO-02 Fitness,SO-03 Bufet.Bufet jako jediný společně 
s tribunovou částí tvoří 2.NP. 

Založení stavby je navrženo na základových patkách,obvodová část z prefabrikovaných 
ŽB sendvičových panelů a z části i zděná z keramických bloků tl. 300 mm. Nosná konstrukce 
je ocelodřevěný skelet, kde rám je tvořen sloupy z ocelových profilů a dřevěných lepených 
vazníků. Rám je řešen s táhlem v místě zhlaví sloupů a do základů vetknuté sloupy.  

Střešní plášť nad částí sportovní haly je nesen pomocí ocelodřevěných rámů s roztečí 
4,5m,nad bufetem dřevěnými trámy a  nad sociálním zázemím  i fitnessem pultovými 
sbíjenými vazníky s roztečí 1 m.Detailní skladby střešního pláště viz dále.Celková výška 
objektu je 12,6 m. 
 

Kapacitní bilance: 

 PLOCHA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ:  11255 m2 
 ZASTAVĚNÁ PLOCHA BUDOVY: 1685 m2 
 ZPEVNĚNÉ PLOCHY:   1140 m2  
 PARKOVACÍ MÍSTA:   28+2 STÁNÍ  
 ZELEŇ:     670 m2 

  
3.2. PŘIPRAVENOST 

Stavby – Stavba musí být připravena pro provádění střešního rámu. Na tyto práce musí být 
zbudovány základy dostatečné pevnosti, nosné sloupy,které budou dostatečně ztuženy 
jednotlivými částmi ocelových konstrukcí.Spoje řádně provedeny svary či šrouby. Prvky 
zastřešení se nahoru dopraví pomocí autojeřábu či stavebním výtahem.  Při předání stavby se 
předají všechny klíče stavbyvedoucímu ( vstupní brána, buňky apod.).  

Staveniště –Musí být provedeny a upraveny plochy pro skládky materiálů. Současně se 
předpokládá vybudování odpovídajícího rozsahu celkového zařízení staveniště.Stávající 
inženýrské sítě vedou v dostatečné vzdálenosti od místa výstavby a narušení případnou 
stavební činností nehrozí. Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 
230, 400 V, která bude napojena na stávající elektrické vedení v blízkosti hlavního vjezdu na 
stavbu-vjezd č.1. Rozvod vody bude provizorně taktéž napojen na stávající sítě. Stavba bude 
v nočních hodinách z důvodu bezpečnosti osvětlena dvěmi halogenovými světly. Na 
staveniště budou osazeny mobilní buňky sloužící jako šatny, kancelář stavbyvedoucího,denní 
místnost,sklad materiálu a sanitární kontejner. 
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3.3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ  

3.3.1. Dřevěné prvky 
Lepené vazníky :  

 

D1-trám-lepený profil 220x850- 22 ks  D2-trám-lepený profil 140-400/160-40ks 
-NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO-1,683t 

 

D3- trám-lepený profil 140/850-20 ks  D4-trám-lepený profil 220/400-4ks 
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D5- trám-lepený profil 100/320-9ks    D6-trám-lepený profil 100/320-4ks 

 

N1-Pultový vazník-50ks     N2-Pultový vazník atypický-2ks
  

 

1.01-trám -lepený profil  100/160  ks:12 
1.02-trám -lepený profil  160/300  ks:1 
1.03-trám -lepený profil   100/400  ks:2 
1.04-trám -lepený profil  140/220  ks:2 
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Desky CETRIS FINISH 

• cementotřísková deska s hladkým povrchem 
opatřená    základním podnátěrem a finální 
povrchovou úpravou dle vzorníku 

• základní formát: 1250x3350 mm = 4,1875 m2 

• tloušťka:10 mm 
• objemová hmotnost :1150-1450 kg/m3 

Množství: 54 desek základního formátu 
 
Sádrovláknitá deska Rigidur 10x1000x1500 universální 
-tloušťka desky je 10mm, rozměr 1000x1500mm, plocha 
desky 1,5m2 

-266 desek 

Řezivo: 

 

• Prkna hoblovaná II.jakosti : -rozměry: délka:2000-3900 mm  
       šířka: 240 mm 
       tloušťka: 24 mm 
    -potřebné množství: 3,742 m3 

• Prkna II.jakosti:        -rozměry: délka:6000 mm  
       šířka: 300 mm 
       tloušťka: 32 mm 
    -potřebné množství: 8,8132 m3 

• Prkna I.jakosti:   -rozměry: délka:4000 mm  
       šířka: 100 mm 
       tloušťka: 25 mm 

      -potřebné množství: 2,1534 m3 
 
 
 
 
 



 

Pro zhotovení zastřešení je zapot
specializované firmy.Tyto dřevě
dle výkresu.Jedná se především o lepené vazníky,
zastřešení nad hlavním vstupem, bufetem
sociálního zázemí a fitness. Toto d
Bochemit. Nemělo by obsahovat podélné a šikmé trhliny a ve v
stavbu bude veškeré dřevo dovezeno již v
vlhkosti.Dále bude přivezeno ř
a přístřešku nad hlavním vstupem.Jednotlivé typy 
jakostí. Krácení na požadované rozm

3.3.2. Trapézové plechy 

TP1-Trapézový plech děrovaný
hmotnost kusu:102 kg ,

TP2-Trapézový plech děrovaný
hmotnost kusu:97,5 kg

TP3-Trapézový plech , 160/250 TL.0,88 mm
hmotnost kusu:102 kg

TP4-Trapézový plech , 160/250 TL.0,88 mm
hmotnost kusu:97,5 kg

TP5-Trapézový plech děrovaný
hmotnost kusu:50 kg

TP6-Trapézový plech , 160/250 TL.0,88 mm
hmotnost kusu:50 kg

 

3.3.3. Tepelně izolační polystyren EXTRAPOR 150 S

Technická data izolační desky:
• tloušťka:    
• rozměry:    
• součinitel tepelné vodivosti: 
• tepelný odpor Rmat:   
• balení    
• napětí v tlaku CS (10): 

Množství: 1484 m2 => 1484 balení
 
 

23 

ešení je zapotřebí dle skladby různých dřevených prvků,které dodají 
řevěné prvky budou vyhotoveny podle rozměrů

edevším o lepené vazníky,vaznice,prvky na nosnou konstrukci 
hlavním vstupem, bufetem a již zhotovené sbíjené pultové vazníky nad 

Toto dřevo by mělo být chráněné např. chemickým p
lo by obsahovat podélné a šikmé trhliny a ve větším množství suky. Na 

evo dovezeno již v ošetřeném stavu proti plísním, šků
ivezeno řezivo určené pro bednění, podbití vazníků a č

ešku nad hlavním vstupem.Jednotlivé typy řeziva se vyhotoví dle výpisu r
jakostí. Krácení na požadované rozměry bude prováděno přímo a stavbě.  

rovaný-akustický(T160,1A),160/250 TL. 0,88mm
hmotnost kusu:102 kg ,  ks:80 

rovaný-akustický(T160,1A),160/250 TL. 0,88mm
hmotnost kusu:97,5 kg ks:126 

plech , 160/250 TL.0,88 mm     
hmotnost kusu:102 kg ks:8 

Trapézový plech , 160/250 TL.0,88 mm     
hmotnost kusu:97,5 kg ks:8 

rovaný-akustický (T160,1A),160/250 TL.0,88 mm
hmotnost kusu:50 kg  ks:6 

Trapézový plech , 160/250 TL.0,88 mm     
hmotnost kusu:50 kg  ks:2 

ní polystyren EXTRAPOR 150 S Stabil-tl . 180mm

ní desky: 
 180 mm 
 1000 x 500 mm 

initel tepelné vodivosti:  0,030 W/m K 
 6,0 m2 K/W 
 1,0 m2 obsah balíku 

tí v tlaku CS (10):  150 kPa 
1484 balení 

 

evených prvků,které dodají 
ěrů z výpisu prvků 

vaznice,prvky na nosnou konstrukci 
a již zhotovené sbíjené pultové vazníky nad část 

. chemickým přípravkem 
tším množství suky. Na 

eném stavu proti plísním, škůdcům a 
ů a částí nad bufetem 

dle výpisu různých 
   

akustický(T160,1A),160/250 TL. 0,88mm 750x9575 

akustický(T160,1A),160/250 TL. 0,88mm 750x9150 

 750x9575 

 750x9150 

m 750x4650           

 750x4650           

 

. 180mm 



 

3.3.4. Tepelně izolační polystyren EXTRAPOR 150 S

Technická data izolační desky:
• tloušťka:    
• rozměry:    
• součinitel tepelné vodivosti: 
• tepelný odpor Rmat:   
• balení:    
• napětí v tlaku CS (10): 

Množství: 58,72 m2 => 10 balení
 
 

3.3.5. Tepelně izolační polystyren EXTRAPOR 
150S Stabil 

Parametry: 
• Požární odolnost, reakce na ohe
• Tepelný odpor Rmat : 

• Součinitel tepelné vodivosti 
• Obsah balení :   

• Tloušťka:    
• Rozměry desky:   

• Akustická izolace:   
Množství: 219 balení 

 

3.3.6. Akustické klíny z minerální izolace
ROCKWOOL  

Množství :5767 m 

 

 

 

 

3.3.7. Textile netkaná Netex HOME A PP 100 g/m2 UVLS
Mezi vlny trapázového plechu
Celkove množstvi na roli : 25 m2
Množství:87 rolí 
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ní polystyren EXTRAPOR 150 S Stabil-tl. 40 mm

ní desky: 
 40 mm 
 1000 x 500 mm 

initel tepelné vodivosti:  0,030 W/m K 
 1,33 m2 K/W 
 6,0 m2 obsah balíku 

tí v tlaku CS (10):  150 kPa 
10 balení 

ní polystyren EXTRAPOR 

Požární odolnost, reakce na oheňtřída: A1 
Tepelný odpor Rmat :   4,65 m2K/W 

initel tepelné vodivosti λ:  0,039 W·m-1·K-1 
  1,25 m2     

  180 mm 
  100x625 mm 

  ano 

Akustické klíny z minerální izolace-

 

netkaná Netex HOME A PP 100 g/m2 UVLS: 
trapázového plechu 

25 m2 

 

tl. 40 mm 
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3.3.8. Parozábrana- Jutafol N140 Speciál: 
Rozměry a balení 

• Šiřka folie (EN 1849-2):   1,5 m 
• Tloušťka folie (EN 1849-2):  min. 0,20 mm 
• Délka role:    50 m 
• Celkove množstvi na roli : 75 m2 
• Hmotnost role :   11 kg 
• Potřebné množství:  1983 m2        

Role=75 m2 => 27 rolí 
Příslušenství: Lepící a těsnící komponenty: JUTAFOL SP 1-
Spojeni jednotlivych pasů v  přesahu, opravy,napojeni 
parozábrany na navazující a prostupující konstrukce. 
JUTAFOL MASTIC- Pro napojeni parozabran na nedrolive 
zdivo a nehoblovane dřevo 

3.3.9. Asfaltový pás GG 36 Büsscher Barubit 
Popis: 
Asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny:  3,6 kg/m2 

Skladba pásu shora dolů:  
Posyp: křemičitý písek  
            Asfalt 
            Skelná tkanina, plně impregnovaná 
            Asfalt 
            Posyp: křemičitý písek 
Délka role:      10 m 
Šířka role:      1 m 
Skelná tkanina, plně impregnovaná asfaltem 
Rolí na paletě:     20 ks 
Posyp:      křemičitý písek 
-Celkove množstvi na roli :   10 m2 
Potřebné množství: 2291 m2 => 230 rolí 

3.3.10. Elastodek 40 medium mineral: 
Skladba pásu : 
- horní vrstva jemnozrnný posyp 
- asfaltová hmota modifikovaný asfalt SBS 
- nosná vložka polyesterové rouno min. 230 g 
- asfaltová hmota modifikovaný asfalt SBS 
- spodní úprava PE fólie 
Balení : 
-obsah jedné role: 7,5 m2 

- pevný papírový obal, nebo speciální pásky 
- dodávají se na paletové jednotce 800 x 1200 mm zajištěné PE folií 
Doprava a skladování : 
Role musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k 
podlaze). 
Chránit před přímým slunečním zářením. 
Zpracování :  
 základní – natavení plamenem 
Potřebné množství: 2291 m2 => 306 rolí 
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3.3.11. Lepenka A 330 H 30m2 nepískovaná KRPA: 
 
Asfaltový pás ze surové hadrové lepenky impregnované asfaltem. 
Charakteristika a použití: 
Balení 

• role=30m2 
• pevný papírový obal, nebo speciální pásky 

• dodávají se na paletové jednotce 800 x 1200 mm zajištěné PE folií 

Doprava a skladování 
Role musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k 
podlaze). Chránit před přímým slunečním zářením. 
hmotnost 1 role: 14 kg 
objem 1 rol je 30 l 
Potřebné množství: 309 m2 =>11 rolí 
 

3.3.12. Ocelové prvky: 

• Trubka podélně svařovaná hladká 11343  76x3,0 mm; celková délka 92 m 
• Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373; celková hmotnost: 0,5012 t 

• Tyč průřezu U  80, střední, jakost oceli 11375; celková hmotnost: 0,1037t 
• Plech hladký jakost 11375.1  15x1000x2000 mm; celková hmotnost: 3,3600 t 

• Plech hladký jakost 11375.1  15x1000x2000 mm; celková hmotnost: 0,1200 t 
• Plech hladký jakost 11375.1  45x1500x3000 mm;celková hmotnost: 1,6200 t 
• Trubky bezešvé hladké jakost 11353.0  D 76x3,2 mm; celková délka: 215 m 

• Profil L rovnoramenný 11375  80x80x3 mm; celková hmotnost: 0,0384 t 
• Profil U rovnoramenný 11375  162x55x55x4 mm; celková hmotnost: 1,3530 t 

• Ocel tažená kruhová 11600  D 12 mm; celková hmotnost: 0,0634 t 
• Ocel tažená kruhová 11600  D 20 mm; celková hmotnost: 0,9310 t 
• Ocel tažená kruhová 11375  D 55 mm; celková hmotnost 4,5490 t 

• Profil U rovnoramenný 11375  210x50x50x4 mm; celková hmotnost: 0,5800 t 
• Plech Al 99,5  0,63x500x2000 mm; celková délka: 251 m 

3.3.13. Pevné kotvící body z ušlechtilé oceli se základní deskou: 

Systém je certifikovaný CE podle normy DIN EN 795 jako kotvicí bod 
třídy A, B a C jako koncový držák lankových systémů. Jeho kompletní 
provedení z ušlechtilé oceli 1.4301 ho chrání před korozí. 

Počet:55 kusů 
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3.3.14. Odvodnění střechy: 

Bude tvořeno titano-zinkovými svody a žlaby tloušťky 0,6 mm.K provedení budeme 
potřebovat tyto jednlotlivé části: 
Žlab půlkruhový s rš:330 mm: 64 m 
Žlab půlkruhový s rš:400 mm: 92 m 
Žlabové čelo:     13 ks 
Žlabové háky:    223 ks 
Trouby odpadní:    93 m 
Dešťová klapka:    8 ks 
Kotlík:     13ks 
Roh žlabu:    1 ks 
Všechny prvky zastřešení budou uloženy na předem určených skládkách, přičemž se uvažuje 
s postupným zásobováním dle potřeby a časového plánu.U všech materiálů je uvažováno 
s rezervou potřebnou pro prořezy,výměny apod.Velikost rezervy je různá,dle konkrétních 
prvků.  

3.3.15. DOPRAVA:  

Na staveniště: 
Doprava dřevěných dílců D1,D2,D3,D4,D5,D6 bude zajištěna tahačem MAN na návěsu 
DOLL.Návěs je přizpůsoben pro přepravu prvků do délky 22m, užitkové zatížení návěsu je 
29 750 kg. 

Pro dopravení všech ocelových prvků a trapézových plechů je určena souprava 
Mercedes atego s hydraulickou rukou.Kvůli poměrné velké délce bylo nutné volit tuto 
soupravu, jelikož nejdelší prvek má 9,575 m.Rozměr návěsu je 10,45 x 2,48 m,což se jeví 
jako ideální řešení. 

Zbytek materiálu dopraví MAN TGA 18,35,jehož součástí je valník a hydraulická 
ruka ATLAS.Ta nám značně usnadní a urychlí celkovou manipulaci s přepravovaným 
materiálem. Je přizpůsoben k tomu,aby náklad touto rukou nakládal i vykládal z korby na 
místo určení. Hydraulickou rukou budou umisťovány z korby přímo  na místo montáže i 
pultové vazníky. 
Po staveništi: 
Doprava po staveništi jest zajištěna autojeřáby TATRA AD 20-T,které budou využity 
především pro montáž hlavní nosné konstrukce haly.Jedná se o dřevěné prvky 
D1,D2,D3,D4,D5,D6, trapézové plechy a některé ocelové prvky.Dále stavebním výtahem 
GEDA 500 Z/ZP, který zajistí dopravu na střechu v době,kdy již bude pochúzná.jako 
dopravní prostředek lze považovat i autoplošinu,rudl a paletový vozík. 
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3.3.16. SKLADOVÁNÍ:  

Dřevěné prvky D1-D6 budou dovezeny a složeny co nejblíže místu, kde se později budou 
montovat.V případě nepřízně počasí je vhodné chránit tyto části zaplachtováním.Trapézové 
plechy budou složeny na zpevněné ploše budoucího parkoviště,zřejmé z výkresu zařízení 
staveniště.Trapézové plechy je nutno chránit též proti nepřízni počasí,pokud je to 
možné.Dopravují se zabalené ve fóliích.Uloží se na dřevěné hranoly taky,aby byly minimálně 
25 cm nad zemí.Je třeba chránit proti slunečnímu záření a vyspádovat tak,aby voda mohla 
odtékat.Po dobu uskladnění budou chráněny plachtou.Dle technických listů musí být 
vyhověno požadavkům na skladování všech dodaných matriálů.To znamená,že asfaltové 
pásy,parotěsná fólie textilie se musí dle požadavků skladovat v jedné vrstvě,ve vertikální 
poloze(s osou kolmo k podlaze) a být chráněny před přímým slunečním zářením. Tepelně-
izolační desky ,stejně jako sádrovláknité desky Rigidur, budou skladovány tak,aby nedošlo 
k jejich navlhnutí.Musí být též chráněny proti slunečnímu záření.Vertikální výška pro 
skladování balíků na sebe není omezena.Pro části  dodávek jsou určena místa na zpevněných 
plochách.Po dokončení montáže trapézových plechů na střechu je možné využít prostory 
v hale jako skladovací plochy pro dodávky,které je třeba chránit proti slunečnímu záření a 
dešťěm.Je uvažováno s průběžným zásobováním dle potřeby. 

3.3.17. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY  

Konstrukci zastřešení nelze provádět za libovolného počasí. Jsme bohužel limitováni 
přírodními podmínkami.Můžeme tyto práce provádět pouze do teploty +5 oC.Maximální 
rychlost větru , při které lze tyto práce provádět je 10 m/s, nesmí padat prudký 
déšť,kroupy,být snížená viditelnost nebo vysoké teploty,které jsou v rozporu s pracovním 
zákoníkem a ochraně zdraví.Pokud nebudou dodrženy příznivé klimatické podmínky,musí být 
práce přerušeny na dobu,která bude nutná pro zajištění adekvátních podmínek pro práci. Za 
proškolení pracovníků ,kteří se zúčastňují výstavby,zodpovídá koordinátor BOZ. Ten bude 
přítomen po celou dobu výstavby.Jakákoli proškolení nebo případná přerušení prací budou 
zapsány do stavebního deníku a potvrzeny příslušnými  podpisy.Veškeré stavební práce 
budou prováděny v souladu s platnými normami a požadavky investora. 

3.4. PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

Je nutné před zahájením prací důkladně zkontrolovat a předat pracoviště. Jedná se o kontrolu 
provedení základovýh konstrukcí, ale především ocelové konstrukce,na které se budou 
osazovat dřevo-ocelové rámy. Pracoviště budou předávat vedoucí stavebních čet. O předání se 
vede záznam ve stavebním deníku. Na budoucím pracovišti by neměly zůstat jakékoly 
předměty po předchozích pracovních činnostech, které by překážely v montáži střešní 
konstrukce. Dále se zkontrojí prostory určené pro montáž stavebního výtahu. Vizuálně se 
překontroluje jejich bezpečnost. 
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3.5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ  

Seznam profesí a pracovníků,kteří se zúčastní dopravy materiálu či výstavby samotné 
Vedoucí čety:   2x 
Vazač:   2x 
Jeřábník:  2x 
Řidič s oprávněním C 
Svářeč:   2x 
Tesař:    4x 
Izolatér:  6x 
Klempíř:  6x 
Pomocný dělník: 4x 
Stavební dělník : 2x 
Montážník  2x 
 

Ochranné pracovní pomůcky: 

Každý pracovník by měl mít na sobě pracovní oděv a nutné ochranné pracovní pomůcky pro 
konkrétní činnost, kterou bude provádět. Všichni pracovníci by měli mít ochranné pracovní 
rukavice, a pevné boty. Helma je pro každého pracovníka povinností. Každý pracovník bude 
mít na sobě oblečen pracovní oděv, který odpovídá jeho pracovnímu nasazení. Ti, kteří budou 
vyrábět konstrukční spoje a budou pracovat s motorovou pilou, musejí mít rukavice a 
ochranný štítek na obličeji aby nedošlo k poraněním očí.  
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3.6. STROJE A POMŮCKY  

V tomto technologickém předpisu je pouze uveden výpis strojů a pomůcek. Detailnější 
zpracování je uvedeno v samostatné části- Strojní sestava. 

Stroje pro dopravu materiálu 
• MAN TGS 33,480 6X4+ NÁVĚS DOLL LOGO 14 

• Souprava Mercedes ATEGO+ Návěs panav NV18 s HR Palfinger PK 400 
• TATRA AD 20-T 

• MAN  TGA 18.350 Valník + ruka ATLAS 
• Autoplošina AVIA 16 

• Souprava AVIA + kontejner 
 

Prostředky pro dopravu na staveništi, ochranu materiálů a přívod el. energie 
• Paletový vozík DB 2t 

• Rudl  
• Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

• Pojízdné lešení  Ridotto 529 HD-Zlatuše 
• Zakrývací plachty 

• Stavební rozvaděče 
 

Nářadí, pracovní a ochranné pracovní pomůcky: 
• Aku vrtačka MAKITA 8281DWA 

• Nahřívací hořák ROMAXI PRO  
• Bosch PWS 1900 

• ochranné brýle UVEX čiré 
• Svářečka oblouková, Kukla 

svářečská samostmívací ASK 400 

• Motorová pila  
• Elektrické nůžky 

• Kotoučová pila 
• Vodováha 1m a 2m  
• Metr 

• Tužka obyčejná, tesařská 
• Falcovací kleště,nýtovací kleště 

• Nůžky na plech 
• Pilka na železo 
• Ruční kladivo 

• Úhelník 

• Kleště 
• Oblouková pila 

• Dláto 
• Pracovní přilba Style 600 
• Hasicí přístroj práškový PG-1 LE 
• Lana 
• Sedáky 
• Karabiny a ostatní zajišťovací 

prvky 
• Svářecké a pracovní rukavice 

• Reflexní vesta 

 

 

 



 

3.7. PRACOVNÍ POSTUP: 

3.7.1. OBJEKTY:  SPORTOVNÍ HALA A BUFET

Před zahájením stavby zastřešení je nutné,aby byly ocelové sloupy osazeny v
konstrukcích a řádně ztuženy jednotlivými 
ocelové lóže,do kterých se pozd

3.7.1.1. Nosná část zastř
1. Na ocelové sloupy přivaříme I profily,které budou sloužit jako nosný 
2. Na konce I profilů dále přiva

pláště, a ocelový prvek ,na který se pozd
trubky 

3. Další fází je montáž vazník
budou přivezeny nákladním automobilem a p
složeny přímo pod místy,kde budou 
vzdálenější strany od zařízení staveništ
proběhne na zemi.Manipulaci budou zajiš
vazník bude bez vodorovného 
tvaru kotvícími prvky a dále se p
kterých budou usazeny prvky D2.
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OBJEKTY:  SPORTOVNÍ HALA A BUFET  

řešení je nutné,aby byly ocelové sloupy osazeny v
jednotlivými částmi. Na těchto sloupech již musí být vyva

lóže,do kterých se později budou usazovat vazníky apod. 

 

ást zastřešení nad halou a bufetem 

ivaříme I profily,které budou sloužit jako nosný prvek 
 dále přivaříme dle výkresů U profily,které tvoří ukon

, a ocelový prvek ,na který se později připevní sněhová zábrana formou ocelové

 
Další fází je montáž vazníků nad halou značených ve výkresové části jako prvek D1

ivezeny nákladním automobilem a přistavěnými autojeřáby TATRA AD 28 
ímo pod místy,kde budou osazeny na sloupy. Montáž bude probíhat ze 

řízení staveniště směrem  k němu.  Montáž do sedlového tvaru 
hne na zemi.Manipulaci budou zajišťovat již zmíněné autojeřáby.

vodorovného táhla DETAN a věšadlových táhel.Spojí se do sedlového 
tvaru kotvícími prvky a dále se připevní pouze nosné ocelové L profily z
kterých budou usazeny prvky D2.  

 

ešení je nutné,aby byly ocelové sloupy osazeny v základových 
chto sloupech již musí být vyvařeny 

prvek římsy 
í ukončení střešního 

hová zábrana formou ocelové 

ásti jako prvek D1.Ty 
TATRA AD 28 

Montáž bude probíhat ze 
Montáž do sedlového tvaru 

řáby.První krajní 
táhel.Spojí se do sedlového 

y z jedné strany, do 



 

 
4. Nyní takto smontovaný vazník 

pomocí  2 autojeřábů TATRA AD 28,a provedeme ustálení a vyvážení.
vyzdvihne až do do blízkosti loží ve sloupech
stavbyvedoucího a vedoucího stavební 
břemenem,ani v jeho blízkosti .nepohybovaly žádné osoby.
vazník přesně směrovat stave
šroubovým spojem do připraveného lóže
pomocí dvou plošin ,které se p

5. První krajní vazník bude usazen na šeti místech,takže stabilita bude zajišt
neplatí u dalších montáží.
prvky ,připevní se vodorovné táhlo systému DETAN do již vyhotovených zá
vaznících.Dále se vynesou v
poslední část montáže vazníku na zemi bude p
které do kterých budou usazeny prvky D2.

6. Zatímco na zemi bude probíhat smontování vazníku,je
určených míst,tj. mezi sloupy do p
upevněny.Až bude na zemi vazník smontován,
zdvihne,dělníci jej umístí a p
z bezpečnostních důvodů nem
polohu jistí.Uvolní se pouze jeden je
vyzdvihne prvek  D2, jež z
úchytů k vazníku D1.Po usazení pr
způsobem,proto již není tř
prvků D2,aby se vše urychlilo.
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takto smontovaný vazník bude proškoleným vazačem navázán ,zvedneme jej 
 TATRA AD 28,a provedeme ustálení a vyvážení.

do blízkosti loží ve sloupech.Koordinátor BOZ proškolí 
stavbyvedoucího a vedoucího stavební čety,kteří dohlédnou ,aby se přímo pod zvedaným 

jeho blízkosti .nepohybovaly žádné osoby.U sloupů budou takto zdvi
rovat stavební dělnící do lóže,kde jej usadí a  a okamžit

řipraveného lóže. Do požadovené výšky se dělnící dostanou 
pomocí dvou plošin ,které se přistaví co nejblíže k sloupům.  

vazník bude usazen na šeti místech,takže stabilita bude zajišt
latí u dalších montáží.Vnitřní vazníky budou při montáži na zemi spojeny kotvícími 

ipevní se vodorovné táhlo systému DETAN do již vyhotovených zá
vaznících.Dále se vynesou věšadlová táhla spojující lepený vazník a táhlo DETAN.Jako 

ást montáže vazníku na zemi bude připevnění nosných ocelových L profil
které do kterých budou usazeny prvky D2. 
Zatímco na zemi bude probíhat smontování vazníku,jeřáby  vyzdvihnou prvky D3

ených míst,tj. mezi sloupy do předem připravených ocelových lóží.,kde budou 
ny.Až bude na zemi vazník smontován, pomocí dvou autojeřábů

lníci jej umístí a připevní do lóží na obou stranách.Avšak nyní 
ů nemůžeme takto usazený vazík uvolnit z jeřáb

polohu jistí.Uvolní se pouze jeden jeřáb,druhý jeho polohu stále zajišťuje.Volný je
vyzdvihne prvek  D2, jež z plošiny připevní stavební dělníci do předem p

vazníku D1.Po usazení prvního prvku D2 jest stabilita zajištěna dostat
již není třeba,aby vazník jeřáb jistil. Připojí se k proto k

 D2,aby se vše urychlilo. 

 

em navázán ,zvedneme jej 
 TATRA AD 28,a provedeme ustálení a vyvážení. Poté se 

Koordinátor BOZ proškolí 
í dohlédnou ,aby se přímo pod zvedaným 

ů budou takto zdvihlý 
í a  a okamžitě ukotví 

ělnící dostanou 

 
vazník bude usazen na šeti místech,takže stabilita bude zajištěna.To však 

i montáži na zemi spojeny kotvícími 
ipevní se vodorovné táhlo systému DETAN do již vyhotovených zářezů ve 

šadlová táhla spojující lepený vazník a táhlo DETAN.Jako 
ní nosných ocelových L profilů, 

áby  vyzdvihnou prvky D3 do 
ipravených ocelových lóží.,kde budou 

řábů se  
ipevní do lóží na obou stranách.Avšak nyní 

jeřábů,které jeho 
áb,druhý jeho polohu stále zajišťuje.Volný jeřáb 

edem připravených 
vního prvku D2 jest stabilita zajištěna dostatěčným 

proto k vyzdvihávání 



 

7. Až se upevní 4 prvky D2 mezi prvky D1,proces se bude opakovat do doby,než se 
vynesou všechny prvky D1

8. Po vynesení těchto prvků se jedna plošina pustí do montáže ocelových ztužidel Z1 ve 4 
polích zřejmých z výkresů
dřevěnou nosnou konstrukci v
pořadí budou i montovány.
dříve bude namontována nosná konstruk
plošina montující tuto část p
bufetem se též montuje ztužidlo Z1,proto je nutné,aby se nejd
dřevěné konstrukce nad tímto bufetem.

 

3.7.1.2.   Usazování trapézových plech
1. Před usazováním trapézových plech
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Až se upevní 4 prvky D2 mezi prvky D1,proces se bude opakovat do doby,než se 
všechny prvky D1,D2 a D3.

ů se jedna plošina pustí do montáže ocelových ztužidel Z1 ve 4 
výkresů a Z2,zatímco  jeřáb za pomoci druhé plošiny namontuje 

nou nosnou konstrukci v části nad bufetem,kterou tvoří prvky D4,D5 a D6.V tomto 
adí budou i montovány. Dle potřeby si mohou vzájemně vypomoci.P

íve bude namontována nosná konstrukce nad bufetem,proto se po její
část přesune k výpomoci upevňování ztužidel Z1,Z2.

bufetem se též montuje ztužidlo Z1,proto je nutné,aby se nejdříve dokon
né konstrukce nad tímto bufetem. 

Usazování trapézových plechů 
ed usazováním trapézových plechů je nutné zrealizovat výměnu pro vzduchotechniku.

 

Až se upevní 4 prvky D2 mezi prvky D1,proces se bude opakovat do doby,než se 

 
 se jedna plošina pustí do montáže ocelových ztužidel Z1 ve 4 

plošiny namontuje 
prvky D4,D5 a D6.V tomto 

vypomoci.Předpokládá se,že 
ce nad bufetem,proto se po jejím dokončení 

1,Z2.V poli nad 
íve dokončila montáž 

nu pro vzduchotechniku.  



 

Na nosnou část střechy nyní lze upevnit trapézové plechy.Montáž bude probíhat sou
dvěmi autojeřáby TATRA AD 20T
s rozpěrou a řemeny o šíři 100mm ,
uchopíme za okraje dle obrázku.

Zároveň na obou stranách sedlové st
objektu od okapové hrany.Tabule jsou montovány od spodu st
zkontrolovat,zdali jsou boční hrany prvního plechu v
případě nezáleží na odchylce štítové hrany.
profilem,jsou ve výkresové části zna
kotvit připevňovacím prvkem SD8T (rozm
dřevěných částí a v místech,kde se plechy p
4x9,4).Kotví se do každé druhé vlny.
překrytí a poté na opačné straně
spojování překrývajících se částí je možné provést jako poslední.
neukotvené trapézové pláty před ukotvením.
brusku,nýbrž elektrickými nůžkami.

2. Kvůli bezpečnosti se budou p
po 2 m kotvící prvky pro osoby.Montáž jednoho prvku zabere 5
10 minut. Vlastní připevně
pomocí speciální připevňovací sady, která se skládá ze 
sklopných hmoždinek a těsnicího materiálu
kroužek a těsnicí kolečko z pryže zajiš
oddělení systému Lock X. 

 
3. Tímto způsobem se bude postupovat po jednotlivých záb
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echy nyní lze upevnit trapézové plechy.Montáž bude probíhat sou
TATRA AD 20T,které budou manipulovat s plechy pomocí zvedací vidlice 

i 100mm ,a plošinami. Pokud budeme plechy přenášet 
uchopíme za okraje dle obrázku. 

 na obou stranách sedlové střechy.Začnou se vynášet nejdříve krajní plechy od štítu 
objektu od okapové hrany.Tabule jsou montovány od spodu střechy směrem nahoru.Je t

hrany prvního plechu v pravém úhlu k okapové hran
 nezáleží na odchylce štítové hrany.Tabule nad římsami,které budou neseny I 

části značeny jako TP3,TP4 a TP6.Nejsou akustické a budou se 
m SD8T (rozměr 5,5x25) do I profilů ,prvkem  SWT(4,8x35) do 

místech,kde se plechy překrývají,se spojí nýtem POP (rozm
do každé druhé vlny. Tabule  je nutno  upevnit po celé délce nejblíže bo

né straně.Každý plát je třeba upevnit před položením dalšího.Vzájemné 
ekrývajících se částí je možné provést jako poslední.Nikdy nešlapat na 

neukotvené trapézové pláty před ukotvením.Při řezání nikdy nepoužívat úhlovou 
ůžkami. 

nosti se budou přímo na trapézový plech montovat 
po 2 m kotvící prvky pro osoby.Montáž jednoho prvku zabere 5-

ipevnění na trapézový plech se provádí 
ňovací sady, která se skládá ze čtyř 

sklopných hmoždinek a těsnicího materiálu. Zabudovaný těsnicí 
čko z pryže zajišťují těsnost a tepelné 

 

sobem se bude postupovat po jednotlivých záběrech až do konce.

 

echy nyní lze upevnit trapézové plechy.Montáž bude probíhat současně 
plechy pomocí zvedací vidlice 

řenášet ručně,vždy 

 
íve krajní plechy od štítu 

ěrem nahoru.Je třeba 
okapové hraně.V tomto 

ímsami,které budou neseny I 
eny jako TP3,TP4 a TP6.Nejsou akustické a budou se 

,prvkem  SWT(4,8x35) do 
nýtem POP (rozměr 

je nutno  upevnit po celé délce nejblíže bočnímu 
ed položením dalšího.Vzájemné 

Nikdy nešlapat na 
ezání nikdy nepoužívat úhlovou 

rech až do konce. 

 



 

Po dokončení pokládky trapézový
prvky pro štítové lemování.Stř
odřezky pečlivě uklidit.Mohly by poškodit funkci parozábrany a reziv
být zatřeny barvou (např. Lindab),která prodlouží životnost a zvýší odolnost.Barva se ne
nanáší pouze na hrany ořezané na stavb
 

3.7.1.3. Montáž zbývajících 
1) Na počátku této fáze by se m

sloužit k dopravě materiálu a pracovník
dopravovat průběžně,předzásobení dle pot
najednou.  

2) Nejprve se nad část římsy budou upev
TP3,TP4 ,TP6 a potom bedn
připevní k prvkům D5 a D6.

 
3) Následně se na U profily,které jsou nava

profilů,připevní žlabové háky.V

4) Po rozmístění žlabových hák
připevní samořezným vrutem  

5) Jakmile se dokončí tyto části,zapo
této části výstavby je nutné,aby byly p
důraz je kladen na to,aby montáž neprobíhala za dešt
se dostala do konstrukce voda.Ta by mohla ,p
izolací,způsobit ztrátu jejich funkcí.Proto volíme 
skladba mohla co nejdříve p
chráněna.Budeme tedy tuto fázi d
plechů,konec úseků směrem k
dokončen jeden záběr.Postupujeme 
se rozdělaný úsek musí chránit plachtou tak dlouho,dokud bude hrozit nebezpe
do skladby dostala voda. 
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ení pokládky trapézových plechů budou dle schématu ve výkresové 
Střešní plášť je v této fázi již pochůzný.Je nutné kovové piliny a 

 uklidit.Mohly by poškodit funkci parozábrany a rezivět.Odř
. Lindab),která prodlouží životnost a zvýší odolnost.Barva se ne
ezané na stavbě,hrany z výroby není třeba zatírat. 

ontáž zbývajících částí skladby 
átku této fáze by se měl zprovoznit stavební výtah GEDA 500 Z/ZP ,který bude 

 materiálu a pracovníků na střechu.Materiál se bude na st
ředzásobení dle potřeby.Bude souběžně probíhat více prací 

ímsy budou upevňovat desky CETRIS k trapézovým plech
a potom bednění  z řeziva I. jakosti nad částí bufetu,které se h

m D5 a D6.  

 se na U profily,které jsou navařeny na konci  nosných  římsových  I 
žlabové háky.V části bufetu se háky přibijí na již zhotovené bedn

ní žlabových háků již můžeme namontovat okapnicové plechy,které se 
ezným vrutem  SD3T(4.8 x 19) do desek CETRIS. 

části,započne fáze,v které bude probíhat více činnost
ásti výstavby je nutné,aby byly příznivé povětrnostní podmínky.Obvzláš

raz je kladen na to,aby montáž neprobíhala za deště či jiných podmínek,za kterých by 
se dostala do konstrukce voda.Ta by mohla ,především u tepelných a akusti

sobit ztrátu jejich funkcí.Proto volíme postup montáže tak,aby se montovaná 
říve překrýt asfaltovými pásy a byla tak proti vlhkosti 

na.Budeme tedy tuto fázi dělat po úsecích.Začátek úseku je při kraji trapézo
ěrem k hřebenu.Důležité je,aby byl před koncem pra

Postupujeme od jednoho štítu k druhému. Po konci pracovní
laný úsek musí chránit plachtou tak dlouho,dokud bude hrozit nebezpe

 

 budou dle schématu ve výkresové části upevněny 
Je nutné kovové piliny a 
ět.Odřezané okraje musí 

. Lindab),která prodlouží životnost a zvýší odolnost.Barva se neředí a 
  

ýtah GEDA 500 Z/ZP ,který bude 
Materiál se bude na střechu výtahem 

 probíhat více prací 

k trapézovým plechům 
ástí bufetu,které se hřebíky 

ímsových  I 
ibijí na již zhotovené bednění. 

žeme namontovat okapnicové plechy,které se 

hat více činností najednou.V 
trnostní podmínky.Obvzlášť velký 

i jiných podmínek,za kterých by 
edevším u tepelných a akustických 

postup montáže tak,aby se montovaná 
ekrýt asfaltovými pásy a byla tak proti vlhkosti 

ři kraji trapézových 
ed koncem pracovní doby 

Po konci pracovní doby 
laný úsek musí chránit plachtou tak dlouho,dokud bude hrozit nebezpečí,že by se 



 

a)  Soubor těchto činností zapo
akustických klínů ROCKWOOL do 

  
b) Následuje pokládka parot

rozmotávat dle potřeby a za
Jednotlivé pásy fólie a veškerá délková napojení je nutné slepit p
SP1.Napojení na pronikající konstrukce(u vým
provedeno spojovací páskou JUT
větrotěsnost a zabraňují pr

c) Na takto položenou parot
S. Před pokládkou samotnou je op
desky klást.Je třeba si uv
střechy.Případné nerovnosti lze odstranit r
Započneme od spodní č
k hřebeni.Desky se pokládají 
na sraz a na vazbu na parozábranu.
k průběžné spáře.Dbáme na to,aby nevznikaly spáry šir
desek k podkladu provádíme mechanickým kotvením pomocí
4,8×80+HTV 82 / 40). 
pásu-je třeba desky kotvit pomocným kotvením,
rozměru 1000x500 mm je doporu
prvkem EJOT. Šroub musí projít trapézovým plechem
v rámci denního záběru tak,
zakrýt hydroizolační vrstvou
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inností započne vsazování textilie do vln trapézového plechu a 
 ROCKWOOL do takto vsazených textilií. 

Následuje pokládka parotěsné fólie JUTAFOL N140.Ta je v rolích ,tudíž lze postupn
řeby a zařezávat.Bude se pokládat rovnou na trapézový plech.

sy fólie a veškerá délková napojení je nutné slepit páskou JUTAFOL 
SP1.Napojení na pronikající konstrukce(u výměny vzduchotechniky)musí být též 
provedeno spojovací páskou JUTAFOL SP1.Těsnící pásky zajistí pa

ňují průniku vodních par do tepelných izolací. 

 
Na takto položenou parotěsnou fólii budeme klást tepelnou izolaci EXTRAPOR 150 

ed pokládkou samotnou je opět nutné důkladně očistit plochu,na níž budeme 
eba si uvědomit,že nerovnosti by mohly ovlivnit celkovou rovinnost 

ípadné nerovnosti lze odstranit různými způsoby,např. seř
neme od spodní části úseku a budeme s kladením pokračovat až 

ebeni.Desky se pokládají delší stranou kolmo na profilování trapézového plechu, 
na sraz a na vazbu na parozábranu.Je důležité, aby se spáry překrývaly a nedošlo tak 

Dbáme na to,aby nevznikaly spáry širší 5 mm. Stabilitu a uchycení 
podkladu provádíme mechanickým kotvením pomocí prvků

 Do doby, než se začne s pokládkou další vrstvy
eba desky kotvit pomocným kotvením, kvůli polohové stabilit

ru 1000x500 mm je doporučeno každou desku pomocně přikotvit jedním 
musí projít trapézovým plechem. Pokládku desek provádíme 
ěru tak, aby bylo před přerušením prací na noc možné des

ní vrstvou.  
     

 

ne vsazování textilie do vln trapézového plechu a 

rolích ,tudíž lze postupně 
trapézový plech. 
áskou JUTAFOL 

ny vzduchotechniky)musí být též 
snící pásky zajistí parotěsnost i 

EXTRAPOR 150 
u,na níž budeme 

domit,že nerovnosti by mohly ovlivnit celkovou rovinnost 
ř. seříznutím. 
ovat až 

delší stranou kolmo na profilování trapézového plechu, 
ekrývaly a nedošlo tak 

Stabilitu a uchycení 
prvků EJOT (SW 8 R - 

pokládkou další vrstvy-asfaltového 
li polohové stabilitě. Na desky 

řikotvit jedním 
desek provádíme 

erušením prací na noc možné desky 



 

Kotvení bude prováděno pomocí 
vrtacího a  kotvícího automatu,což 
nám značně urychlý výstavbu. 
Namátkově budeme provád
výtažnou zkoušku přístrojem 
k tomu určeným. 

 

 

d) Součástí pokládky tepeln
asfaltového pásu GG 36
přikotvením rozvinutý, kv
denní záběr i s rezervami. 
kotvení.  Kotvíme v místech spoj
byla nejméně 60 mm. Prvky EJOT budou procházet p
izolace a trapézový plech.
římsami není ve skladbě
přes desku cetris přímo do trap

e) Jako poslední vrstva se p
k podkladnímu asf. Pásu GG 39  Büsscher Barubit.Pásy budou orientovány tak,že 
budou rovnoběžně se sklonem st
třeba mít na paměti, že p
asfaltu. Proto je třeba používat ru
natavování se musí role pásu neustále rovnom
modifikovaného asfaltu musí být intenzívní a p
polyesterovou vložkou hrozí p
vznikají netěsnosti. Každý pás je t
pečlivě svinout jednu polovinu ke st
polovina rolí. Při natavování role pásu budem postupovat podle této metody:

Pás k natavování se navine na ocelovou trubku pr
délky asi o 50 mm menší než
přitlačuje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je pás dob
přitlačován. Při této metod
dobře na nahřívání asfaltu, ale má p
budeme  natavovat až po natavení plochy celého pásu. Je proto pot
okraj pro provaření překrytí nenatavený. Tato metoda má výhodu menšího rizika 
nekvalitního provedení spoje, je však pracn
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ěno pomocí 
vrtacího a  kotvícího automatu,což 

 urychlý výstavbu. 
 budeme provádět 

řístrojem 

ástí pokládky tepelně-izolačních desek je již zmíněné kotvení prvního 
GG 36 Büsscher Barubit. Pás necháme cca 3 hodiny (p

vením rozvinutý, kvůli dotvarování. Je třeba nechat odležet celý p
rezervami. Po pojistném kotvení v deskách přistoupíme k

místech spojů tak, aby šířka svaru mezi kotvou a okrajem pásu 
Prvky EJOT budou procházet přes asfaltový pás do tepelné 

izolace a trapézový plech. Kotvíme po obvodě s rozestupy 250 mm. 
ímsami není ve skladbě tepelná izolace.Tudíž se asfaltový pás přikotví prvkem EJOT 

římo do trapézového plechu. 
Jako poslední vrstva se přitaví asfaltové pásy Elastodek 40 medium celoplošn

podkladnímu asf. Pásu GG 39  Büsscher Barubit.Pásy budou orientovány tak,že 
 se sklonem střechy. Při natavování SBS modifikovaných pás
ti, že při teplotě asi 190°C degraduje struktura SBS modifikovaného 
eba používat ruční hořák a je nepřípustné používat tzv. kombajn. P

natavování se musí role pásu neustále rovnoměrně rozvíjet. Nahřátí krycí vrstvy SBS 
ifikovaného asfaltu musí být intenzívní a přitom co nejkratší. Zvlášt

polyesterovou vložkou hrozí při přehřátí zvlnění vlivem smrštění vložky. Ve vlnkách 
snosti. Každý pás je třeba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, 

svinout jednu polovinu ke středu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá 
i natavování role pásu budem postupovat podle této metody:

Pás k natavování se navine na ocelovou trubku průměru přibližn
délky asi o 50 mm menší než je šířka role. Natavovanou část role izolatér posouvá a 

uje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je pás dob
i této metodě se izolatér pohybuje po čerstvě nataveném pásu, nevidí 

ívání asfaltu, ale má přehled o dění před sebou. Spoje a p
budeme  natavovat až po natavení plochy celého pásu. Je proto potř

ení překrytí nenatavený. Tato metoda má výhodu menšího rizika 
nekvalitního provedení spoje, je však pracnější.   

 

né kotvení prvního 
Pás necháme cca 3 hodiny (při 20°C) před 

eba nechat odležet celý předpokládaný 
istoupíme k finálnímu 

ka svaru mezi kotvou a okrajem pásu 
es asfaltový pás do tepelné 

rozestupy 250 mm. V části nad 
řikotví prvkem EJOT 

Elastodek 40 medium celoplošně 
podkladnímu asf. Pásu GG 39  Büsscher Barubit.Pásy budou orientovány tak,že 

i natavování SBS modifikovaných pásů je 
 asi 190°C degraduje struktura SBS modifikovaného 

ípustné používat tzv. kombajn. Při 
řátí krycí vrstvy SBS 

itom co nejkratší. Zvláště u pásu s 
ní vložky. Ve vlnkách 

eba nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, 
edu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá 

i natavování role pásu budem postupovat podle této metody:  
řibližně 60 mm a 

ást role izolatér posouvá a 
uje nohou. Role je vyztužena trubkou, takže až do konce je pás dobře 

 nataveném pásu, nevidí 
ed sebou. Spoje a překrytí pásu 

budeme  natavovat až po natavení plochy celého pásu. Je proto potřeba ponechat 
ekrytí nenatavený. Tato metoda má výhodu menšího rizika 



 

6) Nyní lze přistoupit k dodělání podhled
se dle výkresové části připevní ze spodní 
se budou samořeznými šrouby do plechu(4,8 x 60).V 
desku Rigidur a trapézový plech p
to,aby byl polystyren kladen na sraz tak,aby nevznikaly mezery.Tato 
k trapézovému plechu připevn
probíhat z autoplošinového koše.

 

7) Z tohoto koše bude probíhat i finální oplechování 

 
8) Nyní lze již navařit sněhové 

(L profil). 
9) Jako poslední budou usazeny namontovány prvky 

uložení žlabů do žlabových hák
z koše autoplošiny proškolení klempí
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dodělání podhledů říms.Trapézový plech je dostateč
řipevní ze spodní části plechu sádrovláknité desky Rigidur.
šrouby do plechu(4,8 x 60).V části štítové římsy se p

desku Rigidur a trapézový plech pěnový polystyren tloušťky 40 mm.Je tř
byl polystyren kladen na sraz tak,aby nevznikaly mezery.Tato část bude 

řipevněna samořeznými šrouby do plechu(4,8x100). 
autoplošinového koše.  

tohoto koše bude probíhat i finální oplechování říms a boční části bufetu.

ěhové zábrany  (ocelové trubky 76x3mm ) na již p

Jako poslední budou usazeny namontovány prvky pro odvodnění střechy.To znamená 
 do žlabových háků,napojení kotlíků a svodů.Montáž budou vykonávat 

koše autoplošiny proškolení klempíři.  

 

íms.Trapézový plech je dostatečně únosný,tudíž 
ásti plechu sádrovláknité desky Rigidur.Kotvit 

římsy se přivení mezi 
ky 40 mm.Je třeba dbát na 

byl polystyren kladen na sraz tak,aby nevznikaly mezery.Tato část bude 
eznými šrouby do plechu(4,8x100). Montáž bude 

ásti bufetu. 

trubky 76x3mm ) na již připravené držáky 

řechy.To znamená 
.Montáž budou vykonávat 

 



 

3.7.2.   OBJEKTY: SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ A FITNESS

Před zahájením prací  je nutné,aby byly ocelové sloupy osazeny 
jejich stabilita řádně zajištěna.
být dokončena před zahájením bodu 1.

1. Nejdříve na zemi svaříme k
sloupky.Přesnost usazení řádn
přivařením spojí s těmito sloupky.Na druhé stran
svaří a na předem připravená pomocná lóže

haly v potřebné výšce,se usadí.Po p
svařené U profily se pozdě

2. Nyní lze přistoupit k vybudování nosné d
vstupem.Nejdříve upevníme  nosné prvky 1.0
sloupu haly ocelové lože:Poté prvek 1.02 z
přikotvíme.Z druhé strany bude prvek 1.02 osedlán na prvky 1.04.Dále za
krokve 1.01,na které na konec p

 

3. Nyní lze přistoupit k montáži pultových vazník
automobilem MAN na korb
svařené U profily po osových vzdálenostech patrných z
kontrolovat,zda je vazník kolmý k
příložek,které jsou k svařenému U profilu p
nejdříve usadí do těchto příložek,spojí šroubovým spojem a okamžit
zavětrovat,kvůli stabilitě.Zav
celoplošně pobijí prkenným bedn
třemi prkny(uprostřed,na za
výkresu předepsána ztužidla,zhotovíme je.

39 

OBJEKTY: SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ A FITNESS 

ed zahájením prací  je nutné,aby byly ocelové sloupy osazeny v základových konstrukcích a 
ěna.V části budoucího fitness je nosným prvkem i ze

ed zahájením bodu 1. 

íme k sobě dva U profily,které se zvednou a položí na ocelové 
nost usazení řádně překontrolujeme měřením a vizuální kontrolou.Poté se 

mito sloupky.Na druhé straně se tyto svařené U profily op
ipravená pomocná lóže ,které jsou navařeny z boku nosných sloup

ebné výšce,se usadí.Po překontrolování polohy lze na pevno sva
ené U profily se později budou ukládat pultové vazníky.  

vybudování nosné dřevěné  konstrukce zastřešení   
íve upevníme  nosné prvky 1.04. Nyní vyvaříme do rohového nosného 

sloupu haly ocelové lože:Poté prvek 1.02 z jedné strany do tohoto lože usadíme a 
ikotvíme.Z druhé strany bude prvek 1.02 osedlán na prvky 1.04.Dále za

krokve 1.01,na které na konec připevníme i prvky 1.03. 

montáži pultových vazníků.Ty jsou dovezeny nákladním 
automobilem MAN na korbě,z které se pomocí hydraulické ruky usadí na již p

po osových vzdálenostech patrných z výkresové dokumentace.Je t
kontrolovat,zda je vazník kolmý k horizontální rovině.Jsou kotveny pomocí ocelových 

řenému U profilu přišroubovány.Každý pultový vazník se 
příložek,spojí šroubovým spojem a okamžitě se musí 
ě.Zavětrování provádíme pomocí prken.Později

 pobijí prkenným bedněním,ale prozatím bude kvůli stabilitě zav
ed,na začátku a na konci pultového vazníku).V polích,kde jsou dle 
ztužidla,zhotovíme je. 

 

základových konstrukcích a 
ásti budoucího fitness je nosným prvkem i zeď,která musí 

 dva U profily,které se zvednou a položí na ocelové 
ením a vizuální kontrolou.Poté se 

ené U profily opět na zemi 
boku nosných sloupů 

ekontrolování polohy lze na pevno svařit.Na tyto 

ešení   nad 
íme do rohového nosného 

jedné strany do tohoto lože usadíme a 
ikotvíme.Z druhé strany bude prvek 1.02 osedlán na prvky 1.04.Dále začneme usazovat 

.Ty jsou dovezeny nákladním 
,z které se pomocí hydraulické ruky usadí na již připravené 

výkresové dokumentace.Je třeba 
Jsou kotveny pomocí ocelových 

išroubovány.Každý pultový vazník se 
ě se musí 
ěji  se vazníky 

li stabilitě zavětrován jen 
.V polích,kde jsou dle 



 

4. Na takto usazené vazníky lze nyní 
bude klást tepelná izolace.Rošt sbijeme z
mezi sebou.Tento rošt zhotovíme i na 
říms. 

5. Nyní budeme opět postupovat po ucelených záb
5.1.  Z důvodů malého prostoru mezi pultovými vazníky a uleh

s kladením tepelné izolace EXTRAPOR 150.Tato izolace bude voln
prkenném roštu.Je třeba dbát na to,aby byla izolace kladena na sraz a nevznikaly tak 
mezery.  

5.2. Pokračujeme s volným kladením ochranné vrstvy tepelné izolace.Touto vrstvou je 
lepenka A330,kterou budeme p
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Na takto usazené vazníky lze nyní ze spodu zhotovovat dřevěný rošt,na který se pozd
bude klást tepelná izolace.Rošt sbijeme z prken II.jakosti po půl metrových m

Tento rošt zhotovíme i na části pultových vazníků přesahující za U profil

t postupovat po ucelených záběrech: 
 malého prostoru mezi pultovými vazníky a ulehčení pokládky zapo
tepelné izolace EXTRAPOR 150.Tato izolace bude voln

řeba dbát na to,aby byla izolace kladena na sraz a nevznikaly tak 

volným kladením ochranné vrstvy tepelné izolace.Touto vrstvou je 
budeme přes sebe klást s přesa 50mm. 

 

ný rošt,na který se později 
l metrových mezerách 

esahující za U profil-úsek 

 

 

 

 

 

 

 

ení pokládky započneme 
tepelné izolace EXTRAPOR 150.Tato izolace bude volně ložena na 

eba dbát na to,aby byla izolace kladena na sraz a nevznikaly tak 

volným kladením ochranné vrstvy tepelné izolace.Touto vrstvou je 



 

5.3. Do tohoto souvrství nesmí proniknout voda,proto nyní p
pobití prkny II. jakosti.Prkna klademe na sraz a dle pot
pilou nebo kotoučovou pilou.V 
I.jakosti. 

5.4. Na toto bednění nyní př
vzdáleností. 

5.5. Následuje pokládka první vrstvy asfaltového pásu s
kotvit mechanicky hřebíky.Orientace kladení pá
střechy. 

5.6. Na tuto vrstvu se začne klást asfaltový pás Elastodek 40 medium mineral.Bude 
připevněn celoplošným natavováním.Tento postup byl již vysv
bufet.  

6. Je třeba před koncem pracovní doby 
proti dešti a navlhnutí,proto je pobijeme prkny a budeme chránit zaplachtováním do 
doby,než se vybuduje finální omítka.

7. Nyní se na prkenný rošt připevní sádrovláknité desky Rigidur a prob
římsové části. 

8. Na závěr lze připevnit prvky pro odvodn
žlabových háků,napojení kotlík

9. Pro kompletní skladbu této 
folii.Spoje lepené,kotvící prvky se ut
prováděna až u interiérových prací,p

41 

Do tohoto souvrství nesmí proniknout voda,proto nyní přistupujeme k
pobití prkny II. jakosti.Prkna klademe na sraz a dle potřeby zařezáváme motorovou 

čovou pilou.V části nad vstupem se použijí hoblovaná prkna 

 

ní nyní připevníme okapnicový plech a žlabové háky dle pot

Následuje pokládka první vrstvy asfaltového pásu s vložkou GG,který se nyní bude 
řebíky.Orientace kladení pásů bude opět směrem se sklonem 

čne klást asfaltový pás Elastodek 40 medium mineral.Bude 
n celoplošným natavováním.Tento postup byl již vysvětlen u 

ed koncem pracovní doby zajistit,aby byly pultové vazníky z
proti dešti a navlhnutí,proto je pobijeme prkny a budeme chránit zaplachtováním do 
doby,než se vybuduje finální omítka. 

připevní sádrovláknité desky Rigidur a proběhne oplechování 

prvky pro odvodnění střechy.To znamená uložení žlab
,napojení kotlíků a svodů.Montáž budou realizovat klempí

Pro kompletní skladbu této části je třeba upevnit zespod na prkenný rošt  parot
folii.Spoje lepené,kotvící prvky se utěsní silikonovým tmenem.Tato folie však bude 

na až u interiérových prací,před zavěšením podhledu. 

 

istupujeme k celoplošnému 
řezáváme motorovou 

použijí hoblovaná prkna 

ipevníme okapnicový plech a žlabové háky dle potřebných 

vložkou GG,který se nyní bude 
ěrem se sklonem 

ne klást asfaltový pás Elastodek 40 medium mineral.Bude 
ětlen u části: Hala a 

 

 

 

 
 
 
 

 

zajistit,aby byly pultové vazníky z boku chráněny 
proti dešti a navlhnutí,proto je pobijeme prkny a budeme chránit zaplachtováním do 

ěhne oplechování 

echy.To znamená uložení žlabů do 
.Montáž budou realizovat klempíři  

eba upevnit zespod na prkenný rošt  parotěsnou 
sní silikonovým tmenem.Tato folie však bude 



 

3.7.3. FINÁLNÍ PODOBA CELÉ HALY

 

3.8. JAKOST A KONTROLA

Kontrola bude probíhat dle kontrolního zkušebního plánu,který je v
 

VSTUPNÍ KONTROLA: 
Před zahájením výstavby zkontrolujeme stávající konstrukce,na které dále budeme upev
prvky střešního pláště.Překontrolujeme p
 
KONTROLA DODANÉHO MATERIÁLU:
Každý dodaný materiál zkontrolujeme hned p
možným  problémům.Kontrolu provádíme dle platných norem a realiza
dokumentace.Záznam provedeme na 

 
MEZIOPERA ČNÍ: 
Tuto kontrolu je nutné provádě
procesy je třeba kontrolovat měř
odchylkám od realizační projekt
provedení a kvalita.V této části kontroly lze p
 
VÝSTUPNÍ: 
Při dokončení každého stavebního procesu je t
zejména z hlediska dalšího prů
celkové kvality provedení stavby.
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FINÁLNÍ PODOBA CELÉ HALY 

A KONTROLA  

Kontrola bude probíhat dle kontrolního zkušebního plánu,který je v samostatné kapitole.

ed zahájením výstavby zkontrolujeme stávající konstrukce,na které dále budeme upev
ekontrolujeme připravenost stavby i staveniště. 

DODANÉHO MATERIÁLU:  
Každý dodaný materiál zkontrolujeme hned při jeho přivezení.Vyvarujeme se tak následným 

m.Kontrolu provádíme dle platných norem a realizační projektové 
dokumentace.Záznam provedeme na dodací list a do stavebního deníku. 

Tuto kontrolu je nutné provádět v průběhu celé výstavby střešní konstrukce.R
eba kontrolovat měřením a vizuální kontrolou tak,aby nedošlo  k

ní projektové dokumentace nebo norem.Kontroluje se správnost 
části kontroly lze případné nedostatky stále odstranit.

ení každého stavebního procesu je třeba provést tuto kontrolu.Bude d
o průběhu výstavby a dalších navazujícíh procesů

celkové kvality provedení stavby. 

 

samostatné kapitole. 

ed zahájením výstavby zkontrolujeme stávající konstrukce,na které dále budeme upevňovat 

ivezení.Vyvarujeme se tak následným 
ční projektové 

ešní konstrukce.Různé stavební 
ením a vizuální kontrolou tak,aby nedošlo  k velkým 
ové dokumentace nebo norem.Kontroluje se správnost 

stále odstranit. 

eba provést tuto kontrolu.Bude důležitá 
hu výstavby a dalších navazujícíh procesů.Bude nám garancí 
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3.9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  

Detailní zpracování BOZ jest uvedeno v samostatné kapitole. 
 Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP)musí být dodržena 
nařízením vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích,nařízením vlády 362/2005 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a o zákon 309/2006. Všichni prcovníci jsou povinni zúčastnit se daného školení 
bezpečnosti pracovníků,přičemž podepíší prohlášení,že s bezpečností na staveništi byly 
seznámeni a obsahu porozuměli. Dále se musí všichni pracovníci řídit pokyny 
stavbyvedoucího,který přijímá nařízení od koordinátora BOZ. Velký důraz je kladen na 
používání ochranných pracovních pomůcek dle bodů BOZ zpracovaných v samostatné 
kapitole. 

3.10. EKOLOGIE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

Veškerý odpad, který vznikne výstavbou, musí být tříděn. Třídění dle souladu s vyhláškou 
381/2001 Sb. . Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí a  veškeré 
stavební práce budou probíhat v souladu se zákonem č. 183/2006 sb. – stavební zákon a 
související předpisy. 

Je nutno dbát na ekologii k okolnímu životnímu prostředí, aby nedocházelo k jeho 
znečišťování. Pokud by nastala havárie nebo jakékoli znečištění, musí být okamžitě sjednána 
náprava do původního stavu. Předem je nutné dohodnout a smluvně doložit vývoz odpadu na 
specializovanou skládku pro uložení nebo likvidaci odpadu.  
 Odpady z asfaltových pásů, parotěsných fólií a tepelných izolací  se budou speciálně 
skladovat . Uloží se do speciálního kontejneru, který se se po naplnění vyveze ke speciální 
likvidaci. 
 Směsný odpad vzniklý výstavbou na stavbě i staveništi bude uložen do kontejneru 
nosnosti 4,5 t , který vyveze na skládku automobil AVIA opatřený nakládací rukou. Jedná se 
především o dřevěné ořezy a  zkracování jednotlivých materiálů. 
 Odpad produkovaný zaměstnanci bude skladován v odpadním kontejneru na 
staveništi. V pondělí ráno se kontejner přistaví před vjezd na staveniště ,kde jej pracovníci 
technických služeb vysypou do svozného vozidla. Poplatek za odpad  bude řešen přímo 
s Technickými službami města Žďár nad Sázavou.  
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4.1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  

Název akce: Řešení technologické etapy zastřešení sportovní haly v Novém Veselí 
Objekt:Sportovní hala 
Město: Nové Veselí 
Kraj: Vysočina 
Katastrální území: Nové Veselí 
Číslo parcely: 159/1 ; 166/4 

 
4.2. ÚVOD 

Tato technická zpráva slouží jako nedílná součást výkresu „Zařízení staveniště – Sportovní 
hala v Novém Veselí“ 
 
4.3. STAVENIŠTĚ 

 Staveniště se nachází v obci Nové Veselí, u křižovatky ulice Žďárská, v blízkosti prodejny 
Citroen. Staveniště zůstane v první řadě oploceno stávajícím oplocením, které bude z části 
zbouráno. Bouraný úsek oplocení je zřejmý z výkresu Zařízení staveniště. Dále bude 
vybudován drátěný plot ohraničující neoplocenou část staveniště, výšky 1,8 m, jehož poloha 
je z výkresu též patrná. Na staveniště vedou 3 vjezdy navazující z komunikace II. třídy. Vjezd 
č. 1 bude využíván jako hlavní vjezd na staveniště a nadále zůstane sloužit jako vjezd na 
budoucí parkoviště sportovní haly. Povrch se zpevní štěrkopískem, který je podkladem pro 
budoucí skladbu. Vjezdy č. 2 a 3 jsou stávající, lze jich též užít, avšak kvůli neplánovanému 
využívání není třeba zpevňovat či jinak přizpůsobovat . 
 
4.4. KOMUNIKACE  

Dle projektové dokumentace je patrné, že má být zhotoveno parkoviště před halou. U 
zemních prací založíme podkladní vrstvu parkoviště ze štěrkopísku. Tato zpevněná plocha má 
dostatečné rozměry pro umístění stavebních buněk, skládky materiálu, dočasné parkovací 
plochy a především pro komunikaci. 

4.5. SOCIÁLNÍ A SKLADOVACÍ ZA ŘÍZENÍ  

Pro sociální účely se na staveniště dopraví speciální kontejnery, které budou na staveniště 
dovezeny při zahájení zemních prací. Jedná se o budky sloužící jako kancelář 
stavbyvedoucího, denní místnost a šatny. Do každé je zavedena elektřina. Umývárny  a WC 
budou užívány ve  stávajícím objektu sokolovny, jehož umístění je patrné z Výkresu zařízení 
staveniště. Náklady na vybudování dočasných přípojek kanalizace a vodovodu by byly 
značné, kvůli velkým vzdálenostem možných přípojných bodů.    
 Každá buňka bude opatřena přenosným hasícím přístrojem práškovým o obsahu 6 kg 
hasící látky s hasící schopností 21 A. Umístění buněk je patrné z výkresu zařízení staveniště. 
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Buňky na staveništi: 
Kancelář stavbyvedoucího: 1 buňka 2,5 x 6 m 
Denní místnost:  1 buňka 2,5x 6m 
Šatny:    2 buňky 2,5x 6 m 
Sklad nářadí:   1 buňka 2,5 x 6 m 
Sanitátní kontejner:  1 buňka 2,5 x 6 m 
Blíže viz příloha:  buňky pro zařízení staveniště 

Je třeba ohlásit použití stavebního výtahu a stavebních buněk pro toto zařízení staveniště, jiná 
zřízení použitá na stavbě se neohlašují. 
 
4.6. SKLADY A SKLÁDKY  

Kvůli nutnému zabezpečení proti krádeži je na staveništi umístěna skladovací zamykatelná 
buňka. Ta je určena pro skladování nářadí, nástrojů, materiálů a předmětů, které musejí být 
chráněny před povětrností nebo krádeži. Ve výkrese jest označena číslem 4.  Skladovací 
plocha č. 12 bude sloužit jako prostor pro trapézové plechy. Dělení trapézů dle velikostí a 
místa uložení na střechu. Skladovací prostor č.13  je určen  pro sklad řeziva. 

Celá stavba bude zásobována průběžně dle konkrétní potřeby. Počítá se 
s materiálovým předzásobením stavby průměrně na 1-2 týdny. 

 
4.7. PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  

V rámci zemních prací se vybudují přípojky inženýrských sítí. Díky možnosti využití stávající 
budovy sokolovny nemusí být budovány dočasné přípojky kanalizační ani vodovodní. 
Elektrická energie NN se přivede ze stávajícího zdroje NN. Dočasná přípojka NN pro buňky 
bude řešena uložením kabelu mezi dvě dřevěné desky přibité k sobě příčnými prvky po 
vzdálenosti cca 1m.Toto opatření se provede v místech křížení s vozovkou a tam, kde by 
mohlo být vedení poškozeno. Jeden staveništní rozvaděč bude u stavebních buněk, v kterém 
se zaznamená spotřebovaná energie a druhý v blízkosti haly dle potřeby.  

 
4.8. KOMUNIKACE PO STAVENIŠTI  

Horizontální i vertikální komunikace po dobu hrubé stavby bude zabezpečena dle 
potřeby jedním či dvěma autojeřáby Tatra AD20-T. Pro přesun těžkých materiálů (např. 
lepené vazníky) budou dle jednotlivých technologických předpisů vždy na stavbu přizváni. 
Zvedaná břemena nepřesáhnou zátěžovou křivku. Materiál bude na stavbu dovážet MAN 
TGS s návěsem určeným pro přepravu lepených vazníků, Mercedes Atego přepravující 
trapézové plechy a MAN TGA, který přiveze pultové vazníky a bude předzásobovat zbylým 
materiálem po celou dobu výstavby. Přímo na staveništi se dále užijí rudly a paletový vozík 
pro usnadnění přepravy drobnějších materiálů.  

Pro vertikální komunikaci bude sloužit stavební výtah GEDA 500 Z/ZP,který je určen 
k horizontální dopravě částí skladby střešní konstrukce a lze jím přepravovat i osoby. Bude 
pravidelně využíván od chvíle dokončení nosných částí haly. Ve výkrese je označen jako 
„11“. Dále umožní vertikální komunikaci autojeřáb Tatra AD 20-T, nákladní automobily 
MAN TGA a Mercedes Atego s hydraulickou rukou, autoplošina Avia 16 a pojízdné lešení. 
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4.9. STANOVENÍ PRACOVNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ STAVBY 
Z HLEDISKA BOZ  

Veškeré stavební práce se budou řídit nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Společně s tímto 
zákonem budou dodržovány následující zásady. Všeobecně je třeba při přípravě stavby, její 
realizaci a uvedení do provozu dodržovat: 
-nařízení vlády č. 362/2005Sb pro provádění práce ve výškách 
-zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
-zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
-zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
§ 15 zákona č.309/2006 Sb.  
Dodavatelem stavby bude zajištěno zařízení staveniště dle platných předpisů a norem, stanoví 
jeho užívání po celou dobu výstavby, zajistí přesun materiálu, provoz stavební mechanizace, 
pohyb osob a provozní řád včetně objektů zařízení staveniště. Tato dokumentace musí být 
kdykoli přístupná kontrolním orgánům státní správy.  

Dodavatel zajistí proškolení pracovníků na téma BOZ, kritické situace a budou 
seznámeny s místy vypínačů energií. 

 
4.10. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘI VÝSTAVB Ě 

Je nezbytně nutné,aby během výstavby byly užívány pouze stroje a zařízení,které nebudou 
hrozbou pro znečištění okolního prostředí např. únikem ropných látek do půdy,podzemních 
vod a nebo jimi nedošlo k poškození objektu. 
 Odpady je možné likvidovat výlučně v zařízeních,které mají oprávnění k likvidaci 
odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, 
uschovat pro případnou kontrolu. Likvidace musí být podložena smluvně před zahájením 
výstavby. Je nutné během výstavby odpad třídit na dřevěný odpad, asfaltové prvky, ocelové 
prvky, ostatní staveništní odpad a komunální odpad. K tomuto účelu je staveniště opatřeno 
kontejnery na odpad, které budou průběžně vyváženy.  Je nutné o tomto vyvážení vést 
evidenci dle platných předpisů o nakládání s odpady. 
 Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 
odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
 
4.11. ZÁVĚR 

Zařízení staveniště a účel jednotlivých ploch se může v průběhu stavby částečně pozměnit dle 
konkrétních požadavků stavby. Na závěr stavby bude demontováno a uklizeno v průběhu 
dokončovacích prací.  Předpokládaná doba výstavby: červen 2012- červenec 2012 
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4.12. BUŇKY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

SKLAD NÁŘADÍ: BUŇKA ZL3-20 

Rozměr:   6.058 x 2.435mm    
Vnější výška:  2.591mm   
Světlá výška:  2.386mm 
Podlaha:   překližka (750kg/m2) 
Dveře venkovní:  2160/2285mm 
Elektro:  není 
Stopovatelnost:           3x stohovatelný 
Požární odolnost: není 
 

OBYTNÝ KONTEJNER KOMA C3L-01 

Užití:  1x kancelář stavbyvedoucího,2x šatny, 
  1x denní místnost 
Rozměr: 6058 x 2438 mm, světlá výška 2500 mm  
Stěny a strop:  laminovaná dřevotříska  
Podlaha:  PVC tl. 1,5 mm  
Okna:  1ks 1765 x 1335 mm, plast, OS, sklo 
 ditherm, integrovaná roleta s bezp. zarážkami  
Vstupní dveře: 1ks ZK 875 x 2000 mm, oboustranně
  lakované  
Elektroinstalace: 2ks osvětlení zářivky 1x36W ,3ks 
 vnitřní zásuvky 220V ,1ks topidlo AEG 2kW 
 ,rozvaděč s jističi ,2ks venkovní zásuvky 380V  
Sanitární vybavení:  není  
Stohovatelnost:  3x stohovatelný  
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5.1. ČASOVÝ PLÁN TECHNOLOGICKÉ ETAPY  

Část časového síťového grafu technologické etapy zastřešení sportovní haly byl vytvořen 
v programu Excel, ale většinu v programu Contec. Etapa výstavby je rozdělena do dvou cest, 
z nichž ta kritická cesta je u výstavby haly a bufetu. S časovou rezervou probíhá vedle kritické 
cesty výstavba sociálního zázemí a fitness. Celá výstavba je zakončena jedním dnem, který 
bude věnován na úklid případné dokončení. Časový síťový graf je uveden v příloze č. 3. 
  Dle technologického postupu však v programu Contec nebylo možné přehledně 
vymodelovat časový úsek, který je řešen denním záběrem obsahující více činností, protože 
nejmenší časovou jednotkou v programu Contec je „den“. Proto je přesný rozpis denního 
záběru vytvořen v programu excel. 
 

 
 
5.2. POČET PRACOVNÍK Ů PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI  

  
 

 

Popis činnosti nh/Mj
počet 

pracovníků MJ množství čas [h]
usazení akustických klínů 0,01 2 m 300 1,5
pokládka parotěsné fólie 0,06 4 m2 78 1,17
tepelná izolace +asf.pás GG 0,4116 10 m2 83,4 3,43
vrchní asfaltový pás SBS 0,21 10 m2 83,4 1,75

7,85

JEDEN DENNÍ ZÁBĚR 

CELKOVÁ DOBA [h]

Pořadí Index 
činnosti 

Název činnosti Název 
profese 

Počet 
pracovníků 

Počet 
čet 

Celkem 
pracovníků 

1 10 
Montáž 

ocelových částí 

svářeč 2 
1 3 pomocný 

dělník 
1 

2 20 
Montáž lepených 

vazníků 

jeřábník 1 

2 10 
vazač 1 
tesař 2 

stavební 
dělník 

1 

3 30 Montáž ztužidel 
montážník 2 

2 6 pomocný 
dělník 

1 

4 40 
Nosná kce 

bufetu,bednění 

jeřábník 1 

1 4 
tesař 2 

pomocný 
dělník 

1 
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Pořadí 
Index 
činnosti Název činnosti 

Název 
profese 

Počet 
pracovníků 

Počet 
čet 

Celkem 
pracovníků 

5 50 Usazení trap.plechů 

jeřábník 1 

2 10 
klempíř 3 

pomocný 
dělník 

1 

6 51 
Montáž podhledů 

říms 
stavební 
dělník 

2 1 2 

7 60 Deska CETRIS 
stavební 
dělník 

2 1 2 

8 61 
Montáž žlab. 

háků+okapnicový 
plech 

klempíř 1 2 2 

9 62 
Montáž ok. žlabů a 

svodů 
klempíř 2 1 2 

10 70 
Montáž akustických 

klínů 
izolatér 1 2 2 

11 80 
Montáž parotěsné 

vrstvy 

izolatér 1 
2 4 pomocný 

dělník 
1 

12 90 
Mtž TI desek+ 1.asf. 

pásu 

izolatér 3 
2 10 pomocný 

dělník 
2 

13 
 
 

100 Přitavení 2.asf. pásu 
izolatér 3 

2 10 pomocný 
dělník 

2 

14 110 
Montáž sněhových 

zábran 
stavební 
dělník 

2 1 2 

15 120 Montáž U profilů 
svářeč 2 

1 3 Pomocný 
dělník 

1 

16 121 
Montáž kce nad 

vstupem 
tesař 2 1 2 

17 130 
Mtž pultových 

vazníků 

jeřábník 1 

1 3 
tesař 1 

pomocný 
dělník 

1 

18 140 Prkenný rošt-podbití 
tesař 1 

1 2 pomocný 
dělník 

1 

19 150 
Mtž TI + lepenky 

A330 

izolatér 1 
1 2 pomocný 

dělník 
1 

20 160 
Pobití pultových 

vazníků 

tesař 1 
1 3 pomocný 

dělník 
1 
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5.3. POČET PRACOVNÍK Ů NA STAVENIŠTI  

Program Contec na základě časového plánu vytvořil počty pracovníků do tabulky. V tabulce 
jsou mezní hodnoty počtů pracovníků, kteří se mohou v daný den na stavbě sejít. Tabulka 
tvoří přílohu č. 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí 
Index 
činnosti Název činnosti 

Název 
profese 

Počet 
pracovníků 

Počet 
čet 

Celkem 
pracovníků 

21 161 
Montáž 

podhledů říms 

klempíř 1 
1 2 stavební 

dělník 
1 

22 162 
Montáž žlabů a 

svodů 
klempíř 2 1 2 

23 170 
Mtž 

asfaltových 
pásů 

izolatér 2 1 2 

24 180 
Dokončení 

etap 
pomocný 

dělník 
2 1 2 



 

55 

 

  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
    BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 
MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 
 

ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZASTŘEŠENÍ 
SPORTOVNÍ HALY V NOVÉM VESELÍ 
 
THE SOLUTION OF TECHNOLOGICAL PHASE OF SPORTS HALL ROOF IN NOVÉ VESELÍ 
 
 
 

6. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 
zastřešení 

 
 
BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR´S THESIS 

 
AUTOR PRÁCE ROMAN CHYTAL 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE ING. MARTIN MOHAPL, PH.D. 

SUPERVISOR 

 

BRNO 2012 



 

56 

 

6.1. STROJE PRO DOPRAVU MATERIÁLU  

6.1.1. MAN TGS 33,480 6X4 

Výkon :  353 kW (471PS) 
Počet dveří:  5   
Pohon:   6 x 4 
Palivo:   nafta 
Převodovka:   automatická 
 

6.1.2. DOLL LOGO 14  
Jedná se o jednu z nejvíce variabilních forem pro přepravu dřeva v délce 2 - 22 m. 
Třínápravový oplenový návěs je v provedení s teleskopickým zalomením. Dvoudílný hlavní 
rám s možností mechanické manipulace- zkrácení, roztažení. Celková výška klanic (8 ks) 
2 400 mm, což je vhodné k celkové výšce vozidla 4 000 mm. Oplen je členěn pro přepravu 4 
x 2 m, 3 x 3 m, 3 x 4 m a 2 x 5 m délky dřeva. Užitkové zatížení návěsu (technicky) je 29 750 
kg, celková hmotnost činí 36 500 kg. 

BOZ: nutnost dodržování pravidel silničního provozu podle platných vyhlášek a zákonů 
(zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 411/2005 Sb. o 
silničním provozu) Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 
Podmínky pro práci: řidič musí mít řidičské oprávnění typu C 
Odůvodnění návrhu: Tato souprava dopraví z Prahy dodávku dřevěných prvků, dle výpisu 
materiálu prvky: D1-nejdelší prvek (15 m),D2,D3,D4,D5,D6 
 

6.1.3. Souprava Mercedes ATEGO + Návěs panav NV18 s HR Palfinger PK 400: 

Výkon: 205 kw 
Pohon: 4x2 
Nosnost HR: 12,55 t 
Ložný rozměr valníku: 10,45x 2,48 m 
BOZ:  nutnost dodržování pravidel 
silničního provozu podle platných 
vyhlášek a zákonů (zákon č. 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 411/2005 Sb. o silničním provozu) 
Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 
Podmínky pro práci: řidič musí mít řidičské oprávnění typu C 
Odůvodnění návrhu: Tento automobil je ideálně přizpůsoben k tomu, aby s přepravovaným 
materiálem svépomocí manipuloval. Je určen pro dopravu trapézových plechů, nejdelší má 
délku 9,575 m 
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6.1.4. TATRA AD 20-T  

Potřebný počet:    2 
Rozměry (m):    10,53 x2 ,5x 3,75 
Šířka s vysunutými  opěrami:  4,6m 
Maximální nosnost:   20t 
Délka základního výložníku:  20,9m 
Délka výložníku s nástavcem:  28,8 m 
Celková hmotnost:    24,56 t 
 
BOZ: V blízkosti zvedaného břemene nesmí být žádna osoba,především nesmí být pod 
břemenem.Břemena bude vázat proškolený vazač.Po navázání bude břemeno pozvednuto  a 
vyváženo.Po dokončení pokládky bude břemeno odvázáno a lze přistoupit k montáži dalšího 
břemene. Dále nutnost dodržování pravidel silničního provozu podle platných vyhlášek a 
zákonů (zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 411/2005 
Sb. o silničním provozu) 
Podmínky pro práci: jeřábník s průkazem 
Odůvodnění návrhu: Jeřáb je navrhnut tak, aby nebyl zbytečně předimenzován, avšak 
zároveň musí bezpečně manipulovat s danými břemeny. Nejtěžším břemenem jsou (již na 
zemi smontovány) dva lepené vazníky,které společně vyzdvihnou  tyto dva autojeřáby.Do 
grafu únosnosti je vynášena hmotnost půlky takto smontovaného vazníku.  
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6.1.5. MAN  TGA 18.350 Valník + ruka ATLAS  

Typ:  MAN  TGA 18.350     
Maximální hmotnost nákladu: 13 t 
Ložný rozměr valníku: 7x2,48 m 
Vybavení: plachta pro zakrytí přepravovaného 
materiálu 
Hydraulická ruka: ATLAS 165.2, 4x hydraulický 
výsuv, max. stranový dosah 12,3M při 1050 kg 
zdvihu, výškový dosah cca 15m, dálkové ovládání 
rádiem 
 
BOZ: nutnost dodržování pravidel silničního provozu podle platných vyhlášek a zákonů 
(zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 411/2005 Sb. o 
silničním provozu) Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 
Podmínky pro práci: řidič musí mít řidičské oprávnění typu C 
Odůvodnění návrhu: Tento automobil je ideálně přizpůsoben k tomu,aby s přepravovaným 
materiálem svépomocí manipuloval.To usnadní koordinaci práce,obzvláště při dopravě a 
montáži pultových vazníků.Ty se přivezou k místu,kde budou montovány a z valníku se 
pomocí hydraulické ruky přemístí přímo na místo usazení.Tento automobil bude dále 
dopravovat materiál na paletách,řezivo,tepelné izolace,asfaltové pásy,apod. 

 
6.1.6. Souprava AVIA + kontejner 

objem kontejneru:  3,6 m3 

nosnost:   4,5 t 
druh odpadu:  směsný (dřevo,komunální  
  odpad  bez suti) 
specifikace: hydraulický nakladač kontejneru 
BOZ: Naložený odpad nesmí ohrožovat provoz na pozemních komunikacích (zajištění proti 
vypadnutí odpadu, přečnívání) a dodržení maximální nosnosti kontejneru. Nutnost dodržování 
pravidel silničního provozu podle platných vyhlášek a zákonů (zákon č. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 411/2005 Sb. o silničním provozu) Dále 
zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 
Podmínky pro práci: řidič musí mít řidičské oprávnění typu C 
Odůvodnění návrhu: Tato souprava  je nejjednodušším řešením vývozu odpadu.  
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6.1.7. Autoplošina AVIA 16 

Potřebný počet:    2 
Rozměr pracovního koše (m):  1,2x0,7  
Nosnost koše [kg]:    225 
Celková hmotnost [kg]:   5990  
Přepravní délka [m]:    8,6 
Průjezdná šířka [m]:    2,9 
Průjezdná výška [m]:    3,2  
Rozměry plošiny d - š - v [m]:  8,6x2,9x3,2 
Pohon:     motor 3x380 V 10A  
Max. pracovní výška [m]:   16.00  
Max. boční dosah [m]:   8.10 
 
BOZ: nutnost dodržování pravidel silničního provozu podle platných vyhlášek a zákonů 
(zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákon č. 411/2005 Sb. o 
silničním provozu ) Dále zákon pro bezpečnost při práci č. 309/2006 a vyhlášku 591/2006 
Podmínky pro práci: řidič musí mít řidičské oprávnění typu C 
Odůvodnění návrhu: Tato autoplošina bude využívána především k montáži nosné 
konstrukce zastřešení. 
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6.2. PROSTŘEDKY PRO DOPRAVU NA STAVENIŠTI  

6.2.1. Paletový vozík DB 2t 
Nosnost:   2t 
Výška zdvihu:  0,12 m 
Rozměry (v x š x d):  1,21 x 0,52x 1,5 m 
Délka vidlic:   1,15 m 
Ovládání zdvihu:  ruční-ojí 
BOZ:  Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a vyhlášky 
591/2006 a 362/2005 
Podmínky pro práci: nejsou  
Odůvodnění návrhu: Paletový vozík byl navrhnut především proto, aby pracovníkům ulehčil 
fyzickou práci. Bude se jím přesouvat palety po staveništi, případně po střeše. 

6.2.2. Rudl  

Typ:   univerzální 
Lopata:  500x290 
Kola:  260/300 
Nosnost:  350 kg 
BOZ:  Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a vyhlášky 
591/2006 a 362/2005 
Podmínky pro práci: nejsou  
Odůvodnění návrhu: Rudl bude sloužit především k přepravě rolí 
(asfaltových pásů a parozábrany) na střeše,ale i v úrovni terénu po 
staveništi. 
 

6.2.3. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Technické údaje: 
Nosnost:   850 kg (náklad),500 kg (osoby) 
Rychlost zdvihu: 12 m/min (osoby), 24m/min(náklad)  
Maximální výška:  100m 
Napájení:   400 V/2,8/5,5 kw 
Vidlice:   16  A (pětikolík) 
Rozměr klece( d/š/v): 160/140/110 cm 
Zastavěná plocha:  2x2,5 m 
Přeprava osob:  ANO 
BOZ:   Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a vyhlášky 591/2006 a 362/2005 
Podmínky pro práci: teplota nad -5°C a rychlost větru do 3 m/s 
Odůvodnění návrhu: Tento výtah je určený pro přepravu různého materiálu na střechu. 
Maximální výška tohoto stavebního výtahu je 100 m, tudíž pro naše potřeby naprosto vyhoví. 
Zařízení je také přizpůsobeno k přepravě osob. Z toho důvodu je stavební výtah na místech 
nakládky a vykládky opatřen výstupy do patra. Díky montážnímu můstku není nutné používat 
lešení. Je důležité, aby byl stavební výtah umístěn na vodorovný a nosný podklad. Není-li to 
možné, použijeme podložení pro rozdělení zatížení. Přeprava osob je dovolena v maximálním 
počtu 3 osoby. 
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6.2.4. Pojízdné lešení  Ridotto 529 HD-Zlatuše: 

Počet potřebných kusů:    2 
Rozměr obdélníkové základny - báze :  1,6 x 0,8 m 
Jednotlivé moduly jsou tvořeny : 

• nosným rámem o výšce 1,40 m a 0,80 m* se sloupky 
o průměru 40 mm opatřené příčkami z oválných 
trubek o velikosti 30x20mm vyrobených z 
protiskluzového šagrénového materiálu, které slouží 
i jako žebřík k výstupu, výstup a sestup se provádí z 
vnitřní strany lešení,  

• pevnými vzpěrami ve tvaru písmene X, které jsou 
snadno aplikovatelné pomocí úchytek s pohyblivými 
křidélky,  

• pracovní podlážkou o nosnosti 180 kg , která se 
skládá z: 
1 ks hlavního rámu z nosníků z elektrolyticky 
pozinkované oceli s dřevěnou podlážkou včetně 
dvířek, 
1 ks dřevěné desky o rozměru 1600 x 240 x 45 mm, 
4 ks nožních zábran ze dřeva a oceli  

• spojovacími součástmi 
BOZ:   Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a vyhlášky 591/2006 a 362/2005 
Podmínky pro práci: konstrukce musí být řádně ztužena a zajištěna. 
Odůvodnění návrhu: Posuvné lešení nám sníží náklady a díky možnosti přesouvání jej lze 
umístit tam, kde si to daná situace žádá.Je však určeno především pro práce spojené 
s výstavbou části sociálního zařízení a fitness. 

6.2.5. Zakrývací plachty: 

Rozměr plachty: 12x15 m 
Materiál: tkaná z PE  
Plošná hmotnost: 200g/m2 

kotvení: pomocí hliníkových oček po celém okraji 
plachty 

Vlastnosti: 
• nepromokavost 
• mrazuvzdornost do – 50 °C 
• tepelná stálost do 85 °C 
• teplota vzplanutí  340°C 
• odolnost proti kyselinám a alkáliím (je poškozována pouze kyselinou dusičnou a 

sírovou) 
• stabilizace folie proti účinkům UV záření 

BOZ:   Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a vyhlášky 591/2006 a 362/2005 
Podmínky pro práci: nejsou 
Odůvodnění návrhu: Kvůli proměnlivému počasí je třeba chránit potřebné části konstrukce 
při montáži (obzvláště při realizaci tepelných a akustických izolací) ,ale i mimo ní.Plachta 
chrání před vlhkostí,deštěm,prachem,sluncem i větrem. 
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6.2.6. Stavební rozvaděče: 

Technologické a technické parametry:  
Jmenovité pracovní napětí:  230/400 V 
Jmenovitá frekvence:  50 Hz 
Stupeň Krytí:    IP 44/20 
Ochrana neživých částí:proudový chránič 0,03 A 
Přívodní vedení:   kabelové Cu – Al 

• Skříně se vyrábí 
oceloplechové povrchové, které jsou 
opatřeny stojanem 

• nerezové povrchové, které jsou opatřeny 
stojanem 

• prášková vypalovací barva 
• dveře + venkovní rám je vyroben z nerezového plechu, který je upraven práškovou 

vypalovací barvou (standardní odstín barvy – šedá 7035)  
• pro venkovní prostředí výrobce doporučuje použít nerezový rám + dveře 
• rozvaděče vyrobené z nerezového plechu mohou být použity i bez povrchové úpravy 

 
Vybavení skříní: 

• Staveništní rozvaděč je vybaven hlavním vypínačem vně rozvaděče, který je zároveň 
opatřen štítkem „vypni v nebezpečí“ 

• všechny vývody jsou chráněny proudovým chráničem 30 mA 

• počet chráničů závisí na počtu vývodů pro vidlice (maximální počet vývodů na jeden 
chránič – 6x) zásuvky 

• ve spodní části rozvaděče je připravena kabelová vývodka na připojení přívodního 
kabelu, dále ve spodní části je připraven uzemňovací bod a motorové zásuvky 

• skříně jsou osazeny trnem 6 x 6 mm a dále připraveny na uzamčení 
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6.3. NÁŘADÍ,PRACOVNÍ A OCHRANNÉ PRACOVNÍ POM ŮCKY:  

6.3.1. Aku vrta čka MAKITA 8281DWA  

 Napětí :   14,4V / 2,0Ah 
 Rozsah upínání sklíčidla:  1,5 – 10 mm 
 Max kroutící moment T/M : 36 / 20 Nm 
 Hmotnost : 1,7 kg 
BOZ:   Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a vyhlášky 
591/2006 a 362/2005 
Podmínky pro práci: proškolený dělník pro montážní práce 
Odůvodnění návrhu: Tato Aku vrtačka značně urychlí 
práci,jelikož s ní lze vrtat i šroubovat,díky regulaci otáček. 
 

6.3.2. Souprava pro provádění hydroizolačních prací 

Propan-butanová láhev: 
Hmotnost:    33 kg 
Váha prázdného obalu: 30 kg 
Odpaří cca 0,6 kg plynu za hodinu při nárazovém odběru s trváním asi 20 
minut. 
Ocelový rudl: 
Kola:     dušová 
Ložisko:    jehlové 
Materiál:    ocel 
Průměr kola (mm):   260 
Skládací:    ne 
Šířka kola (mm):   85 
Nosnost:    350kg 
Nahřívací hořák ROMAXI PRO  
technické parametry: 
hořák ø 60 mm/72kW,bezpečnostní rukojeť s dlouhým prodloužením 
600 mm,5 m propanová hadice,ochrana proti zlomení hadice,PB 
redukční ventil W21,8 × G 3/8" na velkou lahev(10kg,18kg).Spotřeba 
plynu(PB)5700g/hod. při tlaku 2bar 
Další nářadí pro provádění asfaltových pásů:přítlačný válec malý,velký,vysoušecí válec 
ICOFLOR včetně náhradního vysoušecího válce , izolatérský nůž 
BOZ:   Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a 251/2005 Sb. vyhlášky 591/2006 , 
362/2005,101/2005,406/2004,494/2001,495/2001,378/2001 
Podmínky pro práci: proškolený dělník pro provádění hydroizolací z asfaltových pásů 
Odůvodnění návrhu: Soupravy bude užito při pokládce asfaltových pásů. 
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6.3.3. Bosch PWS 1900 

Jmenovitý příkon:   1900 W 
Volnoběžné otáčky:   6.500 min-1 
Výstupní výkon:   1170 W 
Průměr kotouče:   230 mm 
Hmotnost (kg):   5.200 
BOZ:  Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 
a vyhlášky 591/2006 a 362/2005 
Podmínky pro práci: proškolený dělník pro montážní práce 

Odůvodnění návrhu: Tuto úhlovou brusku využijeme u 
montáže ocelových částí,ale na trapézové plechy jí nelze použít 
Ochranné prostředky:ochranné brýle UVEX čiré 
 

6.3.4. Svářečka oblouková: 

Typ:    CheetahTM EAW-160 AC MMA 
Elektrody:  2-4 mm 
Napětí:   230 V 
Svářecí proud:  55-160A 
Třída izolace:   H 
Ventilátor:   ANO 
Hmotnost:   15,8kg 

BOZ:  Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a vyhlášky 591/2006 a 362/2005 

Podmínky pro práci: svářeč s průkazem 
Odůvodnění návrhu: Tuto svářečku 
využijeme u montáže ocelových částí, je 
třeba se řídit bezpečnostními předpisy při 
svařování. 
Ochranné prostředky: Kukla svářečská 
samostmívací ASK 400 
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6.3.5. Motorová pila  

Typ:    STIHL MS 310 
Zdvihový objem:   59 cm3  
Výkon:     3,2 / 4,4 kW/k  
Hmotnost:     5,9 kg  
Délka lišty:    37 cm  
Pilový řetěz:    Oilomatic 3/8 RMC  
Antivibrační systém STIHL:  sériově 
STIHL ErgoStart:   ne  
Katalyzátor:   ne 
Hladina akustického tlaku:  102,0 dBA 
Hladina akustického výkonu:114,0 dBA 
Úroveň vibrací vlevo/vpravo:4,3/4,7 m/s2 
BOZ: Tesař musí být chráněn ochranou vložkou proti pořezání,přilbou,ochrannými brýlemi, 
bezpečnostními botami s neklouzavou podrážkou,pevnými rukavicemi.Tankování paliva bude 
probíhat až po vychladnutí pily  vypnuté pily,startování 3m od místa tankování (zablokovat 
řetězovou brzdu) při práci je třba dávat pozor na možné nebezpečí uklouznutí,zakopnutí apod. 
Nebezpečí výbuchu pily,vznícení,zpětného rázu.Řetěz poběží pouze při práci ,dodržovat 
bezpečnou vzdálenost od řetězu pily.Dále zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a 
vyhlášky 591/2006 a 362/2005 
Podmínky pro práci: tesař tř. 6, průkaz pro práci s motorovou pilou 
Odůvodnění návrhu: Pilu užijeme u práce s dřevěnými prvky,jako je například pobití 
pultových vazníků apod. 

6.3.6. Elektrické nůžky: 

Typ:     Narex EN 16 E 
Hmotnost:   2 kg  
Jmenovitý příkon:  520 W  
Počet zdvihů naprázdno:  650 - 5 700 min-1  
Max. síla Al plechu:   2 mm  
Max. síla ocelového plechu : 1,6 mm  
Minimální poloměr střihu:  15 mm  
BOZ:   Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a 
vyhlášky 591/2006 a 362/2005 
Podmínky pro práci: proškolený dělník pro montážní práce 
Odůvodnění návrhu: Nůžky budou použity při montáži trapézových plechů . 
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6.3.7. Kotoučová pila: 
Technické parametry: 
Hmotnost:    3,9 kg 
Jmenovitý příkon :   1,200 W 
Průměr pilového kotouče :  160 mm 
Volnoběžné otáčky:   5,600 ot/min  
Průměr upínacího otvoru :  20 mm 
Max. hloubka řezu (90°) :  55 mm 
Max. hloubka řezu(45°):  39 mm 
BOZ:   Zákon pro bezpečnost při práci č 309/2006 a vyhlášky 591/2006 a 362/2005 
Podmínky pro práci: proškolený dělník pro montážní práce 
Odůvodnění návrhu: Pila bude užita k řezání řeziva,ale i pro sádrovláknité desky Rigidur a 
desky Cembonit. 
 

6.3.8. Další potřebné nářadí 

Pro montáž tepelné izolace:  

 
 řezání desek pilou s tvrzenými zuby             vrtací a kotvící automat      výtažná zkouška 
 
Klempířské práce:Vodováha, metr, tužka, nýtovací kleště, falcovací kleště, nůžky na plech, 
pilka na železo 

 

Tesařské práce:ruční kladivo, metr, vodováha 1m a 2m, úhelník, kleště,oblouková 
pila,dláto,oblouková pila,tesařská tužka 
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6.3.9. Hasicí přístroj práškový PG-1 LE: 

Určeno pro hašení požárů látek třídy A,B,C. Funkční rozsah 0 
°C - +60 °C. Vynikající chladící účinky. Přístroj se nesmí 
používat na hašení požárů pod elektrickým proudem! Hasební 
schopnost minimálně 8A,113B,C 
Odůvodnění návrhu:Kvůli nutné bezpečnosti.Při natavování 
asfaltových pásů musí být vždy v dosahu.  
 

6.3.10. Další ochranné osobní prostředky: 

Reflexní vesta 

vesta s oblékáním přes hlavu. Signální vesta s reflexními pásky, 
k nošení přes svrchní oděv. Reflexní vesty jsou vyrobeny z 
materiálu polyester, barva žlutá (rozměr cca 55x60cm). 

 

Pracovní přilba Style 600 ABS 030.101.006 

Ochranná stavební a průmyslová přilba STYLE 600, novinka, 
moderní futuristický a vyvážený design, robustní, ale lehká 
konstrukce z odolného ABS plastu, 8- mi bodové upnutí, 
systém automatické ventilace AIRFLOW, elektrická isolační 
ochrana až do 1000 V, ochrana proti bočnímu nárazu, ochrana 
proti postřiku taveninou MM, ochrana proti pádu břemene dle 
ČSN EN 397. Plynule nastavitelná velikost 52-64 cm. Barva 
bílá (030.101.001), žlutá (030.101.002), zelená(030.101.003), 
středně modrá(030.101.004), červená(030.101.005), 
oranžová(030.101.006). 

6.3.11. Ochrana proti pádu: 

Bezpečnostní postroj LX4 PSHLX4 s automatickými 
rychloupínacími sponami. Elastické ramenní popruhy, 
široký bederní pás s bočními oky. Zadní a přední kotvící prvek a 
nastavitelné ramenní a stehenní popruhy. 
 
Tlumič pádu PSALT011L011 s PA splétaným 1,8 m dlouhým lanem 
(průměr 10,5 mm), ovládanou karabinou na tlumiči a laně. 

 

Bezpečnostní lano délky 30m s nízkou průtažnostní a vysokou 
pevností. 
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6.3.12. Svářečské rukavice: 

Rukavice z modré štípené hověziny s bavlněnou vložkou  
• Kryté švy bílou kůží - délka 35 cm 
• Zesílená dlaňová část 
• Certifikované na svářecí práce) 

6.3.13. Pracovní rukavice: 

Rukavice ze žluté hovězí štípenky, hřbet a manžeta z pruhované 
bavlněné tkaniny s podšívkou ve dlani. 
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Předmět kontroly,způsob,četnost, 
požadavek 

Předpis Kontroluje Výsledek 
kontroly 

Datum, 
podpis 

1. Kontrola PD a jiných dokumentů 
Způsob: vizuálně 
Četnost: Jednorázová 
Požadavek:výkaz výměr,úplnost a rozsah 
PD,TP,TZ 

Zákon č. 183/2006, 
SO,PD, 
TZ,TP,VL, 
POŽP 

Stavbyvedoucí, 
Technický 
dozor investora, 
Projektant, 
Přípravář 

Záznam do 
stavebního 
deníku a 
protokolu 

 

2. Kontrola a přejímka staveniště 
Způsob: vizuálně,měřením 
Četnost: Jednorázová 
Požadavek:staveniště,výška a poloha 
oplocení,podmínky SOD,veřejných 
sítí,přípojných míst,přístupnost 

Předávací protokol, 
TP,PD,PLL, 
ČSN 73 1901 

Geodet,hlavní 
stavbyvedoucí, 
Mistr 

Záznam do 
stavebního 
deníku a 
protokolu 

 

3. Kontrola klimatických podmínek 
Způsob: vizuálně,měřením 
Četnost: denní 
Požadavek:teplota,klimatický stav 

 Stavbyvedoucí Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

4. Kontrola ocelových nosných 
konstrukcí-připravenost pracoviště 

Způsob: vizuálně,měřením 
Četnost: jednorázová 
Požadavek:kvalita,geometrie,svislost,správno
st provedení ocelových lóží 

PD,TP, 
ČSN EN 10902+A1 
ČSN 73 2604   
ČSN EN 1090-1, 
ČSN 73 1901 

Hlavní 
stavbyvedoucí, 
technický dozor 
investora,statik 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

5. Kontrola dodávky materiálů 
Způsob: vizuálně,měřením 
Četnost: každá dodávka 
Požadavek obecně: dle dodacího 
listu,rozměry dle výrobního 
výkresu,množstsví,označení, 
doložení kvality-certifikát,atest,prohlášení o 
shodě 
 

Dodací list, 
Certifikát, 
ČSN 183/2006 Sb., 
Zákon č.22/1997Sb., 
NV. 163/2002 Sb., 
Realizační projektová 
dokumentace, 
ČSN 73 2824-1, 
ČSN EN 14080, 
ČSN EN 14250, 
ČSN EN 14545, 
ČSN EN 13 707+A2, 
ČSN EN 13 969, ČSN 
73 1901, 
ČSN EN 1090-1 
 
 
 

Mistr, 
stavbyvedoucí 

Záznam do 
stavebního 
deníku, 
dodací list 
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Předmět kontroly,způsob,četnost, 
požadavek 

Předpis Kontroluje Výsledek 
kontroly 

Datum, 
podpis 

6. Kontrola skladování materiálu 
Způsob: vizuálně 
Četnost: namátkově 
Požadavek: poloha,ochrana 
 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
mistr 

Záznam do 
stavebního 
deníku 
 

 

7. Kontrola montáže ocelových prvků 
Způsob: vizuálně,měřením 
Četnost: namátkově 
Požadavek: poloha,kvalita,geometrie,sváry 
 

PD,TP, 
ČSN EN 10902+A1 
ČSN 73 2604,   
ČSN EN 1090-1, 
ČSN ISO 7737, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 
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8. Kontrola montáže lepených vazníků 
D1,D2,D3,D4,D5,D6 

Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka  
Požadavek: geometrie,svislost,správnost 
usazení,profil,napnutí táhel,ztužení 

PD,TP, 
ČSN 73 2810 
ČSN EN 14080  
ČSN ISO 7737, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

9. Kontrola montáže ocelových ztužidel 
Způsob: vizuálně,měřením 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: geometrie, správnost 
usazení,poloha 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

10. Kontrola montáže trapézových plechů 
Způsob: vizuálně,měřením 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: geometrie, správnost 
usazení,poloha 

PD,TP, 
ČSN ISO 7737, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Mistr,hlavní 
stavbyvedoucí 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

11. Kontrola montáže desek CETRIS 
Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: správnost 
ukotvení,poloha,mezerovitost 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

12. Kontrola montáže akustických klínů 
Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: kvalita sklotextilní separace klínů 
od tr.plechu,uložení klínů na sraz 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

13. Kontrola montáže parotěsné fólie 
Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: plynotěsnost,kvalita provedení  
spojů,vypínání,neporušenost,přesahy 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

14. Kontrola montáže tepelné izolace a 
1.asfaltového pásu 

Způsob: vizuálně,měřením 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: výtažná zkouška,uložení TI na 
sraz,vyplnění všech mezer, počty kotvících 
prvků 

PD,TP, 
ČSN P 73 0606, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

15. Kontrola montáže 2. asfaltového pásu 
Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: spojení a stabilita 
pásů,překrytí,kontrola poškození pásů špatným 
natavevováním,kontrola těsnosti 

PD,TP, 
ČSN P 73 0606, 
ČSN P 73 0600, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

16. Kontrola montáže pultových vazníků 
Způsob: vizuálně,měřením 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: geometrie,svislost,správnost 
usazení,poloha,,ztužení 

PD,TP, 
ČSN 73 2810, 
ČSN EN 14080, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 
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Předmět kontroly,způsob,četnost, 
požadavek 

Předpis Kontroluje Výsledek 
kontroly 

Datum, 
podpis 

17. Kontrola montáže dřevěného roštu 
pultových vazníků 

Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: správnost 
ukotvení,poloha,dodržení předepsaných mezer 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

18. Kontrola montáže tepelné izolace na 
rošt 

Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: uložení TI na sraz,vyplnění všech 
mezer 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

19. Kontrola  pokládky lepenky A330 
Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: přesahy min. 50 mm, neporušení 
lepenky 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

20. Kontrola  pokládky celoplošného 
bednění 

Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: rovinnost,tuhost, mezerovitost 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

21. Kontrola montáže asfaltových pásů 
Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: spojení a stabilita 
pásů,překrytí,kontrola poškození pásů špatným 
natavevováním,kontrola těsnosti 

PD,TP, 
ČSN P 73 0606, 
ČSN P 73 0600, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

22. Kontrola montáže parotěsné fólie 
Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: plynotěsnost,kvalita provedení  
spojů,vypínání,neporušenost,přesahy 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

23. Kontrola podhledů říms + oplechování 
Způsob: vizuálně 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: spojení a stabilita,kotvení, 
překrytí 

PD,TP, 
ČSN 73 3610, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

24. Kontrola sněhových zábran 
Způsob: vizuálně 
Četnost: jednorázově 
Požadavek: spojení a stabilita 
 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

25. Kontrola odvodnění střechy 
Způsob: vizuálně,zkouška 
Četnost: průběžná prohlídka 
Požadavek: připojení žlabových háků,napojení 
prvků,sklonu,napojení na svody 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
ČSN EN 612, 
ČSN 73 3610, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 
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Předmět kontroly,způsob,četnost, 
požadavek 

Předpis Kontroluje Výsledek 
kontroly 

Datum, 
podpis 

26. Kontrola rozměrů a tvaru konstrukce 
Způsob: vizuálně, měřením 
Četnost: závěrečná prohlídka 
Požadavek: celková výška skladby střechy, 
umístění prostupů, oplechování,odvodnění 

PD,TP, 
ČSN ISO 7737, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

27. Kontrola kritických míst st řechy 
Způsob: vizuálně,měřením 
Četnost: závěrečná prohlídka 
Požadavek: kvalita provedení spojů, svaření 
pásů 

PD,TP, 
ČSN 73 1901, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

28. Kontrola připevnění hydroizolace  
Způsob: vizuálně 
Četnost: závěrečná prohlídka 
Požadavek: vakuová zkouška 

PD,TP, 
ČSN EN 1593, 
Realizační 
projektová 
dokumentace 
 

Stavbyvedoucí, 
Stavební dozor 

Záznam do 
stavebního 
deníku 

 

 
Vysvětlivky:  
PD - Projektová dokumentace 
TP - Technologický předpis 
TI - Tepelná izolace 
SO - Smlouva o dílo 
TZ - Technická zpráva 
POŽP - Podmínky ochrany životního prostředí 
PLL - Platná legislativa 
 
Přehled souvisejících norem: 
Zákon č. 183/2006 Sb. -  Stavební zákon a související předpisy   Účinnost: 01/2007, 732 stran  
Zákon č.22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy Účinnost: 09/1997, 9 stran PDF 
Nařízení vlády 163/2002 Sb.- o stanovení technických požadavků na vybrané stavební výrobky 
         Účinnost: 04/2002 ,24 stran PDF 
ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 
 konstrukčních dílců      Účinnost: 04/2006, 35 stran PDF 
ČSN EN 10902+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 
 konstrukce       Účinnost: 04/2006, 35 stran PDF 
ČSN 73 2604 - Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb 
         Účinnost: 05/2012, 11 stran PDF 
ČSN EN 14080 - Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo – Požadavky  Účinnost: 01/2006, 31 stran PDF 
ČSN EN 14250 - Dřevěné konstrukce - Požadavky na prefabrikované nosné prvky s kovovými styčníkovými deskami s 
 prolisovanými trny       Účinnost: 08/2010, 32 stran PDF 
ČSN EN 14545 - Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky – Požadavky  Účinnost: 08/2009, 31 stran PDF 
ČSN EN 13 707 + A2 - Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a 
 charakteristiky       Účinnost: 01/2010, 29 stran PDF 
ČSN EN 612 - Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby  Účinnost: 08/2005, 15 stran PDF 
ČSN EN 13 969 - Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a asfaltové pásy do izolace proti 
 tlakové vodě - Definice a charakteristiky    Účinnost: 06/2005, 24 stran PDF 
ČSN EN 14080 - Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo – Požadavky  Účinnost: 01/2006, 31 stran PDF 
ČSN ISO 7737 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů 
         Účinnost: 11/1995 , 16 stran PDF 
ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení –Zkoušení těsnosti-Bublinková metoda  Účinnost: 05/2001 , 12stran PDF 
ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení    Účinnost: 03/2011, 54 stran  PDF 
ČSN 73 2824-1 - Třídění dřeva podle pevnosti –Část 1: Jehličnaté řezivo  Účinnost: 10/2011, 22 stran  PDF 
ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení   Účinnost: 12/2000, 18 stran  PDF 
ČSN P 73 0606- Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace   Účinnost: 12/2000, 21 stran  PDF 
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí    Účinnost: 04/2008, 54 stran  PDF 
ČSN EN 1593 - Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti- Bublinková metoda Účinnost: 06/2001, 12 stran  PDF 
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PODROBNÝ POPIS BODŮ: 

1. Kontrola PD a jiných dokumentů 

Stavbyvedoucí, technický dozor investora, projektant a přípravář  kontrolují kompletnost, 
správnost a úplnost projektové dokumentace, vlastnické listy k pozemkům staveniště, 
podmínky k ochraně životního prostředí, nakládání s odpady. Připomínky správců nebo 
vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na staveništi nebo na přilehlých pozemcích, avšak 
zhotovením díla dotčených.O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

2. Kontrola a přejímka staveniště 

Stavbyvedoucí spolu s mistrem a geodetem kontrolují,zda je objednatelem zajištěna 
přístupová a příjezdová cesta na staveniště.Spou s odborným geodetem kontrolují,zda 
prochází přes staveniště inženýrské sítě,kontrolují trasu těchto sítí i na přilehlých pozemcích 
dotčených stavbou z důvodu plánování přesunu sítí nebo jejich ochrany.Oplocení se řídí dle 
vyhlášky č. 591/2006 Sb.,která předepisuje souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky 
nejméně 1,8m. Též se kontroluje řádné označení hranic staveniště-musí být rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti.Kontrolují, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na staveniště 
a komunikacích k nim vedoucích. 

3. Kontrola klimatických podmínek 

Stavbyvedoucí každý den kontroluje a zaznamenává do stavebního deníku aktuální klimatické 
podmínky na staveništi. Ty mají přímí vliv na výstavbu. Při natavování asfaltových pásů je 
nejnižší teplota vzduchu +5°C, pokud by byla nižší,je nutné zřídit provizorní stan. V případě 
potřeby musí být záznamy zpětně dohledatelné. 

 
4. Kontrola ocelových nosných konstrukcí-připravenost pracoviště 

Pro zahájení prací je nezbytně nutné,aby byly správně provedeny ocelové konstrukce. Důraz 
bude kladen především na kvalitu celkového provedení, geometrii (osové vzdálenosti sloupů 
± 5mm, loží ) a svislost. 

Kontroluje se provedení prací z předchozích etap, které jsou nezbytné pro zřízení 
střešního pláště. Pracoviště musí být čisté. Nesmí zde být umístěny žádné překážky, které by 
bránili provádění prací. Kontrolu provede stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního 
deníku. 

 
5. Kontrola dodávky materiálů 

Kontrolu provádá mistr a stavbyvedoucí. Výrobky nesmějí být znečištěny cizorodými 
látkami.Soulad vlastností uvedených v technických podkladech výrobce s RPD. Je třeba, aby 
byly při přejímce materiálů splněny obecně tyto požadavky: 

• Pravidelně u každé palety kontrolujeme: množství, označení,výrobce,datum výroby, 
vzhled a mechanické poškození, shodu s objednacím listem 

• Namátkově: odeberou se náhodně 2 prvky z každé palety a zkoumá se 
tvar,rozměry,popřípadě jiné vlastnosti 

 



 

75 

 

Požadavky na konkrétní materiály: 

• Ocelové konstrukce: rozměry dle výrobního výkresu, označení,doložení kvality-       
certifikát,atest,prohlášení o shodě    

• Lepené a pultové vazníky: označení dle dodacího listu, rozměry dle výrobního 
výkresu, doložení kvality-certifikát,povrchová úprava dřeva,pevnost 
dřeva,prohlášení o shodě  

• Spojovací prostředky: označení a rozměry 
• Řezivo:  pevnost, prvky musí být ochráněny impregnací, maximální vlhkost prvků 

20%. Vlhkost bude stanovena vlhkoměrem. 
• Trapézové plechy: označení dle dodacího listu, rozměry dle výrobního výkresu, 

doložení kvality-certifikát, prohlášení o shodě 
• Sádrokartonové desky: označení dle dodacího listu, označení, neporušenost desek-

ulomení rohů, praskliny,doložení kvality-certifikát, atest, prohlášení o shodě 
• Tepelné izolace, akustické klíny: požadované vlastnosti dle projektové 

dokumentace-tloušťka, λ, označení, doložení kvality- certifikát, prohlášení o shodě 
• Textilie: neporušenost 
• Parotěsná fólie: dodací list, typ, neporušenost, součinitel difúzního odporu 
• Asfaltové pásy: dodací list,typ, neporušenost, ochranné pásky pro lepení, typ 

vložky (SBS,GG) 
• Klempířské prvky:  dodací list, označení, povrchová úprava, materiál 

 
6. Kontrola skladování prvků 

Při přepravě a skladování nesmí být daný materiál poškozen nebo jinak 
znehodnocen.Skladovací plocha skládky bude zpevněná,rovná a odvodněná. 
Hydroizolace,trapézové plechy a tepelné izolace se zakryjí plachtami tak,aby nedošlo ke 
kontaktu uskladněného mteriálu s vodou. Dřevěné prvky musí být položeny na hranolech  
100x100 mm a nesmí se dotýkat země. Jednotlivé prvky je třeba prokládat hranoly do výšky 
max 1,5m V době,kdy se namontují trapézové plechy na nosnou konstrukci střechy, lze využít 
pro skladování i prostory přímo v hale. Drobnější materiály, jako jsou vtoky, spojovací prvky, 
háky apod., budou skladovány ve skladovacím kontejneru,aby se zabránilo odcizení či 
zničení. 

7. Kontrola montáže ocelových prvků 

Při této kontrole musí být zkontrolována poloha,kvalita,geometrie a sváry ocelových 
prvků.Jedná se především o „I“ profily říms a svařované „U“ profily,na které se usadí pultové 
vazníky. Při kontrole „I“  profilů měříme ,zda má úhel 15°, „U“ profily musí být vodorovné. 

8. Kontrola montáže lepených vazníků D1, D2, D3, D4, D5, D6 

Kontroluje se osazení a přichycení, geometrie, svislost, správnost usazení, napnutí táhel a 
provedené ztužení. Vazníky musí být osazeny ve svislé poloze s dostatečnou vzdáleností 
uložení v podporách. Při osazení prvků D1  musí být zajištěno jejich zavětrování. Jeřáb bude 
zajišťovat polohu vazníků D1 do doby,než se pole mezi nimi ztuží lepenými prvky prvky D2. 
Veškeré činnosti s vazníky musí být v souladu s PD. Veškeré rozměry se porovnávají s PD 
v toleranci +- 5mm. Kontrolu provede stavbyvedoucí a stavební dozor. Po kontrole provedou 
zápis do SD. 
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9. Kontrola montáže ocelových ztužidel 

Ztužidla musí být dostatečně napnutá a uchycená. Vizuálně a měřením se překontroluje 
správnost namontování. 

10. Kontrola montáže trapézových plechů 

Při montáži trapézových plechů je třeba kontrolovat polohu plechů (musí být v pozitivní 
poloze), směr,kotvící prvky a překrývání plechů. Hrozí nebezpečí „natažení“ či „sešlápnutí “  
nebo naopak stlačení plechů ve směru šířky. To by mohlo vnést do montáže chybu, probíhá-li 
tato deformace náhodně. Proto se budou kontrolovat průběžně celkové šířky na obou stranách 
profilů,aby nedocházelo k šikmému „utíkání“.   

11. Kontrola montáže desek Cetris 

Desky kotvené do trapézového plechu musí být větších mezer mezi deskami. 

12. Kontrola montáže akustických klínů 

Před montáží samotnou je nutné důkladně odstranit všechny nečistoty a odřezky,která se zde 
mohou po montáži trapézových plechů vyskytovat. Usazené akustické klíny musí být na sraz 
a konce geotextilie nesmí přesahovat přes hranu vlny trapézového plechu. 

13. Kontrola montáže parotěsné fólie 

Zkontrolujeme odstranění všech nečistot a především ostrých výstupků, které by mohly 
poškodit parotěsnou fólii. Průběžně kontrolujeme kvalitu provedení spojů, vypnutí fólie, 
neporušenost a velikost přesahů dle pokynů výrobce. 

14. Kontrola montáže tepelné izolace a 1. asfaltového pásu 

Na parotěsné fólii (podklad) nesmí být nečistoty,které by mohly parotěsnou fólii poškodit 
nebo by ovlivnily celkovou rovinnost  střěšního pláště. Kontrolujeme rozmístění tepelně-
izolačních desek dle kladeckého schématu. Desky musí být kladeny na sraz s maximálními 
mezerami 5mm. U asfaltového pásu musíme zkontrolovat,zda je určen pro mechanické 
kotvení. Poté kontrolujeme množství kotev a provedeme výtažnou zkoušku kotvícíh prvků ( 
spočívá v uchycení kotvícího prvku do zkušebního aparátu,který silou 1200 N vytahuje 
kotvící prvek a zaznamenané nejvyšší dosažené  hodnoty,které se porvnávají s udanou 
hodnotou v projektové dokumentaci).Zkoušíme prvky  namátkově, avšak nejméně 6 ks na 20 
m2. Poté průběžně kontrolujeme kvalitu svaření asfaltových pásů, pomocí zkušební jehly 
(soudržnost v místě spojů ). Místo, kde hrot jehly vnikne do spoje mezi pásy zcela nebo 
částečně, je nevyhovující. Tato místa se musí po kontrole opravit zavařením záplaty. 

15. Kontrola montáže 2. Asfaltového pásu 

Před montáží kontrolujeme, zda použitý pás má odolnost proti UV záření. Teplota vzduchu 
musí být nejméně +5 °C  a teplota podkladu v rozsahu +5 °C do + 25 °C. Průběžně 
kontrolujeme kvalitu svaření jednotlivých asfaltoých pásů pomocí zkušební jehly (soudržnost 
v místě spojů ). Místo, kde hrot jehly vnikne do spoje mezi pásy zcela nebo částečně, je 
nevyhovující. Tato místa se musí po kontrole opravit zavařením záplaty. 
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16. Kontrola montáže pultových vazníků 

Kontolují se předepsané osové rozestupy dle projektové dokumentace, správnost  ukotvení, 
svislost a ztužení. Ztužení musí být v naznačených polích dle PD a každý vazník se na 3 
místech ztuží prkny.  

17. Kontrola montáže dřevěného roštu pultových vazníků 

Kontrolujeme ukotvení a předepsané rozestupy mezi prkny dle výkresů PD.  

18. Kontrola montáže tepelné izolace na rošt 

Tepelná izolace musí být kladena na sraz s tolerancí mezer 5 mm. Kontrolujeme,zda jsou 
vyplněny všechny mezery, aby nevznikal tepelný most. 

19. Kontrola  pokládky lepenky A330 

Kontroluje se především neporušenost pásů a přesahy pásů, které musí být min. 50 mm 

20. Kontrola  pokládky celoplošného bednění 

Jednotlivá prkna musí být kladena na sraz, aby nevznikaly mezery. Dodržena musí být i 
rovinnost, případné nerovnosti by ovlinily celkovou rovinnost střechy.   

21. Kontrola  montáže asfaltových pásů 

Kontroluje se četnost kotvícíh prvků po obvodu prvního asfaltového pásu (po 10 cm 1 
hřebík). Poté průběžně kontrolujeme kvalitu svaření asfaltových pásů, pomocí zkušební jehly 
(soudržnost v místě spojů ). Místo, kde hrot jehly vnikne do spoje mezi pásy zcela nebo 
částečně, je nevyhovující. Tato místa se musí po kontrole opravit zavařením záplaty.Kontrola 
2. asfaltového pásu  se řídí bodem 15. 

22. Kontrola  montáže parotěsné fólie 

Kontrola provedení kotvení a průběžně se kontroluje kvalita provedení spojů, vypnutí fólie, 
neporušenost a velikost přesahů dle pokynů výrobce. 

23. Kontrola  podhledů říms + oplechování 

Nutnost kontroly spojení a stability sádrokartonových desek s trapézovým plechem a následně 
kvality ukotvení  a překrytí plechů. 

24. Kontrola  sněhových zábran 

Vizuálně  se překontroluje spojení a stabilita sněhových zábran, zda jsou pevně připevněny k  
„L“ profilu. 

25. Kontrola  odvodnění střechy 

Kontrola správného napojení žlabových háků, žlabů, svodů, kotlíků, apod. Je nutné, aby byl 
vždy dodržen sklon žlabů směrem ke svodů. Spád i vodotěsnost ověříme tak, že nalijeme do 
žlabu vodu a kontrolujeme, zda odtéká a jestli spoje správně těsní.  
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26. Kontrola  rozměrů a tvaru konstrukce 

Kontroluje se výška skladby střechy, umístění prostupů pláštěm (vzduchotechnika,záchytné 
konstrukce). Dále oplechování dle PD a spády hydroizolace směrem k žlabům a spády žlabů 
samotných. 

27. Kontrola  kritických míst st řechy 

Kontrola provedení hydroizolace koutů,rohů  a ostatních prostupů (oslabená místa musí být 
dostatečně přeplátována). Dále se kontroluje kvalita svaření asfaltových pásů pomocí 
zkušební jehly (kvůli soudržnosti pásů v místě spojů). 

28. Kontrola p řipevnění hydroizolace 

Pokud úspěšně proběhne kontrola kritických míst a všech svarů po jejich celé délce, lze 
přistoupit k vakuové zkoušce. Ta se provádí pomocí speciálních zvonů.Zvony jsou opatřeny 
vakuometrem s pletnou kalibrací s možností připojení hadicí k vakuové vývěvě. Principem 
zkoušky je odsátí vzduchu ze zvonu a vytvoření podtlaku (-20 kPa či - 50 kPa dle PD ). 
Zkoumaná oblast se nejdříve očistí od nečistot a prachu a na povrch se nanese detekční 
kapalina s povrchově aktivním činidlem. Zkušební kapalina nesmí být těkavá, nesmí při 
teplotě zkoušení zasychat a nesmí být viskózní. Zkušební zvon se přitiskne k zkoumanému 
místu. Hodnota podtlaku musí být konstantn po dobu minimálně 30 sekund.Případnou 
netěsnost zjistíme tvorbou bublin. Kontrola se kvůli časové náročnosti provede namátkově u 
cca 5% spojů. Zahájit zkoušku lze minimálně jednu hodinu po provedení vlastního spoje 
horkovzdušným svařováním 
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8.1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP)musí být dodržena 
nařízením vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích,nařízením vlády 362/2005 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky a o zákon 309/2006.Všichni prcovníci jsou povinni zúčastnit se daného školení 
bezpečnosti pracovníků,přičemž podepíší prohlášení,že s bezpečností na staveništi byly 
seznámeni a obsahu porozuměli. Dále se musí všichni pracovníci řídit pokyny 
stavbyvedoucího,který přijímá nařízení od koordinátora BOZ.Velký důraz je kladen na 
používání ochranných pracovních pomůcek dle následujích bodů. 
8.2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ  

Základní povinnosti dodavetele stavebních prací 
Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků,kteří se zúčastní 
výstavby.Všechny osoby,které vstupují na staveniště,musí vybavit ochrannými  pracovními 
prostředky.To znamená např.přilbu,rukavice,vhodnou obuv,reflexní vestu,apod.  

8.3. VÝPIS Z NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 

Titul p ředpisu 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi 
Platnost 
Od 1. Ledna 2007 
Obecné informace 
Během výstavby musí být na staveništi koordinátor BOZ,který během přípravy:  

Výpis z nařízení vlády: 
„a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 
hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 
výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v 
souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 
b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací 
nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a 
procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 
c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a 
podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 
d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích.“  
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Dále koordinátor během realizace stavby: 
„a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet 
vzniku nemocí z povolání, 
b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 
věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat, 
c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 
d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 
e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka7), 
g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu. 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 
pověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k 
nápravě zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.“ 

8.3.1. Příloha č. 1-Požadavky na staveniště 

Výpis z nařízení vlády: 
„Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,“ 
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Konkrétní řešení: 
V našem případě je staveniště již částečně oploceno.Část stávajícího oplocení je nutné 
odstranit,avšak zbývavající oplocení se ponechá.Ohradíme jen zbytek odkryté části dle 
projektu.Tato část oplocení již trvale zůstane. 
Výpis z nařízení vlády: 

b) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

 
Konkrétní řešení: 
Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob (otvory,jámy,nestabilní konstrukce a stavební 
díly,stroje) dodavatel  stavebních prací zajistí tak,aby takové ohrožení bylo vyloučeno. 
 
Výpis z nařízení vlády: 

c) Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou  na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou 

 
Konkrétní řešení: 
Na staveništních vjezdech se rozvěsí informační tabule s nápisem: „Zákaz vstupu na 
staveniště  nepovolaným osobám“ .Celé oplocení kolem staveniště se opatří uzamykatelnými 
vstupy a výstupy.Je nutné,aby během celé výstavby byl udržován bezpečný stav veškerých 
přístupových komunikací (na staveniště,pracoviště) a pracovních ploch. 
 
Výpis z nařízení vlády: 

d) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 
Konkrétní řešení: 
U výjezdu ze staveniště na křižovatce s ulicí Žďárská,bude umístěna informační tabule 
„Výjezd vozidel ze stavby“.Trasy mimo staveniště se liší podle dodavatelů do různých směrů 
po příslušných komunikacích.Tyto komunikace tvoří většinou rychlostní komunikace I.-III. 
třídy,dálnice. Napojují se v Novém Veselí na ulici Žďárská,z které se vjíždí přímo na 
staveniště.Z výkresu č. 01-SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ je patrné napojení na 
staveniště.Dodavatelé by neměli mít problém s dopravní dostupností po silniční 
komunikaci,proto se uvažuje s dodávkami materiálů,strojů a osob tímto způsobem.Avšak je 
nezbytné dodržení všech bezpečnostních předpisů dle  zákona o provozu na pozemních 
komunikacích č. 361/2000 Sb. Nyní dle zákona č 411/2005 Sb. o silničním provozu. 
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8.3.2. Příloha č. 2- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví  při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

Konkrétní řešení: 
Stroje užívané na staveništi budou obsluhované pouze pracovníky,kteří mají na tuto činnost 
příslušnou odbornou způsobilost .Tyto stroje musí vždy před použitím splňovat technický stav 
k bezpečnému užívání,popř. při zjištění závady nesmí být daný stroj užíván do doby,než se 
závada odstraní.Pracovník se musí seznámit s terénem ,kde bude stroj používán.Při užití více 
strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována bezpečná  vzdálenost,aby nedošlo 
k vzájemnému ohrožení strojů.To platí především při montáži lepených vazníků nad halou. 
Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. Při jízdě stroje s naloženým materiálem 
je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k 
nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy.  

Výpis z nařízení vlády: 
„Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání.“  

Konkrétní řešení: 
To platí především u autojeřábů. Je nepřípustné,aby obsluha stroje opustila své místo a 
nechala přitom zavěšené břemeno ve vzduchu. 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. 
 
Výpis z nařízení vlády: 
„Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz.“ 

Konkrétní řešení: 
Na střešní prostory se pracovníci budou dostávat prostřednictvím stavebního 
výtahu,autoplošin a v části sociaálního zařízení a fitness pomocí pojízdného lešení a žebříku. 
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8.3.3. Příloha č. 3- Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Výpis z nařízení vlády: 
„Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby.“ 
 
Konkrétní řešení: 
Materiál bude doplňován průběžně,s dostatečným časovým předzásobením.Role asfaltových 
pásů,parotěsných fólií a lepenky skladovány dle požadavků technického listu,především ale 
v jedné vrstvě ve vertikální poloze.Zbývající materiály skladovat v poloze ,v které budou 
zabudovány. Jednotlivé materiály se musí zakrývat připravenými plachtami,aby nedocházelo 
k jehich znehodnocení působením klimatických vlivů 
 
Výpis z nařízení vlády: 
„Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.“ 

Konkrétní řešení: 
Skladovací plochy jsou dostatečné díky využití podkladních vrstev budovaného 
parkoviště,které má dostatečné rozměry i únosnost pro skladované materiály. 
 
Výpis z nařízení vlády: 
 „Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.“ 

Konkrétní řešení: 
Trapézové plechy,sádrovláknite desky a řezivo bude podloženo podložkami a dle pokynů od 
výrobce proloženo prokladkami.Materiál dodávaný v rolích se prováže provazy po dobu,kdy 
bude hrozit nebezpečí kutálení. 

Výpis z nařízení vlády: 
„Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu.“ 

Konkrétní řešení: 
Jedná se o manipulaci s lepenými vazníky,u kterých je nutno dodržet tato bezpečnostní 
opatření. 
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Výpis z nařízení vlády: 
„Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení. 

Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
přípravky stanovené v technologickém postupu.“ 
 
Konkrétní řešení: 
Tyto bezpečnostní pomůcky jsou např. Helmy,reflexní vesty,svářečské kukly,ochrané 
brýle,rukavice,apod. 

Výpis z nařízení vlády: 
„ Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 
montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže.“ 

Konkrétní řešení: 
Tyto bezpečnostní přípravky budou montovány zároveň s usazováním trapézových plechů.Do 
té doby montáže ve výškách budou probíhat z autoplošiny,resp. jejího koše.   

Výpis z nařízení vlády: 
„Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce.“ 
„ Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.“ 
„P ři odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců .“ 
„Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. Je zakázáno zdvihat 
nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení.“ 
„B ěhem zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve 
po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho 
osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve 
po tomto zajištění.“ 
„Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování 
vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby 
stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena.“ 
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Konkrétní řešení: 
Při montáži lepených vazníků a pultových vazníků je třeba řádně přikotvit do připraveného 
lože,aby nebyla stabilita ohrožena. 

Výpis z nařízení vlády: 
„Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu.Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí 
být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v 
projektové dokumentaci.“ 

Konkrétní řešení: 
Při usazení smontovaných lepených vazníků do loží je třeba dbát na to,aby jeden z dvou 
 jeřábů provádějících usazení tohoto prvku zajišťoval stabilní polohu do doby,než se řádni 
ztuží prvky D2. 

Všechny osoby na staveništi budou upozorněny koordinátorem BOZ na možná rizika 
vyvstávající výstavbou haly a pohybem po staveništi. 
  

8.3.4. Příloha č. 4- Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Konkrétní řešení: 
Před zahájením stavby bude rozesláno všem oficiálním uživatelům sousedních budov 
oznámení o zahájení prací společně s kopií stavebního povolení.Jelikož se staveniště nachází 
v těsné blízkosti sportovního hřiště,které užívají především členové sokolu,základní školy, 
bude toto oznámení zasláno na vedení sokolu v Novém Veselí a místní základní školu.Navíc 
oznámení bude vyvěšeno na vchodové dveře sokolovny,která slouží jako stávající vybavení 
zařízení staveniště,dále na vchodové dveře již zmiňovaného hřiště a bránu hlavního vjezdu na 
staveniště.Na tomto oznámení bude uveden datum odeslání,identifikační údaje stavby, 
zadavatele stavby,název zhotovitele včetně adresy sídla.Ty samé údaje u koordinátora 
BOZ,datum předání staveniště zhotovviteli a odhadovaný datum dokončení  prací.Dále počet 
osob pohybující se na staveništi,počet zhotovitelů a jejich identifikační údaje,jména a podpis 
zadavatele stavby. 

8.3.5. Příloha č. 5- Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat 
plán 

V našem případě není třeba řešit. 
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8.4. VÝPIS Z NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 

Titul p ředpisu 
Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Platnost 
Od 17. srpna 2005 
Obecné informace 
Výpis z nařízení vlády: 
„Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci na 
pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné 
hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou“), a bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a 
nad volnou hloubkou.“ 
 
PŘÍLOHA K NA ŘÍZENÍ VLÁDY:  

8.4.1. Bod č.1- Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Výpis z nařízení vlády: 
„Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. 
Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-
li zvláštní právní předpisy jinak.“ 
 
Konkrétní řešení: 
Ochrana pracovníků proti pádu z výšky bude prováděna kolektivním nebo osobním 
zajištěním,kde hrozí nebezpečí újmy na zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních 
pracovištích a komunikacích,pokud tato vyhláška nestanoví jinak.Ochranné a záchytné 
konstrukce lešení musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým 
vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání. 

8.4.2. Bod č.2- Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Výpis z nařízení vlády: 
„Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný 
pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 
splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.“ 
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Konkrétní řešení: 
Jako osobní ochranné pracovní prostředky budou užity soustavy obsahující 
sedák,bezpečnostní lano,pojistné lano a karabiny. 
 
Výpis z nařízení vlády: 
„Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit 
o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.“ 
„Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je možné, jen pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako 
záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a 
sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný 
systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu,  
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn.“ 
 

8.4.3. Bod č.3- Používání žebříků 

Výpis z nařízení vlády: 
„Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.“ 
„U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající 
účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 
proti vzájemnému pohybu.Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s 
návodem na používání“ 
„P řenosných žebříků bude užito dle potřeby montážních prací především v části sociálních 
zařízení a fitness.Užívány budou pro vertikální komunici časově méně náročných prací.“ 
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8.4.4. Bod č.4- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Výpis z nařízení vlády: 
„Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, 
šrouby apod.) musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, 
včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci.“ 
 
Konkrétní řešení: 
Dohled nad přetížením konstrukce provádí vedoucí čety. 
 

8.4.5. Bod č.5- Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Výpis z nařízení vlády: 
„Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo předmětů je nutné vždy bezpečně zajistit.“ 
 
Konkrétní řešení: 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2m (práce ve výšce o 
rozmezí 10-20 m) a v místech stavebního výtahu 3m.Tento prostor sleduje koordinátor BOZ. 
 Pracovníci,kteří budou práce ve výškách provádět ,jsou povinni informovat ostatní 
pracovníky o jejich činnosti.Navíc práce nad sebou lze provádět pouze vyjímečně,pokud není 
možné jiné řešení.Pracovníci nesmí ohrozit žádnou osobu. 

8.4.6. Bod č.6- Práce na střeše 

Konkrétní řešení: 
Zaměstnance je nutné chránit proti pádu na volných okrajích,proti skouznutí z plochy střechy 
a propadnutí.Zajištění proti pádu je pomocí lan a sedáků,proti sklouznutí pomocí žebříků.U 
prostupů střešního pláště je nutné použít pracovní plošinu o šířce nejméně 0,6 m.  
 

8.4.7. Bod č.7- Dočasné stavební konstrukce 

Výpis z nařízení vlády: 
„Do časné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně 
potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří 
konstrukci montují, používají a demontují.“ 
„Do časné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám 
způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné 
okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá 
povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně.“ 
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Konkrétní řešení: 
Za bezpečné můžeme považovat v našem případě pojízdné lešení tehdy,pokud jsou zajištěna 
vhodným zařízením proti náhodnému pohybu během práce,stabilita zajištěna proti 
podklouznutí,prostorově musí tvořit tuhý celek,být odolné proti klimatickým vlivům a 
nepředpokládaným zatížením,podlahy zabezpečené proti pohybu.Pokud některé části 
konstrukce nejsou připraveny pro bezpečné užívání,musí být na ně zamezen přístup,případně 
na celou konstrukci.Toto opatření se provede pomocí zábranných tyčí,značek a nápisů.O 
převzetí se vyhotoví zápis o předání,který podepíší koordinátor BOZ a zhotovitel lešení.Tento 
zápis se zhotoví na základě vykonané prohlídky. Četnost dalších kontrol stanoví koordinátor 
BOZ.  

8.4.8. Bod č 8.- Shazování předmětů a materiálu 

Konkrétní řešení: 
Shazování předmětů ,zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště se smí 
na místa,která budou označena proti vstupu osob a jeho okolí chráněno proti případnému 
odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu.Je zakázáno shazovat předměty,u 
kterých není možno bezpečně odhadnout místo dopadu(plechy,desky,apod.) nebo 
předměty,které by mohly pracovníka strhnout z výšky. 

8.4.9. Bod č 9.- Přerušení práce ve výškách 

Výpis z nařízení vlády: 
„P ři nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 
11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 

8.4.10. Bod č 10.- Krátkodobé práce ve výškách 

Výpis z nařízení vlády: 
„P ři krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních 
prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo 
jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo 
podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu.“ 
 
Konkrétní řešení: 
Jedná se především o montáže lepených vazníků,práce na podhledech říms,oplechování a 
odvodnění střechy. 
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8.4.11. Bod č. 11- Školení zaměstnanců 

 
Výpis z nařízení vlády: 
„Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků“ 

Konkrétní řešení: 
O školení musí být pořízen záznam,který každý proškolený zaměstnanec, zúčastňující se 
školení,podpisem stvrdí,že s bezpečností na staveništi byl seznámen a že obsahu porozumněl. 

8.5. VÝPIS ZE ZÁKONA Č.309/2006 

Titul zákona 
Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  
Platnost 
Od 23. května 2006 
 

8.5.1. Článek 2 – Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

Výpis ze zákona: 
„Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána 
a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí 
a pracoviště“ 
 
Konkrétní řešení: 
Jelikož se námi vybraná etapa zastřešení realizuje venku, není třeba řešit osvětlení pracoviště 
denním světem,ani větrání,teplotu a objem vzduchu. Je však třeba zajistit pravidelnou údržbu 
pracovišť a především umístit do mobilní buňky lékárničku a mobilní telefon pro přivolání 
první pomoci. Tato lékárnička i telefon musí být po celou dobu výstavby volně přístupná. 

8.5.2. Článek 3 – Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

Výpis ze zákona: 
„Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v 
součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty 
první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.“ 
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Konkrétní řešení: 
Před zahájením prací je nutné,aby  vybavení na pracovištích bylo bezpečné,jinak práce 
nesmějí být započaty. Dále musí být během výstavby udržován pořádek,čistota na 
staveništi,uspořádat staveniště dle projektové dokumentace a dle plánu. Místa,kde se budou 
pohybovat osoby,musí být uzpůsobeny pro vykonávání dané činnosti, manipulaci 
s materiálem,provádění kontrol před prvním použitím stroje nebo nářadí,provádění kontrol 
během užívání.Kontroly těchto strojů  budou prováděny nadále i během používání a je nutné 
prokázat způsobilost pro práci s těmito stroji.Musí být zajištěny požadavky pro manipulaci 
s materiálem,předcházet zdravotním rizikům při práci s břemeny,s 
uklaďňováním,manipulací,odstraňováním a odvozem odpadu a zbytků materiálů.Bude vedena 
evidence přítomných zaměstnanců na staveništi a dodržování bezpečnostních opatření. 

8.5.3. Článek 4 – Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení  

Výpis ze zákona: 
„Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a 
nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které 
budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:  
a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,  
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 
zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,  
c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.“ 
 

8.5.4. Článek 5 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

Výpis ze zákona: 
„Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti“ 
 
Konkrétní řešení: 
Je nutné, aby byly zorganizovány jednotlivé činnosti do časového sledu. Je nepřípustné, aby 
došlo ke kritickému přiblížení nebo aby navazující činnost začala probíhat dříve, než skončí 
činnost předešlá. Bude se postupovat dle navrženého časového plánu. 
 
Výpis ze zákona: 
“ Zaměstnanci  nesmí vykonávat činnosti jednostranně zatěžující organismus.Nelze-li je 
vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami“ 

8.5.5. Článek 6 – Bezpečnostní značky, značení a signály 

Výpis ze zákona: 
„Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, 
je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které 
poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména 
obrazové, zvukové nebo světelné.“ 
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Konkrétní řešení: 
Při zvedání břemen se na viditelné místo umístí výstražné oranžově blikající světlo 
s výstražným zvukovým zařízením,které musí být při zvedání břemen aktivní.  

8.5.6. Článek 9 – Odborná způsobilost 

Výpis ze zákona: 
„Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného 
ohrožení života nebo zdraví zaměstnance s ohledem na  
a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu 
činnosti zaměstnavatele,  
b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,  
c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.“ 
 
Konkrétní řešení: 
Zaměstnavatel je povinnen své zaměstnance řádně proškolit o bezpečnosti práce,aby předešel 
různým rizikům.Dále  zkontrolovat odbornou způsobilost jednotlivých zaměstnanců 
k provádění zadané práce a výsledky kontroly pečlivě zapsat. Vedoucí čety má povinnost se 
informovat o odborné způsobilosti pracovníků a podle toho obsadit k dané činnosti 
kvalifikované osoby. 

8.5.7. Článek 14  

Výpis ze zákona: 
„Na staveništi musí být přítomen koordinátor BOZ,který dbá na bezpečnost po celou dobu 
výstavby a všechny osoby na staveništi jsou povinni řídit se jeho rozhodnutími“ 
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10. ZÁVĚR 
 
Tato práce se zabývá pouze jedinou technologickou etapou, avšak i tu by bylo možné rozšířit. 
Cílem bylo vypracovat studii možné realizace zastřešení sportovní haly v Novém Veselí, 
která je navržena jako víceúčelová pro širokou veřejnost, ale především je určena pro 
házenou. Zastřešení objektu je specifická etapa z důvodu polohy na staveništi a je nutné řešit 
práci ve výškách. Avšak díky dostatečnému prostoru na staveništi nebyl velký problém 
s řešením dopravy horizontální, ani vertikální.  
 Práce obsahuje projekt zařízení staveniště, časový plán výstavby, rozpočet, 
technologický předpis,technickou zprácu objektu,  návrh strojní sestavy, řešení kvality 
výstavby,  řešení bezpečnosti a ochrany zdraví a 3D model. 
 Snahou mé práce bylo, abych co nejvíce zjednodušil výstavbu, využil stávající objekty 
a tím ušetřil náklady. Z těchto důvodů jsem vytvořil v programu Sketchup 3D model, který je 
zhotoven přesně podle rozměrů projektové dokumentace  a stávajícího okolí kolem haly. Ten 
mi průběžně během práce ukazoval chyby, kterých bych se dopustil, kdybych si danou věc 
neprověřil. Jednalo se především o postup montáže, příjezdové komunikace a strojní sestavu, 
která se po staveništi pohybovala. Finální podoba mnou navrhovaného technologického 
pracovního postupu  je ověřena 3D modelem a dokazuje, že tímto způsobem etapu zastřešení 
realizovat lze. 
 Celou práci jsem se snažil zpracovat zodpovědně a co nejlépe, aby mi byla přínosem a 
co nejvíce mě naučila.  
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KZP   Kontrolní a zkušební plán 
Bpv.   Balt po vyrovnání 
VO   Veřejné osvětlení 
NN   Nízké napětí 
VZT   Vzduchotechnika 
NP   Nadzemní podlaží 
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