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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá zastřešením polyfunkčního domu v Brumově-Bylnici. 
Jedná se o zpracování technologických předpisů pro tesařské a klempířské práce. 
Obsahem práce je technická zpráva se zaměřením na dané technologické etapy, 
řešení dopravních vztahů, výkaz výměr, technologický předpis pro tesařské a 
klempířské práce, řešení organizace výstavby včetně situace, časový plán, návrh 
strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce řešené technologické 
etapy, řešení stěžejních stavebních detailů krovu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

polyfunkční dům, zastřešení, technická zpráva, dopravní trasy, výkaz výměr, tesařské 
práce, klempířské práce, zařízení staveniště, technologický předpis, strojní sestava, 
položkový rozpočet, časový harmonogram, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci 

ABSTRACT  

The bachelor thesis deals with the roofing of a multifunctional house in Brumov-
Bylnice. It is the processing of technological regulations for carpentry and plumbing. 
The content of the thesis is a technical report focusing on the given technological 
stages, solution of traffic relations, statement of measurements, technological 
regulation for carpentry and plumbing, solution of construction organization 
including situation, time schedule, design of machine assembly, inspection and test 
plan, solving the difficult construction details of the roof truss. 

KEYWORDS 

multifunctional building, roofing, technical report, transport routes, bill of 
quantities, carpentry, plumbing, building site equipment, technological regulation, 
machine set, itemized budget, time schedule, control and test plan, safety and 
health protection during work 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá popisem technologických postupů při provádění 
zastřešení polyfunkčního domu v Brumově-Bylnici. Objekt jsem si vybral díky tomu, 
že se nachází nedaleko mé rodné vesnice a pravidelně jsem jej sledoval, kdykoliv 
jsem jel kolem. Objekt svou štítovou stěnou tvoří uliční čáru a „otvírá“ Brumovské 
náměstí. Líbil se mi návrh nového konceptu budovy, který splňuje funkční požadavky 
a taktéž bere zřetel na okolní historickou výstavbu města. Cílem práce je kompletní 
řešení tesařských, klempířských a pokrývačských prací, včetně návaznosti nového 
krovu na krov stávající. Podkladní projektová dokumentace je ve fázi návrhu či 
propracovanější studie a řeší nástavbu, přístavbu a změny užívání objektu. Dojde 
k půdorysnému rozšíření objektu původního, kde nad novou částí bude vznikat nový 
krov, který bude navazovat na krov stávající. Nový objekt bude sloužit jako 
polyfunkční dům se dvěma prodejnami se společným zázemím a v druhém podlaží 
budou vybudovány dvě samostatné bytové jednotky. Stávající krov bude dle 
posouzení statika vyspraven. Řešenou části je pouze nová část krovu, avšak je 
uvažováno s návazností na část stávající. 

Obsahem práce je technická zpráva se zaměřením na dané technologické etapy, 
řešení dopravních tras, výkaz výměr, rozpočet pro dané práce, technologický 
předpis pro provádění tesařských prací, technologický předpis pro provádění 
klempířských a pokrývačských prací, technickou zprávu zařízení staveniště, včetně 
situace, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci, detaily stavebního řešení vikýře. 
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1 Průvodní zpráva 

1.1 Identifikační údaje 

1.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 
 
Realizace zastřešení polyfunkčního domu v Brumově  
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
 
Brumov-Bylnice, Brumov, Hildy Synkové č.p. 1005, parc. č. 586/4; 588/6; 588/2 
 
c) předmět dokumentace. 
 
Dokumentace pro stavební povolení 
 

1.1.2 Údaje o žadateli 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
- 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 
- 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
 
Stavebník:  
  
Pavla Miklasová, H.Synkové 949, 763 31, Brumov – Bylnice 
Datum nar.: 27.4.1972 
Bohumil Miklas, H.Synkové 949, 763 31, Brumov – Bylnice 
Datum nar.: 17.11.1966 
 
1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba), 
 
Architektonická studie: 
       
   Ing. arch. František Machara 
   Návojná 164 
   763 32, p. Nedašov 
   f.machara@seznam.cz   
   +420 604 247 092 
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Projektová dokumentace pro ohlášení stavby: 
Architektonické a stavebně technické řešení:   
       
   Ing. arch. František Machara 
   Návojná 164 
   763 32, p. Nedašov 
   f.machara@seznam.cz   
   +420 604 247 092 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
 
Hlavní inženýr projektu:  
   Ing. František Machara,  
   Návojná č. 164,  
   763 32  Nedašov,  
    IČO 13089576 
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 
  
1.2 Seznam vstupních podkladů 

- Projektová dokumentace stávajícího objektu 
- Kontrolní zaměření stávajícího stavu 
- Statický průzkum objektu 
- Stavebně technický průzkum objektu 
 
1.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
 

Stavba se nachází v Brumově-Bylnici na ulici 1. května, v zóně, která je určena 
de územního plánu jako „SO“ plochy smíšené obytné. Tato ulice probíhá centrem 
města a dělí náměstí na dvě části. Jedná se o parc. č. 586/4 (č. p. 1005); 588/6; 588/2 
k.ú. Na tomto pozemku se nachází stávající budova, která sloužila jako obchodní 
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dům. Místo stavby se nachází v historickém centru města. Pozemek má rovinatý 
terén a navazuje na pěší plochy města. 

 
  

Obrázek 1 – Orientační poloha místa stavby 
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b) dosavadní využití a zastavěnost území, 
 

Na parcele č. 586/4; 588/6; 588/2 k.ú. se nachází stávající objekt, který sloužil 
jako obchodní dům.  

 
Obrázek 2 – Zákres řešeného území 

 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
 

Pozemek se nachází v památkové zóně centra města Brumov-Bylnice, bude 
zohledněn historická ráz okolí a budou získána potřebná povolení. Nenachází se v 
chráněném nebo záplavovém území. Kde p. č. 586/4 a 588/2 jsou v katastru vedeny 
jako zastavěná plocha a nádvoří. P. č. 588/6 je vedena jako ostatní plocha. 

 
d) údaje o odtokových poměrech, 
 

Odtokové poměry v místě stavby jsou stávající a tyto nebudou navrhovanou 
přístavbou bytového domu měněny. Dešťová voda je svedena do stávající jednotné 
kanalizace.  

 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, 
 

Navrhovaná přístavba bytového domu je v souladu se současně platným 
územním plánem města Brumov-Bylnice. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 

Obecné požadavky na využití území jsou v souladu se zákonem č. 350/2012 
Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití 
území. 

 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 

Známé požadavky dotčených orgánů jsou splněny.  

 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 

Výjimky a úlevová řešení nejsou. 

 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 

Související a podmiňující investice nejsou.   

 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
 
Parc. č. 554/9, k. ú., Brumov-Bylnice [585114], Brumov [613061] 
Vlastník parcely: Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, Brumov, 76331 Brumov-
Bylnice 
 
Parc. č. 590/3, k. ú., Brumov-Bylnice [585114], Brumov [613061] 
Vlastník parcely: Město Brumov-Bylnice, H. Synkové 942, Brumov, 76331 Brumov-
Bylnice 
 
Parc. č. 584/3, k. ú., Brumov-Bylnice [585114], Brumov [613061] 
Vlastník parcely: Machala Václav, H. Synkové 1003, Brumov, 76331 Brumov-Bylnice 
 
Parc. č. 585, k. ú., Brumov-Bylnice [585114], Brumov [613061] 
Vlastník parcely: Machala Václav, H. Synkové 1003, Brumov, 76331 Brumov-Bylnice 
 

 1.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 

Jedná se o nádstavbu, přístavbu a změnu úžívání objektu č.p. 1005. Stavba je 
navržena se sedlovou střechou o sklonu 41° s vikýři a střešními okny, štítové stěny 
budou přesahovat hřeben a vytvářet štítovou atiku. Přistavovaná část navazuje na 
stávající objekt a krov bude plynule navazovat stejnou výškou hřebene. Přístavba 
bude postavena na místo původních skladovacích objektů, které budou 
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zdemolovány. Horní úroveň hřebene bude ve výšce 8,500 m. Měřeno od 0,000 (čisté 
podlahy 1.NP). Po zhotovení přístavby bude provedeno kompletní zateplení objektu 
systémem ETICS. 
 
b) účel užívání stavby, 
 

Stávající objekt s přístavbou bude sloužit jako polyfunkční dům, kde 1.NP 
bude sloužit jako dvě samostatné prodejny, 2.NP jako dvě bytové jednotky. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.), 
 

Stavba se nachází v památkové zóně města Brumov-Bylnice, bude kladen 
důraz na zachování historické části centra města. Před započetím budou získány 
potřebná povolení. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
 

Obecně technické podmínky pro výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby jsou dodrženy. Bezbariérová řešení se u 
nástavby bytového domu neřeší. Z důvodu vysokých finančních nároků na 
provedení a jejich zřízení. Pro posouzení se vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů2), 
 

Známé požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
 

Výjimky a úlevová řešení nejsou. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.), 
 
Zastavěná plocha     370,9 m2 (170,3 m2-přistavovaná část; 
200,6 m2 – stávající objekt) 
Obestavěný prostor     780,2 m3 
Užitná plocha     524,0 m2 (301,2 m2 – prodejní část; 222,8 
m2 – bytové jednotky) 
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Počet funkčních bytových jednotek             2 (3+kk, 4+kk) 
Počet uživatelů               10 osob (4+6) 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.), 
 
Navýšení energií a odpadů vlivem přístavby – 2.NP (byt 3+kk; 4+kk) 
 

 Počet osob v bytových jednotkách:       10 (4+6=10 osob 
celkem) 

Elektrická energie (osvětlení, spotřebiče, vaření, ohřev vody)       23 899 
 kWh/rok 
Voda                   1 200 m3/rok 
Produkce odpadů                 3 000  kg/rok 
 
1.NP (2x prodejna) 
 
Elektrická energie (osvětlení, spotřebiče, ohřev vody)                  17 500 
 kWh/rok 
Voda                     240 m3/rok 
Produkce odpadů                   300  kg/rok 
 
Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže o objemu 4500l s přepadem do 
vodoteče DN120. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
 
4/2019 – Zahájení stavebních prací 
4/2021 – Ukončení stavebních prací 
 
k) orientační náklady stavby. 
 
2 800 000,- Kč 
 

1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

- SO01 – Přístavba 

- SO02 – Stávající část  

- SO03 – Zpevněné plochy 
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2 Souhrnná technická zpráva 

2.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 
 

Stavební pozemek, na kterém je postaven stávající objekt se skládá z parc. č. 
586/4 (výměra 376 m2); 588/6 (výměra 3 m2); 588/2 (výměra 164 m2) k.ú. Brumov 
[613061]. Celková výměra pozemku je 543 m2. Pozemek se nachází podél ulice 1. 
května, která prochází náměstím a dělí město na dvě části. Hlavní přístup ke 
stavebnímu pozemku je ze západní strany, kde vede pozemní komunikace, výše 
zmiňovaná ulice 1. května. Z východní strany je možný přístup z méně 
frekventovaná ulice Františka Louckého. Ze západní strany jsou ke stávajícímu 
objektu také přivedeny přípojky sdělovacích kabelů, plynovodu, kanalizace a vedení 
NN, z východní strany pak přípojka vodovodu. Pozemek je rovinatého charakteru. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
 

Byl proveden statický a stavebně technický průzkum bytového domu. 
Z těchto průzkumů bylo vyhodnoceno, že bytový dům nevykazuje žádné vizuální 
trhliny v obvodových a vnitřních nosných konstrukcích. Nedochází k žádným 
nerovnoměrným poklesům objektu a podloží. Obvodové konstrukce jsou suché, bez 
narušení vodorovné hydroizolace. Objekt je vhodný k provedení nástavby a nové 
konstrukce střechy. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 

Na pozemku se nachází ochranná pásma přípojek inženýrských sítí. 
Prováděnou přístavbou nebude do těchto ochranných pásem nijak zasahováno ani 
nebudou nijak narušeny. Přístavba se nachází v pásmu vymezeném pro správu 
vodního toku, bude proto zajištěn vodoprávní souhlas. Jiné ochranná ani 
bezpečnostní pásma se zde nenachází. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 

Území stavby není evidováno jako poddolované území a nachází se 
v záplavovém území. Pozemek není ohrožen sesuvy půdy ani nestabilizovanými 
náplavami. K záplavovým podmínkám bude zajištěn souhlas vodoprávního úřadu.  
  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 

Navrhovaná přístavba polyfunkčního domu nebude mít negativní dopad na 
okolní pozemky a okolí stavby.  Bude dbáno na minimalizace provozu nákladní 
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dopravy v souvislosti se stavbou. Doprava bude omezena na co nejmenší možnou 
míru v pracovní dny. V neděli je nákladní doprava zcela vyloučena.  

Nebude prováděna údržba mechanismů, s výjimkou denní údržby. Pohonné 
hmoty a mazání budou doplňovány pouze na bezpečných plochách. Všechna 
použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a bude 
průběžně kontrolována tak, aby nedocházelo k únikům ropných látek a nadměrným 
emisím výfukových plynů. 

Odtokové poměry území zůstanou nezměněny. Dešťová voda bude svedena 
do retenční nádrže o objemu 4500l s přepadem do vodoteče DN120. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 

Budou provedeny nezbytně nutné demoliční práce, které zahrnují kompletní 
zbourání skladovacích objektů a garáže (včetně základových konstrukcí) a vybourání 
štítové stěny z východní strany, z důvodu otevření podkrovního prostoru a možností 
navázání krovu nového. 

Demoliční práce budou probíhat za stálé přítomnosti odborně způsobilé 
osoby a bude sledováno chování okolních konstrukcí. O případných poruchách bude 
okamžitě informován technický dozor investora. Konstrukce, které zůstanou 
zachovány, budou chráněny patřičnými ochrannými prostředky, aby nedošlo 
nadměrnému poškození. Demolovaná suť bude průběžné odvážena, aby 
nedocházelo k přetížení konstrukcí a byl uvolněn manipulační prostor. Demoliční 
práce budou probíhat za neustálého třídění suti. 

Na pozemku se nenachází zeleň, tudíž se zelení nebude zacházeno. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 

Pro realizaci stavby nebudou požadavky na trvalé odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu. Jedná se pouze o dočasný zábor. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
 

Příjezd a přístup k objektu je ze západní strany z ulice 1. května, případně ze 
strany východní z ulice Františka Louckého. Napojení na dopravní infrastrukturu 
zůstane stávající. 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 
4/2019 – Zahájení stavebních prací 
4/2021 – Ukončení stavebních prací 
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2.2 Celkový popis stavby 

2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stávající objekt slouží jako jednopodlažní prodejna včetně zázemí pro 
zaměstnance, s pomocnými skladovacími objekty. Přístavbou bude 1.NP doplněno 
o druhou prodejní část, ve 2.NP pak budou zrealizovány dvě bytové jednotky 3+kk a 
4+kk. 
 
2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 

Stávající objekt je o rozměrech 34,07 x 9,45 m. Stávající celková výška objektu 
je cca 8,65 m od úrovně čisté podlahy. Jedná se o jednopodlažní obchodní dům. 
Vstup je situován z jižní strany z prostoru nádvoří navazujícího na pěší komunikace. 
Podkroví není nijak využíváno, objekt je podsklepen, sklep je tvořen klenbou o výšce 
2,00m. K objektu jsou přistaveny tři skladovací objekty. 

Přístavba zahrnuje demolici výše zmíněných skladovacích objektů, 
vybudování nové prodejny, která bude částí propojena se stávající prodejnou. Vchod 
do nově vzniklé prodejny bude řešen samostatně z prostoru nádvoří parcely. Dále 
pak vzniknou dvě bytové podkrovní jednotky 3+kk a 4+kk. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
 

Architektonické řešení přístavby vychází z návaznosti na původní objekt, je 
dodržen ráz krajiny a architektury centra města a stavba zapadá do daného 
prostředí. Realizovaná přístavba bude mít zásadní vliv na celkový vzhled objektu. 
Konstrukce střechy bude navazovat na stávající krov, vznikne však nová plochá 
střecha, která bude nad částí nově zrealizované prodejny. Šikmá střešní konstrukce 
je navržena sedlová, o rozdílných sklonu střešních rovin 41° se dvěma vikýři a 
střešními okny, zakončení krovu bude pomocí atikové štítové stěny převyšující 
vrchol hřebene o 150 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné prvky. Střešní 
krytina je navržena betonová taška od firmy Bramac. Klempířské prvky 
z pozinkovaného plechu systému StabiCor-M. Částečné zateplení objektu bude 
provedeno systémem ETICS. Návrh barevného řešení je v samostatné výkresové 
části projektové dokumentace. 
 
2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o stávající obchodní dům. Tento bytový dům s provedenou 
přístavbou bude sloužit jako polyfunkční, kde v 1.NP najdeme prodejní část, v 2.NP 
pak dvě bytové jednotky. 
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2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Prostor prodejen je navržen jako bezbariérový. Řešit zbylé prostory 
rodinného domu jako bezbariérové nebylo požadováno. 

 

2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Investor bude dodavatelem seznámen s pravidly bezpečného užívání všech 
zařízení dodaných do stavby. Toto seznámení musí být provedeno před započetím 
prací zhotovitele. Zhotovitel provede seznámení svých pracovníků, kteří se budou 
na staveništi pohybovat, s plánem BOZP. Při provádění veškerých prací na stavbě 
musí být dodržovány všechny předpisy o ochraně života a zdravý osob, zvláště pak 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, stejně jako 
veškeré platné ČSN a ČSN EN. Dále se bezpečnost práce řídí nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Je potřeba vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí 
dokumentace je i technologický předpis postupu prací, který musí být k dispozici 
k nahlédnutí po dobu prováděných prací. Tento technologický předpis musí stanovit 
požadavky na provádění prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. O proškolení 
pracovníků musí být veden záznam ve stavebním deníku. Pracovníci potvrdí 
obeznámení s BOZP svým podpisem. 

 
2.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 
 
Základy:  

Stávající i je založen na betonových monolitických základových pasech, stejně 
tak i nově zbudovaná část bude založena na monolitické základové pasy.  
 
Svislé nosné konstrukce:  

Stávající část: 
Jsou vyzděny zděnou technologií cihel plných pálených, kde obvodové zdivo 

je tlouštěk 450, 600, 750 a 1000 mm. Střední nosná konstrukce tl. 300, 450, 550 a 
650 mm. 
Nosné konstrukce jsou doplněny o nosný pilíř 600 x 750 mm. 

Přistavovaná část: 
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Obvodové zdivo tl. 500 m, z tvárnic Porfix Premium P2-400, na zdicí maltu 
Porfix třída pevnosti v tlaku M5. 
 
Dělící konstrukce: 

Nenosné dělící konstrukce budou provedeny z pórobetonových tvárnic 
Porfix P2-500 v tl. 75 a 150 mm vyzděné na tenkovrstvou zdící maltu Porfix.  

V 2.NP budou provedeny sádrokartonové příčky systému Rigips v tl. 100 až 
250 mm z důvodu skrytí nosných konstrukcí krovu (plných vazeb a sloupků).  
 
Vodorovné nosné konstrukce: 

Stávající stropní konstrukce: 
Je z dřevěných trámů, doplněných shora o prkenný záklop a spodní část 

řešena podhledem z SDK desek, nosný rošt kotven do stropních trámů. 
Stropní konstrukce přístavby:  

Bude řešena ze stropních panelů Spiroll 265, výšky 265 mm a délky 8900 mm. 
Uložení prvku 225 mm. 

Stropní konstrukce nad podkrovím bude řešena jako podhled z SDK desek, 
zavěšených na střešní konstrukci.  

 
Střešní konstrukce: 

Je navržena, jako sedlová ve sklonu 41° se dvěma vikýři a střešními okny. 
Konstrukce krovu bude realizována ze dřevěných nosných prvků. Dřevěné prvky 
jsou navrženy ze smrkového dřeva. Jedná se o dvouplášťovou střešní konstrukci, 
která bude složena z následujících prvků: Betonová střešní krytina Bramac classic 
star – cihlově červená, která bude uložena na laťování 50/30 mm, kontralatě jsou ze 
stejného profilu, doplňující hydroizolační vrstva je navržena TYVEK DuPONT 
s odolností proti impregnaci, krokve 100/180 mm, tepelná izolace je navržena 
foukaná minerální vata CLIMASTONE S, v celkové tloušťce 400mm, foliová 
parozábrana Guttafol DS ALU Plus, podhledy jsou navrženy sádrokartonové desky 
zavěšené na dřevěné roštové konstrukci. Klempířské prvky okapového systému jsou 
navrženy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou systému StabiCor – M. 
Lemování konstrukcí vystupujících nad střešní rovinu bude zajištěno 
z pozinkovaného plechu. 
 
Výplně otvorů:  

Stávající část: 
Stávající okna jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Vstupní dveře do 

objektu polyfunkčního domu jsou ocelové, jednoduše zasklené, dveře do 
skladovacích objektů jdou dřevěné. Nově budou vstupní dveře do prodejny 
vybudovány jako prosklené elektronické. 

Přistavovaná část: 
U prodejny budou použita plastová okna Synego AG s izolačním dvojsklem. 

Vstupní dveře budou prosklené elektronické. Vnitřní dveře budou dřevěné. Střešní 
okna podkrovní části budou značky Velux GLZ MK06 s izolačním dvojsklem a 
zabudovanou stínící žaluzií. 
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Podlahy:  

Stávající podlahy v objektu jsou složeny z betonové mazaniny tl. 60 mm a 
nášlapné vrstvy z PVC, bude doplněna nová hydroizolační vrstva, tepelná izolace tl. 
60mm a provedena nová nášlapná vrstva.  

Navržené podlahy v podkroví nástavby jsou navrženy tak, aby byl skryt vazný 
trám plné vazby. Podrobné řešení skladby a nášlapné vrstvy viz. výkresová část. 
 
Vnitřní povrchové úpravy: 

Vnitřní omítky jsou navrženy vápenosádrové od firmy WEBER, v maximální 
zrnitosti 1 mm. 

Podhledové konstrukce ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na podkladní 
ocelovou konstrukci.  

Stěny v koupelnách jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 2 000 mm. 
 
** Veškeré stávající nosné konstrukce budou posouzený statikem a bude proveden 
statický posudek. V případě, že konstrukce nevyhoví budou buďto doplněny o 
pomocné prvky, a nebo bude zrealizována konstrukce nová! 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 

Konstrukční výška jednotlivých podlaží stávajícího objektu je 2,880 m. 
Stávající objekt je o rozměrech 34,07 x 9,45 m. Stávající celková výška objektu je cca 
8,65 m od úrovně čisté podlahy. Přistavovaná část přímo navazuje na objekt stávající 
a je realizována zděnou technologií z cihel Porfix P2-400, stropní konstrukce jsou 
realizovány z panelů Spiroll Partek 265. Svislé nosné konstrukce budou vyzděny 
z příčkovek porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu, v 2.NP pak budou použity SDK 
příčky Rigips. Střešní konstrukce je navržena jako sedlová s několika vikýři a 
střešními okny Velux. Nosná konstrukce krovu bude tvořena z dřevěných nosných 
prvků. Střešní krytina z betonové střešní tašky Bramac Classic Star. Klempířské prvky 
okapového systému jsou navrženy z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 
systému StabiCor – M od firmy Bramac. Lemování nadstřešních konstrukcí bude 
provedeno z pozink. plechu. Zateplení střešní konstrukce je řešeno foukanou 
minerální vatou CLIMASTONE S v celkové tl. 400 mm. Podhledové konstrukce ze 
sádrokartonových desek zavěšených na dřevěné konstrukci kotvené do konstrukce 
krovu. Stávající objekt bude dozateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s tloušťkou tepelné izolace 80 mm z desek EPS 70 F. Fasádní omítka je navržena od 
firmy WEBER. V budované nástavbě budou řešeny rozvody NN elektrického vedení, 
vodovodu, kanalizace a plynu. Budou použity pouze certifikované materiály a 
systémy. Budou předány certifikáty od jednotlivých výrobků a systémů přímo od 
dodavatele, případně firmy zpracovávající danou část výstavby. 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 
 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby nedošlo k její deformaci při 
výstavbě ani v průběhu jejího užívání. Veškeré stávající konstrukce budou 
posouzeny statikem a bude prověřena jejich únosnost a stabilita, nové konstrukce 
jsou navrženy tak, aby byly schopny přenést zatížení vlastní tíhy + nahodilé zatížení. 
Objekt nevykazuje žádné vizuální trhliny v obvodových, ani ve vnitřních nosných 
konstrukcích. Nedochází k žádným nerovnoměrnému sedání základů. U stávajících 
obvodových konstrukcí bude řešeno odstranění vlhkosti zdiva dodatečným 
zaizolováním podlah a obvodů základových konstrukcí. 
 
2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 
 

Není předmětem mé bakalářské práce. 
 

2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem mé bakalářské práce. Požárně bezpečnostní řešení je 
zpracováno v samostatné části projektové dokumentace. 
 

2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Není předmětem mé bakalářské práce. Zásady hospodaření s energiemi jsou 
řešeny v samostatné části projektové dokumentace. 
 

2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

(vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Větrání místností bude zajištěno přirozeně okny. Vytápění objektu je pomocí 
stávajícího kotle na tuhá paliva pro prodejní část, každá bytová jednotka bude mít 
vlastní plynový kotel. Osvětlení bude řešeno stropními svítidly. Vzdálenosti 
jednotlivých objektů v řešeném území jsou takové, že nedochází ke zhoršení 
podmínek denního osvětlení nebo oslunění. Zásobování objektu vodou zůstane 
stávající vodovodní přípojkou. V ulici je stávající kanalizační řad. Na který je objekt 
napojen skrze přípojku DN 150 mm. Ve dvorní části před vstupem do bytů bude 
zbudována revizní šachta DN 600 mm. Dešťové vody budou napojeny na plastové 
svislé a ležaté potrubí z tvrzeného PVC DN 120 mm. Do hlavního ležatého svodu 
budou napojeny přes revizní šachtu na zásobník dešťové vody s přepadem do 
vsakovací drenáže. Vlastní provoz stavby nebude výrazně nepříznivě ovlivňovat 
okolní pozemky ani stavby. Stavba bude prováděna tak, aby hluková zátěž ve 
venkovním prostoru stavby vyhověla požadavků stanovených nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Používané 
mechanismy nepřekročí limitní hranici hluku 65 dB. Při výstavbě budou používány 
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mechanizační prostředky a zařízení (nákladní vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou 
zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze po omezeně krátkou dobu výstavby a 
lze je považovat za zanedbatelné. Všechny stroje opouštějící staveniště budou před 
výjezdem očištěny tak, aby nedošlo ke znečištění komunikace. Pokud se tomu tak 
stane, vzniklé nečistoty budou okamžitě odstraněny. 
 

2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 
 Na místě byl naměřen nízký stupeň intenzity radonových plynů z podloží. 
Navrženo opatření proti pronikání radonu o střední intenzitě. Vložení 
hydroizolačních pásů proti zemní vlhkosti SKLOBIT 40 Mineral v celé ploše suterénu 
a hlavního obytného prostoru. Dále použití okenních výplní s přirozenou 
mikroventilací.  

 
b) ochrana před bludnými proudy, 
 

Netýká se řešené nástavby. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 

Řešené území se nenachází v oblasti s rizikem seizmických otřesů. 

 
d) ochrana před hlukem, 
 

Stavba bude prováděna tak, aby hluková zátěž ve venkovním prostoru stavby 
vyhověla požadavků stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Používané mechanismy by neměly 
překročit limitní hranici hluku 65 dB. Při výstavbě budou používány mechanizační 
prostředky a zařízení (nákladní vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy 
však budou působit pouze po omezeně krátkou dobu výstavby a lze zdroj hluku 
považovat jako zanedbatelný.  
 
e) protipovodňová opatření, 
 

Řešené území se nachází v záplavovém území. Bude zajištěn souhlas 
vodoprávního úřadu. 

 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
 

Do řešeného území nezasahuje žádná poddolovaná oblast. 
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2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 

Napojení stavby na technickou infrastrukturu zůstane stávající. K bytovému 
domu jsou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace, elektrického vedení, plynu a 
sdělovacího vedení. Zařízení staveniště bude napojeno na elektrickou energii a 
vodovod přímo ze stávajícího objektu. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 

Zůstávají stávající a nebudou provedenou přístavbou měněny. 
 

2.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 
 

Stávající řešení bude ponecháno beze změn. Příjezd k objektu je situován na 
východní straně z ulice 1. května. Řešení zásobování stavby nákladními automobily 
bude prováděno z ulice Františka Louckého. Jedná se o obousměrné komunikace 
šířky 7 m a 6 m. Při provozování dopravy v lokalitě stavby je nutné dodržovat 
stávající dopravní značení. Navíc bude zajištěno provizorní značení upozorňující na 
výjezd vozidel ze stavby, případně značení upravující rychlost, po domluvě s policií 
ČR a odborem dopravy města Brumov-Bylnice. V případě příjezdu a odjezdu velkých 
jízdních souprav je povinností zhotovitele zajistit bezpečnost provozu dostatečným 
počtem poučených osob, které mohou krátkodobě zajistit organizaci dopravy na 
komunikaci, aby nedocházelo k nebezpečným dopravním situacím. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
 

Příjezd a přístup k objektu je z východní strany z ulice Františka Louckého a 
ze strany západní z ulice 1. května. Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane 
stávající. 

 
c) doprava v klidu, 
 

Pro byty budou zřízena dvě parkovací místa. 

 
d) pěší a cyklistické stezky. 

 

Pěší a cyklistické stezky jsou stávající a nebudou stavebními pracemi měněny. 
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2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
 

Po ukončení stavebních prací bude okolí stavby uvedeno do původního 
stavu.  

 
b) použité vegetační prvky, 
 

Po vyrovnání terénu bude provedeno nové zatravnění. 

 
c) biotechnická opatření. 
 

Nejsou řešena žádná biotechnická opatření. 
 

2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Přístavba bytového 
domu nebude svým charakterem zatěžovat okolí hlukem. Během stavby a montáže 
bude nakládáno s odpady v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 185/2001 
Sb. o odpadech. Dále pak s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.  
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Nakládání s odpady 
Při realizaci stavby budou vznikat následující odpady, které budou rozlišeny 

v souladu s kategorizací a katalogem odpadů podle zákona o odpadech č. 185/2001 
Sb. a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Tyto odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. 
Likvidace bude zajištěna prováděcí nebo odbornou firmou. Bude vedena evidence 
odpadů. 
 
Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru: 

Tabulka 1- Tabulka odpadů vznikajících při realizaci stavby. 
Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
Předpokládaný 

způsob likvidace 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Odborná firma 
15 01 02 Plastové obaly O Výkup, odborná 

firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O Odborná firma 
15 01 04 Kovové obaly O Odborná firma 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N Odborná firma 

17 01 01  Beton O Odborná firma 
17 01 02 Cihly O Odborná firma 
17 02 01 Dřevo O Odborná firma 
17 02 03 Plasty O Odborná firma 
17 03 02 Asfaltové směsi bez dehtu O Odborná firma 
17 04 05 Železo a ocel O Odborná firma 
17 06 04  Izolační materiály O Výkup, odborná 

firma 
20 01 11 Textilní materiály O Odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Kontejner-odvoz 

odborná firma 
  
 

N . . . Nebezpečné odpady 
O . . . Ostatní odpady 
 

Případná likvidace dalších odpadů se musí řídit příslušnými výše uvedenými 
zákony a předpisy o odpadech. Kategorizace odpadů je provedena podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 

Stavba bude mít minimální vliv na okolní přírodu a krajinu. V blízkosti stavby 
se nenachází žádné chráněné rostliny či živočichové apod. Zachované dřeviny a 
stromy v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny před 



 

33 
 

poškozením. Bude dbáno na ochranné vodní pásmo příslušného vodního toku a ten 
nebude nijak znečištěn a ohrožen. Bude zajištěna stanoviska od správy příslušného 
vodního toku. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 

Na řešeném území ani v jeho blízkosti se nenachází žádný z prvků soustavy 
Natura 2000. Přístavbou objektu nedojde k ovlivnění žádných chráněných částí 
přírody ve smyslu zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
 

Zjišťovací řízení a stanoviska EIA se realizované nástavby netýkají. 

 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
 

Nejsou řešena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

2.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že práce budou probíhat za současného provozu 
přilehlých komunikací, je nutné přijmout veškerá opatření k zamezení možnosti 
vzniku úrazu vlivem probíhajících stavebních prací. Vstupní koridory do domu budou 
zajištěny proti úrazu a chráněny proti možnému pádu předmětů z prostoru 
realizované nástavby. 

 

2.8 Zásady organizace výstavby 

Tato část zprávy je zpracována v samostatné kapitole č. 6 Řešení organizace 
výstavby pro zadané technologické etapy. 
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1 Obecné informace 

V následující kapitole budou podrobně řešeny dopravní trasy pro dopravu 
materiálu, dopravu autojeřábu a napojení staveniště na dopravní infrastrukturu. 
Dále je zpracována příloha č. P1 – Situační výkres a přílohy č. P2 – Situace bližších 
dopravních vztahů. 

1.1 Základní informace o stavbě 

Název stavby: Stavebně technická etapa zastřešení polyfunkčního domu v 
Brumově-Bylnici. 
Místo stavby: Brumov-Bylnice, Brumov, Hildy Synkové č.p. 1005, parc. č. 586/4; 
588/6; 588/2 
Druh stavby: Změna dokončené stavby – nástavba 
Charakteristika stavby: Půdorysné rozšíření objektu včetně nové konstrukce 
střechy 
Účel stavby: Rozšíření prodejního domu a vybudování dvou podkrovních 
bytů 
Stavebník: Pavla Miklasová, H. Synkové 949, 763 31, Brumov – Bylnice 
Datum nar.: 27.4.1972 
Bohumil Miklas, H. Synkové 949, 763 31, Brumov – Bylnice 
Datum nar.: 17.11.1966 
 

1.2 Poloha staveniště 

Řešený objekt se nachází v městě Brumov-Bylnice, které je součástí Zlínského 
kraje. Staveniště je poblíž centra města, leží v památkové zóně města a dle 
územního plánu je definováno jako „SO“ plochy smíšené obytné. Příjezd ke stavbě 
je ze západní strany z ulice 1. května, která prochází městem a pomyslně ho dělí na 
dvě poloviny. Jedná se o obousměrnou komunikaci šířky cca. 7,5metru, která spadá 
do kategorie I. třídy. Z východní strany je pak příjezd možný z ulice Františka 
Louckého, kde se jedná o obousměrnou místní komunikaci v šířce 6 m. 

2 Informace o nákladních vozidlech 

2.1 Nákladní valník MAN TGL 12.220 4x2 BL 

Materiál o vyšší hmotnosti a větších rozměrech bude dopravován pomocí 
valníku MAN TGL 12.220 4x2 BL se sníženou kabinou. Jedná se o nákladní automobil 
standartních rozměrů, tím pádem nemusí být prováděn posudek na minimální 
poloměry otáčení v křižovatkách. Budou posuzovány únosnosti mostních konstrukcí 
a podjezdné výšky. Podrobné specifikace valníku jsou řešeny v kapitole č. 8 – Návrh 
strojní sestavy. 
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2.2 Dodávka Ford Transit L2H3 

Drobný materiál bude převážen skříňovou dodávkou Ford Transit L2H3, která 
spadá do kategorie osobních automobilů a není potřeba žádné ověření. Podrobné 
specifikace dodávce jsou řešeny v kapitole č. 8 – Návrh strojní sestavy. 

2.3 Autojeřáb AD 20 Tatra 

Jako autojeřáb byl zvolen autojeřáb AD 20 TATRA, je určený pro stavební 
a montážní práce i v těžkém terénu. Manipulovat s vozidlem může pouze osoba 
k tomu oprávněná. Jedná se o automobil standartních rozměrů, tím pádem nemusí 
být prováděn posudek na minimální poloměry otáčení v křižovatkách. Budou 
posuzovány únosnosti mostních konstrukcí a podjezdné výšky. Podrobné 
specifikace jeřábu jsou řešeny v kapitole č. 8 – Návrh strojní sestavy. 

 

3 Dopravní trasy 

V této podkapitole budou posouzeny komunikace spojující místa odběru 
materiálu a staveniště. Jedná se o dopravu materiálu potřebného k realizaci 
tesařských, pokrývačských a klempířských prací a dopravu výplní okenních otvorů. 
Mezi takový materiál patří především zdivo řezivo, tepelná izolace, folie doplňkové 
hydroizolační vrstvy, krytina s jejími doplňky a plechové prvky pro klempířské práce. 
Tento materiál bude dodáván z různých odběrných míst, proto budou jednotlivé 
trasy posouzeny a bude vytvořeno optimální dopravní řešení. 
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3.1 Doprava řeziva 

Doprava řeziva potřebného k realizaci tesařských prací bude zajištěna z firmy 
Dřevovýroba Javorník CZ Plus s.r.o., která sídlí v obci Štítná nad Vláří. Dodavatel byl 
vybrán z důvodu blízkosti ke staveništi a možnosti výroby jednotlivých prvků krovu 
na zakázku. Dřevovýroba Javorník CZ Plus s.r.o. je vzdálená 5,1 km od staveniště. 
Délka trvání přepravy je cca 7 minut. Je potřeba převést 11,75 m3 řeziva, jehož 
celková hmotnost je 5,17 t, velikost valníku umožní přepravu materiálu naráz. 
Nejdelšími přepravovanými prvky jsou krokve, které mají délku 7,04 m. Ložná délka 
valníku je 7,40 m, prvky tím pádem nebudou přesahovat ložnou plochu a budou 
zajištěny ze všech stran korbou vozidla. Podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, § 52, odstavce 3). Materiál musí být na valníku řádně 
připevněn, aby nedošlo k sesuvu, narušení stability vozidla a ohrožení dopravního 
provozu. K tomuto účelu budou použity upínací pásy. 

 

 
Obrázek 3 - Vyznačení trasy dopravy řeziva. 

Na trase se nenachází žádná kritická místa, jako jsou podjezdy či nadjezdy, 
nachází se zde 5 mostních konstrukcí označených na mapě M1 až M5 a jeden 
železniční přejezd. Únosnost mostních konstrukcí je vyšší než maximální hmotnost 
automobilu => Trasa vyhoví! 
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3.2 Doprava krytiny a okapového systému 

Doprava materiálu pro klempířské a pokrývačské práce bude zajištěna 
z firmy SPS-Střechy s.r.o., sídlící ve Slavičíně-Hrádku a je obchodním partnerem 
firmy Bramac. Jedná se o dopravu betonových tašek Bramac Classic Star a 
okapového systému StabiCor – M, který zahrnuje okapové žlaby, svody a veškerých 
doplňující prvky. Odběrné místo se nachází na adrese Slavičín-Hrádek, Nádražní 94. 
Doba trvání přepravy je cca 13 minut. Jedná se o palety s krytinou hmotnosti max. 
1,108 t, počet tašek na paletě je 258 ks. Předpokládaný počet palet je 8, kvůli 
omezené nosnosti valníku bude dodávka rozdělena do dvou jízd. V samostatné 
etapě proběhne doprava okapového systému, která proběhne naráz. Maximální 
délka žlabů či svodů je 4,0 m. 

 

 
Obrázek 4 - Vyznačení trasy dopravy krytiny a okapového systému řeziva. 

Na trase se nenachází žádná kritická místa, jako jsou podjezdy či nadjezdy, 
nachází se zde 7 mostních konstrukcí označených na mapě M1 až M7 a dva 
železniční přejezdy. Únosnost mostních konstrukcí je vyšší než maximální hmotnost 
automobilu => Trasa vyhoví! 

3.3 Doprava výplní okenních otvorů 

Doprava střešních oken bude řešena pomocí dodávky Ford Transit. Jedná a 
se o 3 kusy střešních oken Velux GZL 1051 - velikosti MK06, doplňků a příslušenství. 
Okna budou dodávána taktéž firmou SPS-Střechy s.r.o., dopravní trasa je tedy stejná 
(viz. bod 3.2) a vyhovuje! 
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3.4 Trasa automobilního jeřábu 

Autojeřáb bude objednán od Františka Lysáka, podnikatel v oboru práce 
s jeřábem, IČO: 45464502, Brumov, J. Středovského 1093, 76331 Brumov-Bylnice. 
Jedná se o autojeřáb AD 20 TATRA. Autojeřáb má půdorysné rozměry 10,53 x 2,50 
m. Výška jeřábu je v nejvyšším bodě 3,75 m. Celková hmotnost autojeřábu je 24,56 
t. Doba přejezdu autojeřábu je cca 2minuty. 
 

 

 
Obrázek 5 - Vyznačení trasy Autojeřáby Lysák – Staveniště. 

Na trase se nenachází žádná kritická místa, jako jsou podjezdy či nadjezdy, 
nachází se zde jedna mostní konstrukce s označením M5. Únosnost mostní 
konstrukce je vyšší než maximální hmotnost automobilu => Trasa vyhoví! 
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4. Posouzení mostních konstrukcí 

Byly posouzeny veškeré mostní konstrukce nacházející se na dopravních 
trasách týkajících se dopravy materiálu. Nebude přepravován náklad nadměrných 
rozměrů či hmotnosti, všechny mostní konstrukce tedy vyhoví. Podjezdy se na trase 
nenachází. 

 
Tabulka 2 - Posouzení únosnosti mostních konstrukcí. 

 

5. Dopravní situace v okolí staveniště 

Smluvně bude dohodnut dočasný pronájem sousedního pozemku parc. č. 
585, který bude sloužit pro uskladnění materiálu a jako manipulační prostor 
autojeřábu, jeřáb bude celým půdorysným průmětem na pozemku staveniště a nijak 
nebude zasahovat do prostorů komunikace. Půdorysná plocha potřebná ke 
stabilizaci jeřábu je 4,60 x 10,53 m.  Plocha pronajaté části bude 209 m2 a to o šířce 
8,00 m. Při dovozu materiálu na staveniště bude zabrána část komunikace pro 
zastavení valníku, prostorové omezení komunikace bude jen po dobu skládky 
materiálu a nebude přerušen provoz komunikace. Valník bude zasahovat do 
komunikace do hloubky 1,6 m. Bude vyřízeno povolení k tomuto záboru na odboru 

Označení Místo mostní 
konstrukce 

Zatížitelnost 
mostní 
konstrukce (t) 

Posouzení 

M1 Štítná nad Vláří 
(přes řeku Vláru) 

29 t Vyhovuje 

M2 Bylnice (přes 
železnici) 

32 t Vyhovuje 

M3 Bylnice (přes 
řeku Brumovku) 

43 t Vyhovuje 

M4 Bylnice ( přes 
potok Bylnička) 

32 t Vyhovuje 

M5 Brumov (přes 
Tuříčský potok) 

44 t Vyhovuje 

M6 Rokytnice (přes 
řeku Rokytenku) 

32 t Vyhovuje 

M7 Štítná nad Vláří 
(přes Zelenský 
potok) 

32 t Vyhovuje 
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dopravy města Brumov-Bylnice. Bude zajištěno řádné dopravní značení upozorňující 
na překážku v provozu a příkazová značka ke snížení rychlosti na 30 km/hod. V 
případě potřeby bude zajištěna proškolená osoba ke krátkodobé organizaci 
dopravy, aby se předešlo havarijním situacím. Místo záboru se nachází na rovném a 
přehledném úseku v ulici Františka Louckého, jedná se o místní komunikaci, kde je 
minimální dopravní provoz.  

Dále budou zajištěny dopravní značky „Pozor výjezd a vjezd vozidel stavby“ 
umístěné na přiléhající komunikace, značka „zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulí 
„mimo vozidel stavby“ umístěnou vedle uzamykatelné brány staveniště. Také značky 
oznamující ukončení omezení maximální rychlosti na 30 km/hod. A dopravní značky 
„zákaz zastavení“ umístěné v blízkosti vjezdu na staveniště. Podrobné řešení 
rozmístění značek je řešeno v příloze č. P.02 – Situace dopravních vztahů. 
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1 Obecné informace 

Výkaz výměr je zpracován pro nově přistavovanou část stavby, pro 
technologickou etapu zastřešení přístavby. Zahrnuje množství materiálu pro bourací 
práce, tesařské práce na krovu, pokrývačské a klempířské práce. Jsou započítány 
všechny vrstvy skladby střešní konstrukce. Podrobný výpočet pro tesařské, 
pokrývačské a klempířské práce je součástí přílohy P.03 – Položkový rozpočet. 

 
2 Bourací práce 

Budou provedeny demoliční práce štítu stávajícího objektu, krov přístavby 
přímo navazuje na krov stávající. V rozpočtu jsou započítány i práce na demontáž a 
opětovné položení krytiny v části demolovaného štítu. Demoliční práce budou 
prováděny před započetím tesařských prací, nejsou tedy naceněny v rozpočtu. 

 

2.1 Kubatura bouracích prací: 
Tabulka 3 - Kubatura bouracích prací. 

Prvek Množství [m3] 

Štítová stěna z CP, tl. 300mm 9,30 
Celkem 9,30 

 
3 Materiál pro tesařské práce 

Materiál pro tesařské práce na krovu zahrnuje řezivo a ostatní prvky skladby 
střešního pláště. Jedná se o smrkové dřevo pevnostní třídy C24. Vlhkost dřeva při 
dodávce a zabudování do konstrukce bude v maximálním rozmezí 12–15 %. Řezivo 
bude z výroby opatřeno impregnačním nátěrem Bochemit Antiflash ve třech 
vrstvách.  
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3.1 Řezivo: 

Tabulka 4 - Množství řeziva (finální velikost prvků-bez prořezu). 

Název prvku Šířka (mm) Výška  
(mm) 

Délka 
(mm) 

KS M3 

Sloupek 150 150 3380 4 0,3 
Sloupek (vikýř) 150 150 2140 9 0,43 
Vaznice 140 140 6050 4 0,47 
Vaznice (vikýř) 140 140 5200 2 0,20 
Kleština 60 200 4500 22 1,19 
Vrcholové ztužidlo 60 200 950 22 0,25 
Pozednice 140 160 6050 4 0,54 
Krokev 100 180 7040 13 1,65 
Krokev (vikýř) 100 180 3350 10 0,6 
Krokev (vikýř-vrchol) 100 180 2500 9 0,41 
Vzpěra 140 140 1380 8 0,22 
Střešní latě 50 40 4000 128 1,02 
Kontralatě 40 50 4000 46 0,37 
Prkna bednění 150 22 5000 224 3,70 
Pomocný hranol  80 140 4000 9 0,40 

Celkem         11,75 

 

3.2 Pomocný materiál tesařských prací 

Tabulka 5 - Množství materiálu skladby střešního pláště (včetně přesahů, 
prořezů, rezerv). 

Název prvku Množství 

TYVEK DuPONT kontaktní difuzní fólie  192,3 m2 
Foukaná tep.izol. CLIMASTONE S 55,50 m3 
OSB deska, pero-drážka, tl. 22mm 144, 3 m2 
Fólie podstřešní GUTTAFOL DS ALU Plus 197,0 m2 
Metalizovaná pástku Guttaband ALU (50m) 150 m 
Podhled SDK tl. 12,5mm 170,0 m2 

  



 

47 
 

4 Materiál pro pokrývačské práce: 

Materiál pro pokrývačské práce zahrnuje krytinu a její jednotlivé modifikace 
tvarovek, kotvící prvky a střešní doplňky. 

 

4.1 Krytina včetně doplňků: 

Tabulka 6 - Množství krytiny a jejich doplňků. (včetně rezerv). 

Název prvku Množství 

Střešní taška BRAMAC CLASSIC STAR  1220 ks 
Půlená střešní taška BRAMAC CLASSIC STAR 36 ks 
Lomená taška pultová BRAMAC CLASSIC STAR 34 ks 
Krajní taška BRAMAC CLASSIC STAR levá 31 ks 
Krajní taška BRAMAC CLASSIC STAR pravá 31 ks 
Odvětrávají taška BRAMAC CLASSIC STAR 20 ks 
Protisněhová taška s hákem BRAMAC CLASSIC STAR 440 ks 
Souprava pro napojení na pojistnou hydroizolační vrstvu 1 ks 
Hřebenáč Bramac Classic Star s příchytkou 21 ks 
Větrací pás hřebene Metalroll 12,5 m 
Univerzální držák latě BRAMAC 11 ks 
Hromosvodový hřebenáč Bramac Classic Star s příchytkou 10 ks 
Větrací okapní pás š. 100 mm 26 m 
Univerzální větrací mřížka Bramac 26 m 
Příchytka tašky BRAMAC 614 ks 
Pozinkovaný vrut 4,0 x 50 mm 300 ks 
Hřebíky do krytiny 2,8 x 35 mm 300 ks 

  



 

48 
 

5 Materiál pro klempířské práce: 

Materiál pro klempířské práce obsahuje jednotlivé prvky okapového systému 
StabiCor – M a lemovacího systému. 

5.1 Klempířské prvky – systém StabiCor-M, včetně doplňků: 

Tabulka 7 - Množství klempířských prvků. (zaokrouhleno na celé kusy). 

Název prvku Průměr [mm] Množství  
[ks] 

Žlab StabiCor-M, délky 4m 150 7 
Spojka žlabu StabiCor-M 150 9  
Univerzální žlabové čelo StabiCor-M 150 4  
Žlabový hák StabiCor-M 150 24  
Svodová roura StabiCor-M, délky 4m 100 4  
Koleno svodové roury 72° StabiCor-M 100 2  
Koleno svodové roury 40° StabiCor-M 100 4  
Spojka svodové roury StabiCor-M 100 14  
Klapka pro sběr dešťové vody StabiCor-M 100 1  
Objímka svodové roury StabiCor-M 100 10  
ALU lapač listí StabiCor-M 100 2 
Žlab StabiCor-M, délky 4m 100 3 
Žlabový hák StabiCor-M 100 10 
ALU žlabový kotlík 150/100 StabiCor-M 150/100 2 
ALU žlabový kotlík 100/80 StabiCor-M 100/80 1 
Svodová roura StabiCor-M, délky 1m 80 1 
Koleno svodové roury 72° StabiCor-M 80 1 
Koleno svodové roury 40° StabiCor-M 80 1 
Spojka svodové roury StabiCor-M 80 4 
Objímka svodové roury StabiCor-M 80 2 
Oplechování atiky pozink. plech Rš 630 12,5 m 
Lemování zdí, pozink. plech Rš 250 26,5 m 

 
  



 

49 
 

6 Výplně otvorů 

Jedná se o výplně okenních ve střešní konstrukci. Střešní okna jsou značky 
Velux. 

 
Tabulka 8 - Množství střešních oken. 

Název prvku Rozměry  
[mm] 

Množství 
[ks] 

Velux GZL 1051 MK06 780/1180 3 
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1 Obecné informace 

1.1 Základní informace o stavbě 

Název stavby: Stavebně technická etapa zastřešení polyfunkčního domu v 
Brumově-Bylnici. 
Místo stavby: Brumov-Bylnice, Brumov, Hildy Synkové č.p. 1005, parc. č. 586/4; 
588/6; 588/2 
Druh stavby: Změna dokončené stavby – nástavba 
Charakteristika stavby: Půdorysné rozšíření objektu včetně nové konstrukce 
střechy 
Účel stavby: Rozšíření prodejního domu a vybudování dvou podkrovních 
bytů 
Stavebník: Pavla Miklasová, H.Synkové 949, 763 31, Brumov – Bylnice 
Datum nar.: 27.4.1972 
Bohumil Miklas, H.Synkové 949, 763 31, Brumov – Bylnice 
Datum nar.: 17.11.1966 

1.2 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o přístavbu obchodního domu v Brumově-Bylnici, mezi ulicemi 1. 
května a Františka Louckého. Objekt se nachází na pozemcích parc. č. 586/4; 588/6; 
588/2 k.ú., svým charakterem zapadá do památkové zóny centra města. Hlavní 
přístup k pozemku a stávajícímu objektu je ze západní strany z ulice 1. května, 
přístup pro zásobování je pak z východní strany, z ulice Františka Louckého. 
Pozemek je rovinatý a volně navazuje na zpevněné plochy městských pěších 
komunikací. Přístavba bude zrealizována namísto stávajících skladovacích objektů, 
které budou zdemolovány. Přístavbou bude objekt doplněn o druhou prodejnu a 
v 2.NP budou vybudovány dvě samostatné bytové jednotky o velikosti 4+kk a 3+kk. 
Na stávající sedlovou střechu bude přímo navazovat krov nový, kde bude dodrženo 
výškové osazení. Zakončení sedlové střechy bude štítovou atikou přesahující hřeben 
krovu o 150 mm. Před samotnou realizací přístavby je potřeba provést některé 
bourací práce, které zahrnují demolici stávajících skladovacích objektů a demolici 
současné štítové stěny. Konstrukce střechy bude osazena na nově vyzděné 
obvodové zdivo z tvárnic Porfix. Střešní konstrukce je navržena valbová o sklonu 
střešní roviny 41°, s jedním pultovým vikýřem do jižní strany a třemi střešními okny 
Velux. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné prvky. Střešní krytina je navržena 
betonová taška od firmy Bramac. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou systému StabiCor – M a lemovacího systému z pozinkovaného 
plechu. 

1.3 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis se zabývá procesem výstavby krovu. Střecha je 
sedlová se sklonem střešní roviny 41° a pultovým vikýřem ve sklonu 20°. Budou 
použity dřevěné prvky. Roznášecím prvkem je pozednice 140/160 mm, dále sloupky, 
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které jsou tvořeny z dřevěných hranolů 150/150 mm na nichž jsou osazeny vaznice 
140/140 mm, které vynáší krokve o rozměru 100/180 mm. Vaznice jsou doplněny o 
kleštiny o rozměrech 60/200 mm a o vrcholová ztužidla 60/200 mm. Krytina bude 
kladena na laťování profilu 50/40 mm a kontralatě 40/50 mm, jedná se o krytinu 
BRAMAC CLASSIC STAR. Jako tepelná izolace bude použita foukaná minerální vata 
CLIMASTONE S, hydroizolační difuzní folie Tyvek SOLID bude doplněna o fólii 
GUTTAFOL DS ALU Plus. Pořadí a specifikace viz. popis skladby. 

 
2 Převzetí pracoviště 

2.1 Převzetí pracoviště 

Před samotným zahájením tesařských prací musí být vyzděny obvodové a 
nosné konstrukce včetně vybetonování železobetonového věnce. Železobetonový 
věnec musí být zhotoven alespoň 3 dny před ukládáním pozednice. Kontroluje se 
rovinatost horního povrchu železobetonového věnce, na který bude kotvena 
pozednice krovu. Tato rovinnost by měla být v mezích ± 5 mm/2 m. Ve věnci budou 
zabudovány závitové tyče Ø16mm pro kotvení pozednice. Závitové tyče budou 
osazeny v rozteči max. 2000 mm a budou vyčnívat nad rovinu železobetonového 
věnce min. 180 mm. Při převzetí pracoviště bude předána potřebná projektová 
dokumentace ke zhotovení konstrukce krovu. Předání a převzetí proběhne mezi 
technickým dozorem stavebníka a zhotovitelem daných prací. O převzetí pracoviště 
bude proveden zápis do stavebního deníku potvrzen podpisy zodpovědných osob. 

 

2.2 Připravenost staveniště 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu do výšky 2,0 m, v místě vjezdu 
na staveniště bude uzamykatelná brána. Budou nachystány a zhotoveny zpevněné 
a odvodněné plochy pro uskladnění materiálu. Pro uskladnění a úschovu drobného 
materiálu a mechanizace a pro hygienické zázemí pracovníků bude využíván stávající 
objekt, pro stavbyvedoucího bude zajištěna samostatná mobilní buňka. Dále budou 
zajištěny kontejnery na tříděný odpad a kontejner na odpad stavební. Pro dopravu 
pracovníků a drobné mechanizace na pracoviště bude zprovozněno stávající 
schodiště a bude zajištěn stavební výtah. 

 
3 Materiál 

3.1 Výpis materiálů 

Řezivo: 
Řezivo bude ze smrkového dřeva v hoblované úpravě, dodáváno 

v potřebných rozměrech a na stavbě budou prováděny jen minimální potřebné 
úpravy. Dřevěné prvky budou naimpregnovány ve výrobě přípravkem Bochemit 
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Antiflash ve třech vrstvách. Tento přípravek bude k dispozici na stavbě po celou 
dobu realizace tesařských prací. Každá úprava prvků, jako jsou úpravy tesařských 
spojů, krácení, apod., bude opatřena výše uvedenou impregnací. Dodávka 
veškerých dřevěných prvků bude zajištěna firmou Dřevovýroba Javorník CZ Plus 
s.r.o. 

Pevnostní třída dřeva C24. Vlhkost dřeva při zabudování do konstrukce v rozmezí 
max. 12 – 15 %.  

Tabulka s konkretizovanými rozměry, počty a celkovou kubaturou řeziva je 
řešena v kapitole č. 3 – Výkaz výměr pro tesařské, klempířské a pokrývačské práce. 

 
Prvky skladby střešního pláště: 

Skladba střešního pláště se dále skládá z difuzní folie TYVEK SOLID, která 
bude doplněna o pojistnou fólii GUTTAFOL DS ALU Plus, které budou mechanicky 
kotveny do prkenného záklopu a OSB desek, v místě přesahu bude izolace 
přelepena páskou Guttaband DS ALU Plus. Tepelné izolace foukaná minerální vata 
CLIMASTONE S bude foukána do mezi krokevního prostoru, bednění je tvořeno OSB 
deskami a prkenným záklopem. Podhled 2.NP bude z SDK Rigips RFI 12,5 mm.  

Tabulka s výpisem jednotlivých materiálů a jeho množství je řešena v kapitole 
č. 3 – Výkaz výměr pro tesařské, klempířské a pokrývačské práce. 

 
Další materiál: 

Dále bude použit různý spojovací materiál, hřebíky délek 40-230mm, vruty do 
dřeva. Pro impregnaci bude impregnační nátěr Bochemit Antiflash – bezbarvý (2x 5 
l ). Budou osazeny dřevěné rámy střešních oken Velux. Okno je dodáváno včetně 
lemovacích prvků, jejichž montáž spadá pod klempířské práce. 

3.2 Doprava 

3.2.1 Primární doprava 

Doprava řeziva 

Doprava řeziva potřebného k realizaci tesařských prací bude zajištěna z firmy 
Dřevovýroba Javorník CZ Plus s.r.o., která sídlí v obci Štítná nad Vláří. Dodavatel byl 
vybrán z důvodu blízkosti ke staveništi a možnosti výroby jednotlivých prvků krovu 
na zakázku. Dřevovýroba Javorník CZ Plus s.r.o. je vzdálená 5,1 km od staveniště. 
Délka trvání přepravy je cca 7 minut. Je potřeba převést 11,75 m3 řeziva, jehož 
celková hmotnost je 5,17 t, velikost valníku umožní přepravu materiálu naráz. 
Nejdelšími přepravovanými prvky jsou krokve, které mají délku 7,04 m. Ložná délka 
valníku je 7,40 m, prvky tím pádem nebudou přesahovat ložnou plochu a budou 
zajištěny ze všech stran korbou vozidla. Podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích, § 52, odstavce 3). Materiál musí být na valníku řádně 
připevněn, aby nedošlo k sesuvu, narušení stability vozidla a ohrožení dopravního 
provozu. K tomuto účelu budou použity upínací pásy. 
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Doprava výplní okenních otvorů 

Doprava střešních oken bude řešena pomocí dodávky Ford Transit. Jedná a 
se o 3 kusy střešních oken Velux GZL 1051 - velikosti MK06, doplňků a příslušenství. 
Okna budou dodávána firmou SPS-Střechy s.r.o. Odběrné místo se nachází na 
adrese Slavičín-Hrádek, Nádražní 94. Doba trvání přepravy je cca 13 minut. 

 
3.2.2 Sekundární doprava materiálu 

Dopravu materiálu po staveništi bude zajišťovat autojeřáb AD 20 Tatra. Jedná 
se především o přesun materiálu z valníku na skládku, následně pak transport ze 
skládky na pracovní plochu. Doprava ostatního drobného materiálu a pracovníků na 
pracoviště bude zajištěna pomocí šikmého stavebního výtahu Böcker HD 31K s 
nosností 270 kg pro převoz materiálu. 

3.3 Skladování 

Skladování materiálu bude zajištěno na zpevněné a odvodněné ploše, na 
pronajaté části sousední parcely s parc. č. 585. Bude pronajata část o šířce 8 metrů 
a celkové ploše 209,0 m2, bude sejmuta ornice a plocha bude zpevněna pomocí 
recyklátu. Řezivo bude uloženo na kolmých podstavných hranolech min. 300 mm 
nad zemí. Každá vrstva řeziva bude proložena proklady, které budou loženy nad 
sebou, aby nedocházelo k deformaci prvků a byl zajištěn pohyb vzduchu mezi 
skladovanými prvky, první proklad nebude začínat déle jak 300 mm od okraje prvku 
nebo dále jak v 1/10 délky prvku. Takto skladované řezivo musí být zakryto plachtou 
nebo jiným nepromokavým materiálem, aby bylo ochráněno před srážkovou vodou 
a povětrnostními vlivy. Materiál bude skladovaný do maximální výšky 1,8 m a mezi 
jednotlivými skladovacími stohy bude manipulační prostor min. 750 mm. Ostatní 
drobný materiál a mechanizace budou skladovány ve stávající části objektu, která je 
uzamykatelná a nedojde tak k odcizení předmětů. Doplňková hydroizolační vrstva 
bude skladována na paletě v původním obalu, aby nedošlo k jejímu poškození.  

 
4 Pracovní podmínky 

4.1 Obecné pracovní podmínky 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu do výšky 2,0 m pomocí 
mobilního oplocení, v místě vjezdu bude uzamykatelná brána šířky 4,0 m. Přístup ke 
stávajícímu objektu je zajištěn ze západní strany z přiléhající komunikace z ulice 1. 
května, přístup ke skládce bude ze strany východní a to z ulice Františka Louckého, 
kde budou vyhrazena 2 parkovací místa pro pracovníky. Hygienické prostory a 
zázemí pracovníků bude umístěno do stávajícího objektu, který bude v průběhu 
výstavby vyřazen mimo provoz. Budou k dispozici dvě místností, WC a koupelna. Pro 
stavbyvedoucího bude zřízena samostatná mobilní obytná buňka. Dále bude 
zajištěn přísun elektrické energie a vody, který bude rovněž zřízen ze stávajícího 
objektu. Staveniště nebude osvětleno, protože se nepředpokládají práce za snížené 
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viditelnosti a v nočních hodinách. Tesařských prací na krovu se zúčastní pouze osoby 
pověřené a vybavené předepsanými pracovními ochrannými pomůckami. Tito 
pracovníci budou proškoleni o dodržování předpisů BOZP a svým podpisem potvrdí 
proběhnuté školení a dodržování těchto předpisů v průběhu výstavby. 
 

4.2 Podmínky pracovního procesu 

Tesařské práce budou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek. 
Práce mohou probíhat i za mínusových teplot, nejvýše však -10 °C, v době realizace 
se mínusové teploty nepředpokládají. Při dosažení teplot nad 30 °C na venkovním 
pracovišti, bude zajištěn dostatek vody pro pitný režim. Maximální přípustná 
rychlost větru je 11 m/s a při manipulaci se zavěšenými břemeny na jeřábu 8 m/s. 
Viditelnost musí být minimálně 30 m. Při silném dešti, bouři, sněžení či námraze a 
při překročení výše zmíněných hodnot budou práce přerušeny. Na dodržování 
veškerých podmínek bude dohlížet stavbyvedoucí nebo odpovědný pracovník. 

 

5 Pracovní postup 

Před započetím tesařských prací musí být vyzděny a zkontrolovány nosné 
konstrukce, včetně železobetonového věnce a konstrukce vystupující nad rovinu 
střešního pláště, tj. štítové stěny. Ve štítové stěně budou vynechány 2 kapsy pro 
osazení vaznice, déle musí štítová stěna splnit podmínky rovinnosti a musí být 
dodržena výška dle projektu. Musí být zkontrolováno provedení kotvení pro 
pozednici v železobetonovém věnci, dostatečná pevnost a rovinatost věnce, 
vzdálenosti a průměr závitových tyčí. Závitová tyč musí z věnce vyčnívat minimálně 
o 180 mm. Dále proběhne kontrola dodaného materiálu, jeho kvalita, počet, 
správnost rozměrů a jeho ošetření nátěrem. 

5.1 Osazení pozednice 

Před osazením pozednice bude na horní plochu věnce uložena asfaltová 
lepenka DEK A 330 H v šířce 250 mm, která bude na sucho ložena na věnec a 
navlečena na přichystané závitové tyče pro kotvení pozednice. Po položení lepenky 
bude následovat osazení pozednice. Nově vybudovaná pozednice bude přímo 
navazovat na pozednici stávajícího objektu, napojení bude pomocí přeplátování o 
300 mm. Nejprve se musí vyměřit a vyvrtat místa otvorů, kudy bude procházet 
závitová tyč. Otvory budou vyvrtány ve stejném Ø jako závitová tyč, tedy 16 mm. 
Pozednice budou spojovány pomocí přeplátování, jak po délce, tak v místě rohů. 
Délka přeplátování bude 300 mm. Plát bude spojen pomocí čtyř hřebíků 4,0 x 120 
mm. Upravované tesařské spoje musí být opatřeny impregnačním nátěrem 
Bochemit Antiflash ve třech vrstvách. Po osazení pozednice na závitové tyče dojde k 
ukotvení pomocí podložky M16/18 a šestihranné matice M16. Matice musí být řádně 
dotaženy a závitová tyč by měla přesahovat hranu matice o více než 2 závity. 
V případné, že by závitová tyč vyčnívala příliš, bude závitová tyč zkrácena. 
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Obrázek 6 - Příklad tesařského spoje přeplátováním, napojení v rovině. 

 

 
Obrázek 7 - Příklad tesařského spoje přeplátováním, řešení rohu. 
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5.2 Osazení sloupků vikýře 

Po osazení pozednice bude následovat osazení obvodových sloupků vikýře. 
Sloupky budou kladeny na pozednici a budou s ní spojeny pomocí čepování. Budou 
dostatečně podepřeny, aby mohlo dojít k osazení vaznic. Bude zkontrolována 
svislost v obou směrech pomocí vodováhy a výška prvků. 

 
Obrázek 8 - Příklad tesařského spoje čepováním. 

5.3 Osazení vaznice 

Vaznice nově zbudované přístavby budou volně navazovat na vaznice 
stávající části krovu, bude proto kladen důraz na výškové osazení a provedení 
tesařského spoje – přeplátování. Vaznice budou kladeny v největší délce 6,05 m. 
Budou podepřeny již osazenými obvodovými sloupky vikýře, pomocnými hranoly a 
štítovou zdí. Vaznice bude se sloupkem spojena pomocí jednoduchého čepování, 
prvek proto musí mít předem hotovou kapsu pro následné osazení sloupku. V místě 
uložení vaznice na stěnu bude vložena asfaltová lepenka DEK A 330 H, v případě 
nerovnosti vaznice dojde k vypodložení stěny. Vaznice je uložena pouze na část 
štítové zdi a prostor kolem ní bude vyplněn pomocí tepelné izolace. Jako pomocná 
konstrukce sloupků pro vynesení vaznic budou přidány vzpěry délky 1,38 m, které 
budou spojeny pomocí šikmého čepování. Vaznice vikýře nijak nenavazuje na 
stávající krov a je vynášena pomocí samostatně stojících sloupků. Osazení bude 
probíhat pomocí autojeřábu AD 20 Tatra a to od vzdálenější strany směrem 
k autojeřábu. Po osazení musí být zkontrolována poloha vaznic, výškové osazení, 
rovinatost a provedení tesařských spojů. U výškového osazení se vaznice podepřou 
pomocnými hranoly a do požadované výšky se vyklínují, výška vaznice se poté bude 
kontrolovat pomocí nivelačního přístroje. Po dosažení požadované výšky budou za 
stálého podepření pomocnými hranoly osazovány sloupky.  
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5.4 Osazení sloupků hlavních vaznic 

Prvním krokem po osazení vaznic bude vyměření polohy sloupků. 
Zkontroluje se styčná plocha mezi sloupkem a podkladem z cementového potěru, 
která musí být rovná, bez prasklin, výstupků a nečistot. Sloupek se osadí na finální 
místo, hlava sloupu bude zasazena do vaznice pomocí čepování a do finální svislé 
pomoci bude sloupek dorovnán pomocí páčidla. Pomocí vodováhy zkontrolujeme 
svislost v obou směrech a přeměříme potřebnou výšku vaznice dle projektové 
dokumentace. Sloupky budou na stavbu dodány s délkovou rezervou a budou 
zkráceny na místě dle potřeby pomocí motorové pily. Veškeré úpravy řeziva a 
tesařské spoje musí být opatřeny impregnačním nátěrem Bochemit Antiflash ve 
třech vrstvách. 

5.5 Osazení pásků 

Po zabudování vaznic a sloupků budou zrealizovány pomocné pásky, které 
budou vynášet zatížení vaznice. Každý sloupek bude disponovat dvěma pásky ve 
směru vaznice, osazenými pomocí šikmého čepování se zapuštěním. Spoj bude 
doplněn pomocí hřebíků 4,0 x 120 mm. U sloupků vikýře pásky nebudou použity! 
Veškeré úpravy řeziva a tesařské spoje musí být opatřeny impregnačním nátěrem 
Bochemit Antiflash ve třech vrstvách. 
 

 
Obrázek 9 - Varianta řešení napojení vzpěr. 

5.6 Osazení krokví a kleštin 

V střešní soustavě se nachází tři typy krokví, z nichž jedna je nejdelší prvkem 
krovu a má délku 7,06 m. Krokve budou opatřeny příslušnými zářezy rovnou 
z výroby, aby na stavbě docházelo k minimálním úpravám. Krokve budou 
podepřeny vždy ve dvou bodech, a to pozednicí a vaznicemi. Osazení na pozednici i 
vaznici bude pomocí osedlání. Hloubka osedlání je 60 mm (1/3 výšky prvku), větší 
osedlání není možné z důvodu narušení nosnosti prvku. Osedlání bude doplněno o 
spojení hřebíkem. V úrovni hřebene budou protilehlé krokve spojeny čepováním – 
ostřihem (viz. obrázek X).  Nejprve budou rozměřeny a zakresleny pozice krokví. 
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Nejprve budou osazeny krokevní vazby v části sedlové střechy, poté krokve vikýře. 
Krokve se osadí do sedel tak, aby seděli celou plochou na podpěrných prvcích a 
nevznikaly mezery v místě styku prvků. Ve spoji se přibijí hřebíkem 7,6 x 230 mm. Ve 
hřebeni se krokve do sebe zapasují díky ostřihu, který bude doplněn svorníkem M12. 
Vytvořená vazba se dočasně diagonálně zavětruje pomocí latí a zpevní se kleštinami. 
Kleštiny budou kladeny zprava i zleva na každou krokev, provrtána vrtákem o 
průměru 12 mm a budou s krokví spojeny svorníkem M12 o délce 320 mm. Svorník 
bude vypodložen podložkou a dotažen maticí stejného průměru, která se řádně 
dotáhne. Vazby klademe střídavě z každé strany, aby se zatížení na vaznici přenášelo 
rovnoměrně. Jako poslední budou osazeny krokve vikýře, které budou podepřeny 
dvěma vaznicemi a spojeny taktéž pomocí osedlaní. Krokve není nutno opatřit 
výměnou, ve střešní konstrukci se budou nacházet 3 střešní okna, které jsou však 
situována do prostoru mezi krokvemi. 

 

 
Obrázek 10 - Příklad tesařského spoje-osedlání. 

 

 
Obrázek 11 - Příklad tesařského spoje čepováním-ostřihem. 
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Obrázek 12 - Detail řešení upevnění kleštin. 

 

5.7 Osazení vrcholové kleštiny 

Dalším krokem je provedení vrcholových kleštin. Ztužidlo bude kladeno 
stejně jako kleština, tzn. k vrcholovému spoji každé krokve z obou stran. Spojení 
bude zajištěno pomocí svorníku M12 délky 320 mm, který bude zakončen 
vypodloženou maticí M12 a řádně dotažen. 

5.8 Provedení bednění krovu 

Bednění bude tvořeno prkny tl. 22 mm. Kladení bude zahájeno od okapové 
hrany a bude prováděno na sraz. Připevnění prken bude pomocí hřebíků 3,1 x 70 
mm, kdy na každou krokev bude prkno přibito dvěma hřebíky. Napojení prken musí 
být vždy na ploše krokve, tak, aby se nevyskytovaly volné konce prken. Bude 
vyměřena poloha střešních oken a s místě okenního otvoru bude bednění 
vynecháno. V konstrukci se nachází tři střešní okna značky Velux o rozměrech 0,78 
x 1,18 m. 

5.9 Montáž plechové okapnice Bramac 

Nejprve se vyměří a pomocí značkovací šňůry vyznačí poloha horní hrany 
okapnice. Začneme kladením od stávajícího krovu, kde je nutné okapnice napojit. 
Napojení bude probíhat přesahem, kdy budou okapnice kladeny přes sebe tak, aby 
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bylo možné je přichytit pomocí hřebů. Okapnice musí vždy přesahovat finální hranu 
krovu o 20 mm. Kotvení je bude pomocí hřebíků 2,0 x 30 mm.  

 
Obrázek 13 - Provedení okapnice se správným přesahem. 

5.10 Pokládka pojistné hydroizolační vrstvy Tyvek DuPONT a 

kontralatí. 

Pokládka pojistné hydroizolační vrstvy bude probíhat současně s kladením 
latí a kontralatí. Celý proces bude začínat u okapní hrany a postupovat směrem 
k hřebenu. Jedná se o izolaci Tyvek DuPONT, kde jedna role obsahuje 50 m izolace a 
je vysoká 1,5 m. Bude rozvinut pás izolace po celé délce krovu, v místě návaznosti 
na stávající střešní izolaci musí být dodržen svislý přesah. U okapní hrany se pás 
přilepí k okapnici pomocí Al samolepící pásky šířky 70 mm. Připevnění hydroizolace 
v ploše bude provedeno pneumatickou sponkovačkou, sponami délky 19 mm. 
Spony budou nastřelovány do prkenného bednění. Místo styku jednotlivých pásu 
izolace bude přelepeno pomocí samolepící Al pásky šířky 70 mm a musí být dodržen 
přesah pásů izolace o 100 mm. Po přichycení izolace pomocí spon budou kladeny 
kontralatě v místě krokví. Délka latí bude 1400 mm, pro dosažení převázání izolace 
a budou přibíjeny hřebíky 3,1 x 80 mm. V souběhu s izolací a kontralatěmi budou 
kladeny i vodorovné latě nesoucí krytinu, viz. bod 5.11. Izolace bude prováděna 
v celé ploše, tzn. i přes vynechané okenní otvory. Při montáži oken pak bude vyřezán 
patřičný prostup. 

5.11 Montáž střešních latí 

Jako první bude přibita první střešní lať u okapové hrany a bude postupováno 
směrem k hřebenu. Vzdálenost latí je dána typem krytiny, tzn. 340 mm. Výjimkou je 
první a druhá lať od okapové hrany, které musí být naměřeny tak, aby položená 
taška přesahovala hranu krovu o 80 mm a voda tak moha být správně odváděna do 
okapního systému. První lať je z důvodů položení krytiny kladena na výšku. 
Vzdálenosti latí se vyznačí pomocí laťovacího distančníku. Po natažení HI se pokládají 
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latě ve svislém směru a na ně jsou kladeny latě vodorovné, vynášející krytinu. Musí 
být dodržen přesah min. 100 mm a místo styku bude přelepeno Al páskou. Postup 
se opakuje směrem k hřebení. V oblasti hřebene musí být pás folie spojitě přetažen 
přes hranu nároží případně hřebene a řádně připevněn. Hřebenovou tašku, tzv. 
hřebenáč vynáší hřebenová lať, která je osazena na univerzální držák hřebenové latě 
BRAMAC.  

5.12 Montáž střešních oken 

Posledním krokem je osazení střešních oken Velux. V přistavované části 
krovu jsou 3 střešní okna, umístěny do prostoru mezi krokvemi, tím pádem nebude 
potřeba zrealizovat krokevní výměnu. Vyměření okenního otvoru proběhlo již při 
kladení prkenného bednění, zkontroluje se tedy poloha umístění, vyřeže se otvor 
v hydroizolační vrstvě a provede se odstranění vodorovných latí. Výrobce udává 
rozměr pro osazení okna 80 x 120 mm, v laťování bude tedy vynechán otvor šířky 80 
cm a k výškovému osazení bude použito pomocných latí, ke kterým bude okno 
kotveno. Upevnění okna je pomocí čtyř montážních úchytů, kterými je okno 
opatřeno již z výroba. Úchyty budou ke konstrukci dotaženy pomocí vrutů. 
Zacházení a montáž bude provedena dle manuálu dodaného výrobcem střešních 
oken. 

 
6 Personální obsazení 

Konstrukci krovu bude provádět jedna pracovní četa, která bude složena 
z vedoucího čety, dvou kvalifikovaných tesařů a dvou pomocných pracovníků. 
Vedoucí čety bude dohlížet na práci a chování svých spolupracovníků, za které je 
zodpovědný. Veškeré práce budou pod dohledem stavbyvedoucí. Dalším 
pracovníkem bude obsluha autojeřábu a řidič valníku. 

 
Složení pracovní čety: 

1 x Vedoucí čety tesařů 
2 x Tesař 
2 x Pomocný pracovník 
 
Ostatní pracovníci: 

1 x Obsluha automobilního jeřábu 
1 x Řidič valníku 
 

Kvalifikovaní pracovníci – tesaři musí mít platné průkazy a certifikáty, které 
budou zkontrolovány. Všichni pracovníci budou obeznámeni s pravidly BOZP, které 
musí během prací dodržovat. O tomto poučení bude proveden zápis do stavebního 
deníku a každý účastník stavby potvrdí proškolení svým podpisem. Dodržování 
pravidel BOZP bude kontrolovat stavbyvedoucí. 
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Výpis profesí: 

Tesař 
Provádí hlavní práce na krovu, jako je osazení prvků, provedení tesařských 

spojů, pokládka pojistné hydroizolační vrstvy, vedoucí čety ručí za správnost a 
kompletnost provedení tesařských prací. Musí mít platný certifikát pro provádění 
tesařských prací a musí být proškolen z BOZP. 

 
Obsluha autojeřábu 

Bude zajištěn proškolený pracovník pro obsluhu autojeřábu. Pracovník musí 
mít platný jeřábnický a vazačský průkaz. 

 
Řidič 

Pracovník bude zajištěn firmou zvolenou pro dodání materiálu. Pracovník 
musí mít platný řidičský průkaz skupiny C. (nepočítá se s vozidlem s vlekem) 
 

7 Stroje, nářadí, pracovní a ochranné pomůcky 

V následující kapitole budou sepsány všechny stroje, nástroje, drobná 
mechanizace a pomůcky potřebné pro provedení tesařských prací. Bližší specifikace 
ke strojní sestavě a návrhu drobné mechanizace jsou řešeny samostatně v kapitole 
č. 8 – Návrh strojní sestavy. 

7.1 Stroje 

7.1.1 Autojeřáb AD 20 TATRA 

Jako autojeřáb byl zvolen autojeřáb AD 20 TATRA, je určený pro stavební 
a montážní práce i v těžkém terénu. Manipulovat s vozidlem může pouze osoba 
k tomu oprávněná. Použit bude zejména pro sekundární dopravu materiálu po 
staveništi, pro skládku řeziva z valníku na místo uskladnění, případně pro montáž 
velkých prvků konstrukce krovu. 

 
7.1.2 Valníku MAN TGL 12.220 4x2 BL 

Materiál o vyšší hmotnosti a větších rozměrech bude dopravován pomocí 
valníku MAN TGL 12.220 4x2 BL se sníženou kabinou. Jedná se o řezivo a bednící 
prkna. 

 
7.1.3 Dodávka Ford Transit 

Drobný materiál jako jsou střešní okna a pojistná hydroizolace bude 
převážen skříňovou dodávkou Ford Transit L2H3. 
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7.1.4 Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K 

Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K bude používán k přepravě a materiálu 
na pracoviště.  
 

7.2 Nářadí a drobná mechanizace 

7.2.1 Benzínová motorová řetězová pila Husqvarna 276 

Řetězová pila bude používána pro upravování prvků krovu, zkracování, 
výřezy, zarovnání. Délka vodící lišty je 40cm. Jedná se o benzínovou pilu, není tak 
potřeba elektrické energie. 

 
7.2.2 AKU vrtací kladivo HILTI – TE 2-A22 

Vrtací kladivo s funkcí příklepu. Bude použito pro vrtání otvorů pro svorníky. 
Jedná se o akumulátorové kladivo, není potřeba elektrické energie => jednodušší 
manipulace. 

K přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, pro možnost nepřetržité práce. 
 
7.2.3 AKU vrtací šroubovák HILTI – SF 10W-A22 ATC 

Šroubovák bude použit pro dotažení matic svorníků, závitových tyčí a pro 
montáž vrutů. Budou přítomny 2 kusy. Jedná se o akumulátorový šroubovák pro 
jednodušší manipulaci. Ke každému přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, pro možnost 
nepřetržité práce. 

 
7.2.4 AKU úhlová bruska HILTI – AG 150-A36 

Úhlová bruska bude používána k případnému krácení svorníků či závitových 
tyčí a následnému zabrušování řezu. Jedná se o akumulátorový pohon pro 
jednodušší manipulaci. K přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, pro možnost nepřetržité 
práce. 

 

7.2.5 AKU okružní pila HILTI – SCM 22A 

Okružní pila bude použita zejména pro řezání bednících prken. Jedná se o 
akumulátorový pohon pro jednodušší manipulaci. K přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, 
pro možnost nepřetržité práce. 
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7.2.7 Nivelační set Topcon AT – B2 

Nivelační set se skládá z nivelačního přístroje, stativu a skládací nivelační lati 
délky 5m. Nivelačním přístrojem se bude kontrolovat výškové osazení prvků a 
vodorovnost konstrukcí. 

 

7.2.8 Pneumatická sponkovačka GuDE Kombi 

Pneumatická sponkovačka bude použita pro kotvení pojistné hydroizolační 
vrstvy do prkenného bednění. 

7.3 Další pracovní pomůcky: 

 Tesařská kladiva, zednická kladiva 
 Vodováhy, olovnice 
 Pásmo, skládací metry, svinovací metry 
 Zednická šňůra, značkovací šňůra, zednická tužka  
 Žebříky hliníkové skládací 
 Štětce, ochranné spreje 
 Nůžky na plech, tesařský nůž, nůžky, zalamovací nůž 
 Ocelový úhelník 
 Pneumatická sponkovačka + spony 
 Stolařské svěrky 
 Pojízdné hliníkové lešení HAKI Universal (rozměr pole 1,25 x 3,05 m) 

7.4 Ochranné pomůcky 

 Pracovní oděv 
 Pracovní obuv 
 Pracovní rukavice 
 Ochranná helma 
 Reflexní vesta 
 Bezpečnostní postroj pro práci ve výškách, lana 
 Ochranné brýle 
 Ochranná helma pro práci ve výškách 

 

8 Jakost a kontrola kvality 

Jakost a kontrola kvality bude prováděna před zahájením procesu tesařských 
prací, v průběhu a po dokončení prací. Kontrolu bude provádět především 
stavbyvedoucí, případně technický dozor stavebníka. Práce budou prováděny podle 
platných norem a zákonů a budou dodrženy povolené odchylky provedených 
konstrukcí. Výčet norem a zákonů bude podrobně zpracován v příloze P.07 – 
Kontrolní a zkušení plán pro tesařské práce.  
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8.1 Vstupní kontrola 

Vstupní kontrola bude zahrnovat kontrolu správnosti projektové 
dokumentace, podle které bude konstrukce krovu prováděna. Zkontroluje se 
vybavení staveniště pro daný technologický proces prováděných prací, tj. kontrola 
skladovacích prostor, oplocení, zázemí zaměstnanců, funkčnost a kapacita přípojek 
energií a jejich správné provedení. Bude provedena kontrola strojů a mechanizace, 
jejich technický stav a množství pohonných hmot a olejů. Je potřeba zkontrolovat 
pracovníky, jejich certifikáty, kvalifikaci, pracovní povolení a proškolení BOZP. Budou 
zkontrolovány vyzděné nosné konstrukce zdiva s rovinností ± 5 mm/1-4 m výšky zdi, 
kontrola kapes ve zdivu pro osazení vaznic. Kontrola zhotovení železobetonových 
ztužujících věnců se zabudováním závitových tyčí pro kotvení pozednice, jeho 
dostatečná vyzrálost betonové směsi a rovinnost horního povrchu 
železobetonového věnce, která by měla být ± 5 mm/2 m. Ve věnci budou 
zabudovány závitové tyče pro ukotvení pozednice Ø 16 mm. Vzdálenost závitových 
tyčí bude max. 2000 mm a budou vyčnívat nad rovinu železobetonového věnce min. 
180 mm, delší závitové tyče budou zařezány a řez bude upraven antikorozním 
sprejem. Bude kontrolován každý nově přivezený materiál. Kontroluje se počet a 
rozměry prvků, označení výrobku, zda nejsou na první pohled viditelné vady kvality 
a provedení impregnačního nátěru řeziva. Dovolená odchylka pro průřezy šířky (< 
100) mm je (-1 až +3) mm. Pro průřezy tloušťky (100; 300) mm je odchylka (-2; +4) 
mm. Záporná délková odchylka řeziva není tolerována! Bude provedena kontrola 
vlhkosti řeziva pomocí elektronického vlhkoměru. Vlhkost řeziva musí být v rozmezí 
12-15 %. 

8.2 Mezioperační kontrola 

Vždy před začátkem stavebních prací budou kontrolovány klimatické 
podmínky. Maximální přípustná rychlost větru pří práci je 11 m/s a při manipulaci se 
zavěšenými břemeny na jeřábu povolená rychlost větru 8 m/s. Viditelnost musí být 
minimálně 30 m. Při bouři, silném dešti, sněžení, námraze, nebo při překročení výše 
zmíněných hodnot rychlosti větru se práce přeruší. V průběhu procesu bude také 
probíhat pravidelná kontrola strojů, jejich funkčnost, doplnění pohonných hmot a 
olejů. Průběžně bude kontrolováno používání ochranných pracovních pomůcek a 
dodržování předpisů BOZP. Budou kontrolovány certifikáty a oprávnění u strojů a 
prací to vyžadujících. V průběhu prací bude kontrolováno dodržení posloupnosti 
prací dle pracovního postupu a projektové dokumentace.  

Bude kontrolována geometrická přesnost prováděných prací a kontrola 
kvality tesařských spojů. Zvýšená opatrnost bude v místě návaznosti prvků na 
stávající krov. Maximální přípustná odchylka výšky osazení sloupků je ± 10 mm a 
svislosti ± H/200 (max. 30 mm). Odchylka vodorovnosti vodorovných tyčových prvků 
± 5 mm/2 m. U tesařských spojů bude kromě výše zmíněné kvality spoje 
kontrolováno i provádění impregnace upravovaných prvků. Po kontrole a osazení 
hlavních nosných prvků krovu se bude kontrolovat provedení bednění z prkenného 
záklopu, správnost uložení, kotvení a správný přesah plechové okapnice. U 
doplňkové hydroizolační vrstvy se kontrolují její přesahy, přelepení spojů, celistvost 
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a neporušenost, napojení a návaznost na stávající část krovu. Dále pak správnost 
rozvržení laťování a uložení hřebenových či latí u okraje okapu.  

8.3 Výstupní kontrola 

Výstupní kontroly bude provádět stavbyvedoucí za spoluúčasti stavebního 
dozoru stavebníka. Bude prováděna kontrola celkových rozměrů krovu, půdorysné 
polohy sloupků a otvorů pro následné osazení střešních oken. Dále pak správná 
návaznost na stávající část krovu, vodorovnost a rovinnost všech prvků. Kontrola 
správnosti provedených spojů, počet spojovacích prvků, dotažení svorníků 
(dodatečné dotažení bude provedeno po „sednutí“ krovu, tj. po 6-8 týdnech od 
montáže). Dále budou kontrolovány veškeré dokumenty potřebné při realizaci prací. 
Kontrola zápisů stavebního deníku, dodací listy materiálů, kontroly BOZP, plnění 
kontrolního a zkušebního plánu. 

 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

Při provádění tesařských prací musí být dodrženy všechny předpisy o 
ochraně života a zdravý osob, zvláště pak zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 362/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dále se 
bezpečnost práce řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 
vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Všichni pracovníci budou proškoleni o dodržování předpisů BOZP a budou 
seznámeni s technologickým postupem, podle kterého budou dané práce provádět. 
Po proškolení svým podpisem potvrdí proběhnuté školení a dodržování těchto 
předpisů. Dále bude kontrolována platnost, kompletnost a nabytí právní moci 
certifikátů, průkazů kvalifikovanosti pracovníků a pracovní povolení, kontroly budou 
zapsány do stavebního deníku. V průběhu výstavby bude namátkově probíhat 
kontrola proti požití návykových a omamných látek. Stavbyvedoucí také bude 
kontrolovat používání ochranných pracovních pomůcek. Bude kontrolováno 
správné uchycení a manipulování s břemeny při práci s jeřábem. 

Bezpečnost práce je podrobněji zpracována v kapitole č. 10 Bezpečnost práce 
řešených technologických etap. 
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10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Realizace tesařských prací bude provedeno tak, aby hluková zátěž ve 
venkovním prostoru stavby vyhověla požadavků stanovených nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hranice 
hluku by neměla překročit 65 dB. Při provádění prací budou použity mechanismy a 
zařízení (autojeřáb, nákladní vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy 
však budou působit pouze po omezeně krátkou dobu výstavby a lze je považovat 
jako nepodstatné. Všechny stroje budou před výjezdem ze staveniště očištěny, aby 
nedošlo ke znečištění komunikací, pokud by se tak stalo, budou nečistoty 
neprodleně odstraněny.  

Při provádění tesařských prací na krovu budou vznikat následující odpady, 
které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů podle zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 
320/2002 Sb. a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Třídění bude probíhat už na staveništi, kdy 
budou k dispozici kontejnery a nádoby na tříděný odpad. Bude zajištěn pravidelný 
odvoz kontejnerů a likvidace bude zajištěna specializovanou firmou mimo 
staveniště. Bude vedena evidence odpadů. 

 
Odpady vznikající realizací tesařských prací: 

Tabulka 9 - Tabulka odpadů vznikajících při realizaci tesařských prací. 

Číselný 
kód 

Název odpadu Kategorie 
odpadů 

Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 

O Odborná firma 

15 01 02 Plastové obaly O Výkup, odborná 
firma 

15 01 09 Textilní obaly O Odborná firma 

17 02 01 Dřevo O Odborná firma 

17 02 02 Sklo O Odborná firma 

17 02 03 Plasty O Odborná firma 

17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

N Odborná firma 

17 04 05 Železo a ocel O Odborná firma 

17 06 04 Izolační materiály O Výkup, odborná 
firma 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad 

O Kontejner-odvoz 
odborná firma 
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N . . . Nebezpečné odpady 
O . . . Ostatní odpady 
 

Případná likvidace dalších odpadů se musí řídit příslušnými výše uvedenými 
zákony a předpisy o odpadech. Kategorizace odpadů je provedena podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 
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1 Obecné informace 

1.1 Základní informace o stavbě 

Název stavby: Stavebně technická etapa zastřešení polyfunkčního domu v 
Brumově-Bylnici. 
Místo stavby: Brumov-Bylnice, Brumov, Hildy Synkové č.p. 1005, parc. č. 586/4; 
588/6; 588/2 
Druh stavby: Změna dokončené stavby – nástavba 
Charakteristika stavby: Půdorysné rozšíření objektu včetně nové konstrukce 
střechy 
Účel stavby: Rozšíření prodejního domu a vybudování dvou podkrovních 
bytů 
Stavebník: Pavla Miklasová, H.Synkové 949, 763 31, Brumov – Bylnice 
Datum nar.: 27.4.1972 
Bohumil Miklas, H.Synkové 949, 763 31, Brumov – Bylnice 
Datum nar.: 17.11.1966 

1.2 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o přístavbu obchodního domu v Brumově-Bylnici, mezi ulicemi 1. 
května a Františka Louckého. Objekt se nachází na pozemcích parc. č. 586/4; 588/6; 
588/2 k.ú., svým charakterem zapadá do památkové zóny centra města. Hlavní 
přístup k pozemku a stávajícímu objektu je ze západní strany z ulice 1. května, 
přístup pro zásobování je pak z východní strany, z ulice Františka Louckého. 
Pozemek je rovinatý a volně navazuje na zpevněné plochy městských pěších 
komunikací. Přístavba bude zrealizována namísto stávajících skladovacích objektů, 
které budou zdemolovány. Přístavbou bude objekt doplněn o druhou prodejnu a 
v 2.NP budou vybudovány dvě samostatné bytové jednotky o velikosti 4+kk a 3+kk. 
Na stávající sedlovou střechu bude přímo navazovat krov nový, kde bude dodrženo 
výškové osazení. Zakončení sedlové střechy bude štítovou atikou přesahující hřeben 
krovu o 150 mm. Před samotnou realizací přístavby je potřeba provést některé 
bourací práce, které zahrnují demolici stávajících skladovacích objektů a demolici 
současné štítové stěny. Konstrukce střechy bude osazena na nově vyzděné 
obvodové zdivo z tvárnic Porfix. Střešní konstrukce je navržena valbová o sklonu 
střešní roviny 41°, s jedním pultovým vikýřem do jižní strany a třemi střešními okny 
Velux. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné prvky. Střešní krytina je navržena 
betonová taška od firmy Bramac. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou systému StabiCor – M a lemovacího systému z pozinkovaného 
plechu. 
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1.3 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis se zabývá procesem klempířských a pokrývačských 
prací. Střešní konstrukce je sedlová o sklonu střešní roviny 41° s jedním pultovým 
vikýřem o sklonu 20°. Štítová stěna převyšuje konstrukci krovu o 150 mm a je 
zakončena atikou. Jako krytina je navržena betonová taška Bramac Classic Star. 
Okapní systém je zvolen StabiCor-M, který spadá taktéž pod firmu Bramac. 
Lemování vikýře, atikové stěny a oplechování atiky bude z pozinkovaného plechu.  

 
2 Převzetí pracoviště 

2.1 Převzetí pracoviště 

Před začátkem pokrývačských a klempířských prací musí být zhotovena 
konstrukce krovu, včetně prkenného bednění, doplňkové hydroizolační vrstvy, 
osazení okapnicemi a laťování. Musí být zkontrolována celistvost, přesahy izolačních 
pásů a přelepení spojů v místě styku hydroizolační vrstvy pomocí AL pásky. Folie 
nesmí být porušena a musí být přilepena páskou k okapnici. Případné porušení musí 
být důkladně opraveno AL páskou. Rovinnost vodorovného laťování by se měla 
pohybovat v maximální odchylce ± 5 mm / 2m.  Předání a převzetí proběhne mezi 
technickým dozorem stavebníka a zhotovitelem daných prací. Při převzetí bude 
předána veškerá potřebná projektová dokumentace k vypracování pokrývačských a 
klempířských prací. O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního 
deníku s podpisy zodpovědných osob. 

2.2 Připravenost staveniště 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu do výšky 2,0 m, v místě vjezdu 
na staveniště bude uzamykatelná brána. Budou nachystány a zhotoveny zpevněné 
a odvodněné plochy pro uskladnění materiálu. Pro uskladnění a úschovu drobného 
materiálu a mechanizace a pro hygienické zázemí pracovníků bude využíván stávající 
objekt, pro stavbyvedoucího bude zajištěna samostatná mobilní buňka. Dále budou 
zajištěny kontejnery na tříděný odpad a kontejner na odpad stavební. Pro dopravu 
pracovníků a drobné mechanizace na pracoviště bude zprovozněno stávající 
schodiště a bude zajištěn stavební výtah. 

 
3 Materiál 

3.1 Krytina včetně doplňků: 

Materiál pro pokrývačské práce zahrnuje krytinu a její jednotlivé modifikace 
tvarovek, jako jsou půlené tašky, přechodové tašky, tašky s hákem pro kotvení 
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sněholamu, tašky s příchytkou a tašky s protisněhovým hákem. Dále pak kotvící 
prvky a střešní doplňky. 

Tabulka s konkrétními prvky a jejich počty je řešena v kapitole č. 3 – Výkaz 
výměr pro tesařské, klempířské a pokrývačské práce. 

3.2 Klempířské prvky – systém StabiCor-M, včetně doplňků: 

Materiál pro klempířské práce obsahuje jednotlivé prvky okapového systému 
StabiCor – M a lemovacího systému z pozinkovaného plechu. 

Tabulka s konkrétními prvky a jejich počty je řešena v kapitole č. 3 – Výkaz 
výměr pro tesařské, klempířské a pokrývačské práce. 

Další materiál: 
Lemování střešních oken Velux – 3 ks. Střešní okno je dodáno včetně 

dřevěného rámu, jehož montáž spadá pod tesařské práce. 

3.2 Doprava 

3.2.1 Primární doprava materiálu 

Doprava krytiny a okapového systému: 
 

Doprava materiálu pro klempířské a pokrývačské práce bude zajištěna 
z firmy SPS-Střechy s.r.o., sídlící ve Slavičíně-Hrádku a je obchodním partnerem 
firmy Bramac. Jedná se o dopravu betonových tašek Bramac Classic Star a 
okapového systému StabiCor – M, který zahrnuje okapové žlaby, svody a veškerých 
doplňující prvky. Odběrné místo se nachází na adrese Slavičín-Hrádek, Nádražní 94. 
Doba trvání přepravy je cca 13 minut. Jedná se o palety s krytinou hmotnosti max. 
1,108 t, počet tašek na paletě je 258 ks. Předpokládaný počet palet je 8, kvůli 
omezené nosnosti valníku bude dodávka rozdělena do dvou jízd. V samostatné 
etapě proběhne doprava okapového systému, která proběhne naráz. Maximální 
délka žlabů či svodů je 4,0 m. 

Pro dopravu méně rozměrných prvků bude použita dodávka Ford Transit. 
Jedná se především o spojovací kusy okapního systému, žlabová čela, spojovací 
materiál, kolena svodových rour, mříže sněholamu atp. 

 
Doprava výplní okenních otvorů: 
 

Doprava střešních oken bude řešena pomocí dodávky Ford Transit. Jedná a 
se o 3 kusy střešních oken Velux GZL 1051 - velikosti MK06, doplňků a příslušenství.  
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3.2.2 Sekundární doprava materiálu 

Dopravu materiálu po staveništi bude zajišťovat autojeřáb AD 20 Tatra. Jedná 
se především o přesun materiálu z valníku na skládku. Doprava materiálu a 
pracovníků na pracoviště bude zajištěna pomocí šikmého stavebního výtahu Böcker 
HD 31K s nosností 270 kg pro převoz materiálu. 
 
3.3 Skladování 

Skladování palet krytiny bude zajištěno na zpevněné a odvodněné ploše, na 
pronajaté části sousední parcely s parc. č. 585. Bude pronajata část o šířce 8 metrů 
a celkové ploše 209,0 m2. Palety budou skladovány tak, aby byly přístupné, tj. šířka 
průchozí uličky musí být nejméně 750 mm. Okapní systém StabiCor-M a ostatní 
drobný materiál a mechanizace budou skladovány ve stávající části objektu, která je 
uzamykatelná a nedojde tak k odcizení předmětů.  

 
4 Pracovní podmínky 

4.1 Obecné pracovní podmínky 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu do výšky 2,0 m pomocí 
mobilního oplocení, v místě vjezdu bude uzamykatelná brána šířky 4,0 m. Přístup ke 
stávajícímu objektu je zajištěn ze západní strany z přiléhající komunikace z ulice 1. 
května, přístup ke skládce bude ze strany východní, a to z ulice Františka Louckého, 
kde budou vyhrazena 2 parkovací místa pro pracovníky. Hygienické prostory a 
zázemí pracovníků bude umístěno do stávajícího objektu, který bude v průběhu 
výstavby vyřazen mimo provoz. Budou k dispozici dvě místností, WC a koupelna. Pro 
stavbyvedoucího bude zřízena samostatná mobilní obytná buňka. Dále bude 
zajištěn přísun elektrické energie a vody, který bude rovněž zřízen ze stávajícího 
objektu. Staveniště nebude osvětleno, protože se nepředpokládají práce za snížené 
viditelnosti a v nočních hodinách. Tesařských prací na krovu se zúčastní pouze osoby 
pověřené a vybavené předepsanými pracovními ochrannými pomůckami. Tito 
pracovníci budou proškoleni o dodržování předpisů BOZP a svým podpisem potvrdí 
proběhnuté školení a dodržování těchto předpisů v průběhu výstavby. 

4.2 Podmínky pracovního procesu 

Klempířské a pokrývačské práce budou probíhat pouze za příznivých 
klimatických podmínek. Tj. maximální rychlosti větru je 11 m/s a 8 m/s při manipulaci 
se zavěšenými břemeny na jeřábu. Práce mohou probíhat i za mínusových teplot, 
nejvýše však -10 °C, v době realizace se mínusové teploty nepředpokládají. Při 
dosažení teplot nad 30 °C na venkovním pracovišti, bude zajištěn dostatek vody pro 
pitný režim. Viditelnost musí být minimálně 30 m. Při bouři, silném dešti, sněžení či 
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námraze a při překročení výše zmíněných hodnot se práce přeruší. Na dodržování 
veškerých podmínek bude dohlížet stavbyvedoucí nebo odpovědný pracovník. 

 
5. Pracovní postup 

Před započetím pokrývačských a klempířských prací musí být zkontrolováno 
provedení konstrukce nové části krovu, výškové osazení a návaznost na stávající 
krov. Kontrola bednění a provedení pojistné hydroizolační vrstvy, kdy izolace musí 
být celistvá a musí být dodrženy přesahy jednotlivých pásů. Místo styku izolací musí 
být přelepeno AL páskou. Musí být provedeno laťování, a to v roztečích daných 
krytinou Bramac Classic Star, tj. 340 mm. Před započetím prací musí být 
zkontrolována dodávka materiálu, jeho množství, správnost a technický stav. 

5.1 Montáž žlabových háků 

Při montáži žlabových háků se začíná v nejvyšším bodu žlabu, hák bude 
umístěn tak, aby okapní taška končila v zadní třetině žlabu, z důvodu docílení 
správného svedení vody do okapního systému. Na háku se vyznačí místo ohybu. 
Nejdříve se osadí první a poslední hák, mezi kterými se napnou dvě šnůry. Přesným 
sklonoměrem se zkontroluje spád spodní šňůrky a vyměří poloha mezilehlých háků. 
Spád žlabu je 5 mm / 1 bm. Osová vzdálenost háků je max. 900 mm. Po vyměření se 
háky položí vedle sebe a tužkou se vyznačí místa ohnutí. Je použita univerzální 
větrací mřížka, která má dostatečný větrací průřez a v místě háku se vylomí plastová 
drážka, háky se tedy připevňují bez zářezu, a to přímo k okapní lati.  
 

 
Obrázek 14 - Vyznačení míst ohybů. 
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5.2 Osazení univerzální větrací mřížky Bramac 

Větrací mřížka se osazuje na okapní lať. Po osazení žlabů se v místě žlabu se 
ze spodní strany vyloupne plastová drážka, větrací mřížka se připevní k okapní lati 
pomocí vrutů. Mřížka musí být správně uložena, musí plynule navazovat a pásky, 
které brání přístupu do prostoru pod krytinou, musí směřovat k hřebeni. Univerzální 
větrací mřížka současně zajišťuje podložení krajních tašek. 

 
Obrázek 15 - Montáž osazení háku pod větrací mřížkou. 

5.3 Osazení větracího okapního pásu 

Na čela kontralatí a okapní lati bude připevněn větrací pás a to tak, aby 
nevznikly mezery pro vniknutí nečistot, hmyzu a ptactva do prostorů střechy. Pásy 
budou připevněny pomocí hřebíků a kladou se s přesahem. 

5.4 Pokládka krytiny 

Díky štítové stěně přesahující hřeben, je dán pravý úhel k okapní hraně pro 
kladení krytiny, krytina tedy bude zarovnána se štítovou stěnou. Pokládka krytiny 
začíná u okapové hrany od levého okraje, tj. krytina navazuje na krytinu a tašky se 
překrývají. Nejprve se položí první řada okapních střešních tašek, které musí 
přesahovat okapovou hranu minimálně o 80 mm. Každá taška v okapové hraně 
bude připevněna dvěma vruty v předpřipravených otvorech. Při pokládce se 
kontroluje správnost uložení a mezery ve vodních drážkách tak, aby byla dodržena 
vzdálenost 900 mm na šířku tří tašek. V pokládce druhé řady tašek budou umístěny 
kovové tašky sněholamu pro pozdější osazení mříže sněholamu. Vzdálenost držáků 
kovových tašek sněholamu je 750 mm, tzn. každá třetí taška. Stejným postupem 
pokračujeme v kladení krytiny směrem ke hřebenu střechy, musíme však dbát na 
rozmístění protisněhových tašek, větracích tašek a stranových příchytek dle bodů 
5.4.1, 5.4.3 a 5.4.4. Stranové příchytky se osazují zaháknutím za vodní drážku tašky, 
podsunou se pod lať a správné osazení by mělo doprovázet cvaknutí příchytky. Kvůli 
účinkům větru musí být u hřebene každá taška kotvena dvěma antikorozními vruty, 
kotveny musí být i tašky v okolí prostupů, tzn. tašky v okolí střešních oken. Řezané 
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tašky se při pokládce nepředpokládají, v případě nutnosti řezané tašky, musí být 
taktéž kotvena vruty! 
 
5.4.1 Rozmístění a montáž protisněhových háků 

Rozmístění protisněhových háků je dáno typem sněhové oblasti a sklonem 
střešní rovinu. Objekt se nachází ve městě Brumov-Bylnice tj. ve sněhové oblasti č. 
IV. Sklon střešní roviny je 41°, tím pádem spadá do kategorie E.  

 

 
Obrázek 16 - Tabulka kategorií pro zařazení sněhové oblasti. 
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Protisněhové háky se zavěsí za střešní tašku, poté nad tuto tašku bude 
osazena protisněhová taška s drážkou pro průchod prostisněhového háku. 

 
Obrázek 17- Schematické zobrazení rozmístění protisněhových háků. 

5.4.2. Montáž mříže sněholamu 

V druhé řadě tašek jsou osazeny speciální kovové tašky pro držák sněholamu, 
na tašky se osadí držáky, vzdálenost držáků je 750 mm. Jsou zvoleny držáky pro 
kovovou mříž sněholamu, která je připevněna ve dvou bodech. Výška mříže je 200 
mm a dodávána je v délce 3000 mm. Jednotlivé mříže se spojují pomocí spojek 
k tomu určených, spojky se nasouvají do nosné tyče mříže a to při dolním i horním 
okraji. 
 

 
Obrázek 18 - Varianta řešení napojení vzpěr. 
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5.4.3. Rozmístění a montáž stranových příchytek tašky 

Při rozmístění stranových příchytek tašek hraje roli větrná oblast, výška 
hřebene nad terénem, sklon střechy a okolní terén. Daný objekt má střechu se 
sklonem 41° a nenachází se v oblasti se zvýšenou větrnou aktivitou, tím pádem je 
nutno kotvit každou třetí tašku (viz. schéma). U okapní hrany musí být příchytka 
použita u každé tašky. Montáž příchytky se provádí zaháknutím příchytky o střešní 
lať, dotažením ocel pásku a zahnutím pásku do prostoru pod krytinou. 
 

 
Obrázek 19 - Schéma rozmístění stranových příchytek. 

 
5.4.4. Pokládka větracích tašek 

Větrací tašky budou kladeny do předposlední řady u hřebene. Umístění tašky 
musí být do prostoru mezi krokvemi kvůli správné funkci. Na každé straně bude 
osazeno 10 ks větracích tašek. Doporučená hodnota u výrobce Bramac je 10 ks / 100 
m2 a hodnota je s rezervou splněna. Každá větrací taška bude připevněna pomocí 
dvou antikorozních vrutů.  

5.5 Montáž hřebenové střešní latě 

Nejprve se musí vyměřit výška univerzálního držáku Bramac UNI, to 
provedeme tak, že nejprve dočasně osadí vrcholová střešní lať, na kterou se osadí 
tašky z obou stran, přiloží se hřebenáč a doměří se výška držáku latě. Po vyměření 
se horní latě demontují, aby mohly být upevněny univerzální držáky. Držák nejprve 
ohneme dle požadované výšky a sklonu střešní roviny a poté jej ukotvíme pomocí 
vrutů. Prvně osadíme držáky na obou koncích krovu a mezi nimi se natáhne zednická 
šňůra, která bude udávat pozici zbylých držáků. Držák bude umístěn na každou 
krokevní vazbu. Následuje montáž hřebenové latě, která se osadí do držáku a 
v předem určených otvorech se připevní vruty.  
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Obrázek 20 - Osazení hřebenové latě, včetně natažení větracího pás (bod 5.6). 

5.6 Montáž větracího pásu Metalroll 

Větrací pás rozvineme před hřebenovou lať a v střední části tj. v místě 
hřebenové latě jej přichytíme pomocí sponkovačky. Větrací pás je po okrajích spodní 
strany opatřen lepicím tmelem, který je překryt separační páskou. Postupně se 
strhává ochranná vrstva a větrací pás se lepí na krytinu, materiál má roztažnost > 
50%, takže je tvarovatelný dle potřeby. V místě napojení na stávající krov je nutno 
dbát na přesah spoje pásů. 

5.7 Pokládka hřebenáčů 

Pokládka hřebenáčů bude začínat z pravé strany, směrem ke stávajícímu 
krovu. Nejprve se osadí hřebenáč u štítové stěny a přichytí se pomocí hřebenáčové 
příchytky. Dále se postupuje směrem ke stávajícímu krovu, kde poslední kus musí 
být podsunut pod hřebenáč stávající části. Musí být dodrženy přesahy jednotlivých 
kusů a každý kus bude kotven pomocí hřebenáčové příchytky.  Každý třetí hřebenáč 
je zvolen jako hromosvodový se speciální příchytkou pro snadné vedení 
hromosvodu, montáž hromosvodových kusů je stejná. Koncové hřebenáče nejsou 
použity, vlevo je řešeno napojení na stávající krov a v pravé části bude střecha 
zakončena pomocí lemování přecházejícího na štítovou zeď vystupující nad střešní 
rovinu. 

5.8 Montáž okapových žlabů 

Nejprve se mimo prostor střechy připraví otvor pro napojení svodu, kde bude 
umístěn žlabový kotlík. Žlabový kotlík se přiloží ke žlabu a jeho obrys obkreslí na 
žlab. Poté kotlík z každé strany o 10 mm posuneme do středu žlabu a obkreslíme 
obrys znovu, výsledný zmenšený obrys kotlíku je určen k vyříznutí. Uprostřed 
vyznačeného otvoru se vyvrtá otvor, aby se daly vsunout nůžky vyznačený otvor se 
vystřihne. Poté se v místě styku kotlíku se žlabem nalepí ochranná páska, aby 
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nedošlo k poškození nátěru, provizorně se osadí kotlík a gumovým kladívkem se 
zahne vyřezaná část směrem do kotlíku. Poté se kotlík uvolní, strhne se páska a 
ochranná fólie žlabu. Po očištění žlabu se kotlík zahákne za přední naválku žlabu a 
zajistí se zahnutím per. Takto připravený žlab osadíme do žlabových háků, 
zkontrolujeme polohu a natočení kotlíku, spád žlabu a žlab ukotvíme zahnutím 
plechových příchytek háku. Žlaby jsou dodávány v délce 4 m, napojení tedy probíhá 
pomocí vložení žlabové spojky. Nejprve se do naválky vloží spojovací prvek, ten 
osazujeme tak, aby vznikla dilatační mezera 3 mm, žlaby se napojí a spoj je stáhnut 
pomocí stojky s těsnící gumou. Nejprve se odehne pojistka, poté se spojka nasadí 
na zpětný ohyb žlabu a zahákne se za návalku. Pákou stáhneme oba konce spojky a 
zajistíme pojistkou v uzavřené poloze. Na konce žlabu budou osazeny žlabová čela, 
žlabové čelo je z výrovy osazeno těsnící gumou a montáž se provádí pouze 
nasunutím. Je potřeba zkontrolovat polohu těsnící gumy čela a jeho těsnost. 

5.9 Montáž svodových rour 

Před osazením prvku je nutné strhnout ochrannou folii. Nejprve proběhne 
osazení kolen na svodové roury, případně mezikusů tak, abychom se svislým 
svodem dostali ke stěně, ke které bude kotvena svodová roura. Uprostřed průmětu 
svodu se na stěnu vyvrtá otvor a vsadí se hmoždinka pro osazení objímky se závitem. 
Maximální vzdálenost objímek od sebe je 2,0 m. Minimální vzdálenost ve finální 
poloze svodu od stěny je 25 mm. Jednotlivé svody se napojují pomocí hrdel a pak se 
vkládají do objímky. Objímka se zaklapne a šroubem dotáhne tak, aby svod pevně 
držel a nedošlo k jeho poškození. Při montáži svodů bude osazena klapka pro sběr 
dešťové vody, musí se dbát na její výškové osazení tj. 1500 mm na úrovní přilehlého 
terénu. 

5.10 Montáž lemování štítové stěny a vikýře 

U štítové strany bude krytina zakončena pomocí půlených krajních tašek, ty 
se nejprve odeberou a nalepí se hydroizolační pás, který bude navazovat na 
pojistnou hydroizolační vrstvu střechy a bude vytažen na štítovou zeď. Místo styku 
se zdí a pojistnou HI bude přelepeno pomocí AL pásky. Poté můžeme přejít 
k lemování zdi. Pozinkovaný plech budeme kotvit do zdiva pomocí vrutů. Jedná se 
plech tvaru „L“, kdy jedna strana lícuje se stěnou a druhá část bude zakryta 
ukončovací taškou. Jednotlivé díly lemování musí navazovat, musí být 
dodržen přesah a musí být dodrženo jejich kotvení. V místě hřebene se pak musí 
lemování zastřihnout dle potřeby, aby finální styk vycházel v úrovni hřebene. Jedna 
ze stran musí přesahovat druhou a v místě přesahu budou kotevny vruty. Případné 
nesrovnalosti budou zahnuty pomocí klempířských kleští nebo gumového kladiva. 
Po provedení oplechování se opět osadí krajní tašky. V místě ukončení u okapové 
hrany bude lemování zakončeno okapničkou. Stejným postupem bude provedeno 
lemování vikýře. 
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5.11 Montáž lemování střešních oken Velux 

Budou použita střešní okna Velux GZL MK06, kde lemování okna je dodáváno 
přímo výrobcem. Lemování se skládá ze čtyř dílů z titan-zinku. Před osazením 
lemovacích kusů se nejprve nalepí speciální hydroizolační fólie, která je taktéž 
vyrobena přímo na daný typ okna. Nalepí se na hrany okenního rámu a na střešní 
laťování, kde kopíruje trav krovu. Poté se osadí spodní díl, který je opatřen 
plisovanou manžetou, která se vytvaruje dle přilehlé krytiny. Jednotlivé jsou 
opatřeny gumovým těsněním a do sebe se zacvaknou. Všechny díly jsou kotveny 
k laťování pomocí příponek. Musí se dbát na správné osazení jednotlivých dílu do 
sebe a zkontrolovat těsnící gumu, zda-li není skřípnutá či porušení. Jednotlivé prvky 
jsou poté kotveny do dřevěného rámu pomocí vrutů. Po řádném ukotvení se po 
obvodu dopoloží krytina, kde každý kus je kotven vruty. 
 

6 Personální obsazení 

Na pokrývačských a klempířských pracích bude pracovat jedna pracovní četa. 
Složení čety bude ze dvou kvalifikovaných pracovníků se zaměřením na pokrývačské 
a klempířské práce a dále čtyř pomocných pracovníků. Jeden z odborných 
pracovníků bude vedoucím čety a současně bude dohlížet na práci svých 
spolupracovníků. Bude zodpovědný za dodržení postupů, předpisů a dodržení 
kvality práce. Na veškeré práce a dodržování BOZP bude dohlížet stavbyvedoucí. 
Dalšími pracovníky bude obsluha automobilního jeřábu a řidič valníku. 

 
Složení pracovní čety pro pokrývačské práce: 

 2 x Pokrývač (1x vedoucí čety, 1x kvalifikovaný pracovník) 
 3 x Pomocný pracovník 
 
Složení pracovní čety pro klempířské práce: 

 2 x Klempíř – z toho jeden vedoucí čety 
 1 x Pomocný pracovník 
 
Ostatní pracovníci: 

 1 x Obsluha automobilního jeřábu 
 1 x Řidič valníku 
 

Kvalifikovaní pracovníci – tesaři musí mít platné průkazy a certifikáty, které 
budou zkontrolovány. Všichni pracovníci budou obeznámeni s pravidly BOZP, které 
musí během prací dodržovat. O tomto poučení bude proveden zápis do stavebního 
deníku a každý účastník stavby potvrdí proškolení svým podpisem. Dodržování 
pravidel BOZP bude kontrolovat stavbyvedoucí. 
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Výpis profesí: 
Pokrývač 

Provádí pokládku krytiny. Kontroluje správné rozmístění jednotlivých prvků 
na 

střeše, provedení detailů, správné kladení, dodržení přesahů a upevňování 
podle technologického 
předpisu. Musí mít platný certifikát pro provádění pokrývačských prací. 
 
Obsluha autojeřábu 

Bude zajištěn proškolený pracovník pro obsluhu autojeřábu. Pracovník musí 
mít platný jeřábnický a vazačský průkaz. 

 
Řidič 

Pracovník bude zajištěn firmou zvolenou pro dodání materiálu. Pracovník 
musí mít platný řidičský průkaz skupiny C. (nepočítá se s vozidlem s vlekem) 
 

7 Stroje, nářadí, pracovní a ochranné pomůcky 

7.1 Stroje 

7.1.1 Autojeřáb AD 20 TATRA 

Jako autojeřáb byl zvolen autojeřáb AD 20 TATRA, je určený pro stavební 
a montážní práce i v těžkém terénu. Manipulovat s vozidlem může pouze osoba 
k tomu oprávněná. Použit bude pro složení palet krytina, případně jiných těžkých 
prvků z valníku na skládku materiálu. 

 
7.1.2 Valníku MAN TGL 12.220 4x2 BL 

Materiál o vyšší hmotnosti a větších rozměrech bude dopravován pomocí 
valníku MAN TGL 12.220 4x2 BL se sníženou kabinou. Jedná se 8 palet střešní krytiny 
a dlouhé prvky okapního systému, tj. žlaby a svody dodávané v délkách 4,0 m. 

 
7.1.3 Dodávka Ford Transit 

Drobný materiál jako jsou střešní okna, prvky okapního systému, spojovací 
materiál a pojistná hydroizolace bude převážen skříňovou dodávkou Ford Transit 
L2H3. 

 
7.1.4 Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K 

Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K bude používán k přepravě a materiálu 
na pracoviště.  
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7.2 Nářadí a drobná mechanizace 

7.2.1 Benzínová motorová řetězová pila Husqvarna 276 

Řetězová pila bude používána pro upravování dřevěných prvků, krácení 
hřebenových či pomocných latí. Délka vodící lišty je 40cm. Jedná se o benzínovou 
pilu, není tak potřeba elektrické energie. 

 
7.2.2 AKU vrtací šroubovák HILTI - SF 10W-A22 ATC 

Šroubovák bude použit pro případné vrtání prvků okapového systému či 
lemování a pro osazení větracího pásu a větrací mřížky. Jedná se o akumulátorový 
šroubovák pro jednodušší manipulaci. Budou k dispozici 2 ks a ke každému přístroji 
jsou dvě Li-Ion baterie, pro možnost nepřetržité práce. 
 
7.2.3 AKU úhlová bruska HILTI - AG 150-A36 

Úhlová bruska bude používána k případnému řezání nebo broušení prvků 
okapního systému nebo krácení závitových tyčí objímek. Jedná se o akumulátorový 
pohon pro jednodušší manipulaci. K přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, pro možnost 
nepřetržité práce. 

 

7.2.5 AKU okružní pila HILTI – SCM 22A 

Okružní pila bude použita zejména pro řezání dřevěných prvků. Jedná se o 
akumulátorový pohon pro jednodušší manipulaci. K přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, 
pro možnost nepřetržité práce. 

 
7.2.7 Nivelační set Topcon AT – B2 

Nivelační set se skládá z nivelačního přístroje, stativu a skládací nivelační lati 
délky 5m. Nivelačním přístrojem se bude kontrolovat výškové osazení prvků, 
vodorovnost nebo dodržení sklonu konstrukcí. 

 
7.2.8 AKU nýtovačka GESIPA FireBird 

Nýtovačka bude použita pro spoje lemovaní zdí a atiky. Jedná se o 
akumulátorový pohon pro jednodušší manipulaci. K přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, 
pro možnost nepřetržité práce. 

 
7.2.9 Elektrické nůžky EXTOL Industrial EIS 25-500 

Elektrické nůžky budou použity pro řezání a úpravu prvků okapového 
systému a lemovaní. 
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7.3 Pracovní pomůcky 

 Tesařská kladiva 
 Vodováhy 
 Pásmo, skládací metry, svinovací metry 
 Zednická šňůra, značkovací šňůra 
 Gumové kladivo 
 Žebříky 
 Štětce 
 Nůžky na plech, tesařský nůž, nůžky 
 Ocelový úhelník 
 Mechanická sponkovačka 
 Stolařské svěrky 

7.4 Ochranné pomůcky 

 Pracovní oděv 
 Pracovní obuv 
 Pracovní rukavice 
 Ochranná helma 
 Ochranná helma pro práce ve výškách 
 Reflexní vesta  
 Bezpečnostní postroj pro práci ve výškách 
 Ochranné brýle 

 

8 Jakost a kontrola kvality  

Jakost a kontrola kvality bude prováděna před zahájením procesu 
klempířských a pokrývačských prací, v průběhu a po dokončení prací. Kontrolu bude 
provádět především stavbyvedoucí, případně technický dozor stavebníka. Práce 
budou prováděny podle platných norem a budou dodrženy povolené odchylky 
provedených konstrukcí. Kontrolní a zkušení plán je zpracován samostatně v příloze 
P.08 – Kontrolní a zkušení plán pro klempířské a pokrývačské práce. 

8.1 Vstupní kontrola 

Ve vstupní kontrole bude kontrola technické dokumentace, její správnosti a 
úplnosti a budou kontrolovány postupy, podle kterých budou pokrývačské a 
klempířské práce prováděny. Bude zkontrolováno vybavení staveniště pro dané 
práce, tzn. zpevněná a odvodněná skládka, uzamykatelné skladovací prostory, 
hygienické zázemí pro pracovníky, oplocení, stavební výtah a dostupnost přípojek 
elektrické energie a vody. Budou kontrolovány doposud zhotovené práce. Bude 
zkontrolována rovinnost zhotovené konstrukce krovu, návaznost, sklon, rozteč 
laťování, celistvost doplňkové hydroizolační vrstvy, návaznost na okapnici, přelepení 
izolace v místě spojů a osazení okenních otvorů. Bude také kontrolována rovinnost 
štítových a vikýřových stěn, pro následné lemování. Dále je nutné provést kontrolu 
materiálu. Bude kontrolován typ materiálu, jeho délka, barva, počet, technický stav, 
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označení a zpětná kontrola prvků s dodacím listem. Je také potřeba zkontrolovat 
pracovníky, jejich kvalifikovanost, potřebné certifikáty, pracovní povolení a 
proškolení BOZP, kde bude kontrolována platnost a vlastnictví potřebných průkazů. 
Budou kontrolovány i stroje a nástroje používané k daným pracím. A to tak, že musí 
být zkontrolován jejich technický stav, způsobilost, množství pohonných hmot a 
olejů. 

8.2 Mezioperační kontrola 

Vždy před začátkem stavebních prací budou kontrolovány klimatické 
podmínky. Maximální přípustná rychlost větru pří práci je 11 m/s a při manipulaci se 
zavěšenými břemeny na jeřábu povolená rychlost větru 8 m/s. Viditelnost musí být 
minimálně 30 m. Při bouři, silném dešti, sněžení, námraze, nebo při překročení výše 
zmíněných hodnot rychlosti větru se práce přeruší. V průběhu procesu bude také 
probíhat pravidelná kontrola strojů, jejich funkčnost, doplnění pohonných hmot a 
olejů. Průběžně bude kontrolováno používání ochranných pracovních pomůcek a 
dodržování předpisů BOZP. Budou kontrolovány certifikáty a oprávnění u strojů a 
prací to vyžadujících. V průběhu prací bude kontrolováno dodržení posloupnosti 
prací dle pracovního postupu, manuálu výrobce a projektové dokumentace.  

Při montáži žlabových háků se kontroluje umístění háku, aby okapní taška 
přesahovala do zadní 1/3 žlabu, dále je kontrolován minimální spád, který činí 0,5 
mm/m. Poté se kontroluje osazení větracích pásů a mřížek, jejich správné ukotvení, 
návaznost a celistvost. Poté přejdeme na kladení krytiny, kde musí být dbáno na 
správné rozmístění tašek s protisněhovým hákem, tašek pro kotvení mříže 
sněholamu, tašek se stranovou příchytkou (viz. body 5.4.1, 5.4.3 a 5.4.4) a tašek pro 
odvětrávání. Průběžně se kontroluje správnost kladení, kolmost, dodržení mezer ve 
vodních drážkách, které se kontroluje přeměřením tří tašek, které musí být vzdáleny 
900 mm. Kvůli účinkům větru musí být u hřebene každá taška kotvena dvěma 
antikorozními vruty, kotveny musí být i tašky v okolí prostupů, tzn. tašky v okolí 
střešních oken. Řezané tašky se při pokládce nepředpokládají, v případě nutnosti 
řezané tašky, musí být taktéž kotvena vruty! U hřebene kontrolujeme návaznost na 
stávající část krovu a správnou výšku hřebenové latě, rozteč držáků, osazení latě a 
vytvarování větracího pásu hřebene. Kontroluje se rozmístění hromosvodových 
hřebenáčů a jejich kotvení. Před osazením okapových žlabů se kontroluje stržení 
ochranné folie, minimální sklon žlabu 5 mm/m, ukotvení žlabu a napojení pomocí 
spojovacího elementu a žlabových spojek. Je nutné zkontrolovat dilatační spáru mezi 
napojenými prvky, která je cca 3 mm. Dále se kontroluje osazení žlabových kotlíků a 
univerzálních čel a jejich těsnění. Při montáži svodových rour se kontroluje napojení 
kolen a jejich těsnost, vzdálenost objímek, která by neměla překročit 2 metry a jejich 
ukotvení do obvodových stěn. Vzdálenost objímky od finální fasády objektu je 
minimálně 25 mm a musí být správně dotaženy. Kontrolujeme osazení kusů pro 
sběr dešťové vody, správnou výšku a těsnost. 

Před začátkem provádění lemování zdí, je nejprve potřeba zkontrolovat 
správnost napojení hydroizolačních vrstev krovu na vystupující stěny, kontroluje se 
také její celistvost a dodržení přesahů. Kontroluje se napojení jednotlivých kusů 
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lemování, jejich přesah a kotvení. Poté se zkontroluje správné osazení tašek v místě 
lemování.  

Při lemování atiky musí být nejdříve zkontrolováno zakončení atiky, pevný a 
rovný podklad s vytvořením spádové vrstvy s minimálním spádem 5%. Dále se 
kontroluje návaznost hydroizolace. Při kladení jednotlivých plechů musíme 
kontrolovat přesah konce okapničky od finální vrstvy atiky, provedení a napojení 
jednotlivých kusů a jejich kotvení. 

8.3 Výstupní kontrola 

Výstupní kontroly bude provádět stavbyvedoucí společně s technickým 
dozorem stavebníka. Bude kontrolována celistvost střešní krytiny, správné 
rozmístění speciálních tašek a  zda nejsou některé tašky poškozeny. Bude kladen 
důraz na kontrolu detailů v místech, kde hrozí zatečení vody do střešní konstrukce, 
jako je hřeben, střešní okna či lemování zdí. U okapového systému bude 
zkontrolována jeho funkčnost, těsnost, dodržení minimálních sklonů pro odtok vody 
a dodržení vzdáleností objímek svodových rour. Bude provedena kontrola, jestli 
provedené práce odpovídají dokumentaci. Bude taky zkontrolován stavební deník, 
dodací listy materiálů, plnění kontrolního a zkušebního plánu, dodržení norem a 
BOZP. 

 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

Při provádění klempířských a pokrývačských prací musí být dodrženy všechny 
předpisy o ochraně života a zdravý osob, zvláště pak zákon č. 225/2012 Sb., kterým 
se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 362/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dále se 
bezpečnost práce řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 
vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Všichni pracovníci budou proškoleni o dodržování předpisů BOZP a budou 
seznámeni s technologickým postupem, podle kterého budou dané práce provádět. 
Po proškolení svým podpisem potvrdí proběhnuté školení a dodržování těchto 
předpisů. Dále bude kontrolována platnost, kompletnost a nabytí právní moci 
certifikátů, průkazů kvalifikovanosti pracovníků a pracovní povolení, kontroly budou 
zapsány do stavebního deníku. V průběhu výstavby bude namátkově probíhat 
kontrola proti požití návykových a omamných látek. Stavbyvedoucí také bude 
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kontrolovat používání ochranných pracovních pomůcek. Bude kontrolováno 
správné uchycení a manipulování s břemeny při práci s jeřábem. 

Bezpečnost práce je podrobněji zpracována v kapitole č. 10 Bezpečnost práce 
řešených technologických etap. 

 

10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Realizace tesařských prací bude provedeno tak, aby hluková zátěž ve 
venkovním prostoru stavby vyhověla požadavků stanovených nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hranice 
hluku by neměla překročit 65 dB. Při provádění prací budou použity mechanismy a 
zařízení (autojeřáb, nákladní vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy 
však budou působit pouze po omezeně krátkou dobu výstavby a lze je považovat 
jako nepodstatné. Všechny stroje budou před výjezdem ze staveniště očištěny, aby 
nedošlo ke znečištění komunikací, pokud by se tak stalo, budou nečistoty 
neprodleně odstraněny.  

Při provádění tesařských prací na krovu budou vznikat následující odpady, 
které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů podle zákona o 
odpadech č. 185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 
320/2002 Sb. a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. Třídění bude probíhat už na staveništi, kdy 
budou k dispozici kontejnery a nádoby na tříděný odpad. Bude zajištěn pravidelný 
odvoz kontejnerů a likvidace bude zajištěna specializovanou firmou mimo 
staveniště. Bude vedena evidence odpadů. 

 
Odpady vznikající realizací tesařských prací: 

Tabulka 10 - Tabulka odpadů vznikajících při realizaci klempířských a 
pokrývačských pracích. 

Číselný kód Název odpadu Kategorie 
odpadů 

Způsob likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 

O Odborná firma 

15 01 02 Plastové obaly O Výkup, odborná 
firma 

15 01 09 Textilní obaly O Odborná firma 

17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky 

O Odborná firma 

17 02 01 Dřevo O Odborná firma 

17 02 02 Sklo O Odborná firma 

17 02 03 Plasty O Odborná firma 
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17 03 01 Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

N Odborná firma 

17 04 05 Železo a ocel O Odborná firma 

17 04 07 Směsné kovy O Odborná firma 

17 06 04 Izolační materiály O Výkup, odborná 
firma 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad 

O Kontejner-odvoz 
odborná firma 

N . . . Nebezpečné odpady 
O . . . Ostatní odpady 
 

Případná likvidace dalších odpadů se musí řídit příslušnými výše uvedenými 
zákony a předpisy o odpadech. Kategorizace odpadů je provedena podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 
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1 Základní informace o objektu 

Název stavby: Stavebně technická etapa zastřešení polyfunkčního domu v 
Brumově-Bylnici. 
Místo stavby: Brumov-Bylnice, Brumov, Hildy Synkové č.p. 1005, parc. č. 586/4; 
588/6; 588/2 
Druh stavby: Změna dokončené stavby – nástavba 
Charakteristika stavby: Půdorysné rozšíření objektu včetně nové konstrukce 
střechy 
Účel stavby: Rozšíření prodejního domu a vybudování dvou podkrovních 
bytů 
Stavebník: Pavla Miklasová, H.Synkové 949, 763 31, Brumov – Bylnice 
Datum nar.: 27.4.1972 
Bohumil Miklas, H.Synkové 949, 763 31, Brumov – Bylnice 
Datum nar.: 17.11.1966 

 
Jedná se o přístavbu obchodního domu v Brumově-Bylnici, mezi ulicemi 1. 

května a Františka Louckého. Objekt se nachází na pozemcích parc. č. 586/4; 588/6; 
588/2 k.ú., svým charakterem zapadá do památkové zóny centra města. Hlavní 
přístup k pozemku a stávajícímu objektu je ze západní strany z ulice 1. května, 
přístup pro zásobování je pak z východní strany, z ulice Františka Louckého. 
Pozemek je rovinatý a volně navazuje na zpevněné plochy městských pěších 
komunikací. Přístavba bude zrealizována namísto stávajících skladovacích objektů, 
které budou zdemolovány. Přístavbou bude objekt doplněn o druhou prodejnu a 
v 2.NP budou vybudovány dvě samostatné bytové jednotky o velikosti 4+kk a 3+kk. 
Na stávající sedlovou střechu bude přímo navazovat krov nový, kde bude dodrženo 
výškové osazení. Zakončení sedlové střechy bude štítovou atikou přesahující hřeben 
krovu o 150 mm. Před samotnou realizací přístavby je potřeba provést některé 
bourací práce, které zahrnují demolici stávajících skladovacích objektů a demolici 
současné štítové stěny. Konstrukce střechy bude osazena na nově vyzděné 
obvodové zdivo z tvárnic Porfix. Střešní konstrukce je navržena valbová o sklonu 
střešní roviny 41°, s jedním pultovým vikýřem do jižní strany a třemi střešními okny 
Velux. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné prvky. Střešní krytina je navržena 
betonová taška od firmy Bramac. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou systému StabiCor – M a lemovacího systému z pozinkovaného 
plechu. 

 
2 Základní informace o staveništi 

2.1 Popis území staveniště 

Stavební parcela se nachází nedaleko centra města Brumov-Bylnice, mezi 
ulicemi 1. května a ulicí Františka Louckého a skládá se z parcel č. 586/4; 588/2; 
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588/6. Z nedostatku prostoru pro skladování materiálu a manipulaci jeřábu bude 
pronajata část sousední parcely č. 585. Pronajatá část bude o velikosti 209 m2 a bude 
na ni zřízen vjezd z východní strany z ulice Františka Louckého. 

2.2 Předání a převzetí staveniště 

K předání a převzetí staveniště dojde v předem stanoveném termínu 
uvedeném ve smlouvě. Investor případně dozor investora předá staveniště 
zhotoviteli daných prací. Bude také předána platná a ověřená projektová 
dokumentace včetně stavebního povolení. U stavebního povolení musí být platná 
právní moc. Bude zkontrolován stav staveniště které bude přebíráno, v případě 
nedostatků bude smluvně upřesněno jejich odstranění. O předání a převzetí 
staveniště a příslušných dokumentů bude proveden zápis do stavebního deníku s 
podpisy dotčených stran. 

2.3 Stavební ohlášení 

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu § 104 
Jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce vyžadují ohlášení dle odst. 1 
písm. g) stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1. Pro 
ohlášení stavby na příslušný stavební úřad je nutno podat předepsaný formulář dle 
přílohy č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování 
a stavebním řádu.  

 
Stavebnímu úřadu bude sdělen záměr výstavby a rozvržení staveniště a 

budou zajištěny výše uvedené povolení. Jedná se zejména o oplocení staveniště, 
dopravní omezení a mobilní stavební buňku. 

 
3 Řešení zařízení staveniště v průběhu výstavby 

Zařízení staveniště pro technologickou etapu tesařských, pokrývačských a 
klempířských prací bude řešeno v jedné etapě, díky minimálním změnám staveniště 
v průběhu těchto prací. Řešení zařízení staveniště je popsáno v této technické zprávě 
a v příloze P3 – Zařízení staveniště. Pronajatá parcela sloužící jako staveniště bude 
oplocena pomocí mobilního stavebního oplocení HERAS 2,0 m. Z ulice Františka 
Louckého bude zajištěn vjezd a bude zde osazena uzamykatelná brána šířky 4,0 m. 
Jako hygienické zázemí pro pracovníky bude sloužit stávající část objektu, kde je 
k dispozici samostatné WC, sprchový kout a volná místnost. Stávající objekt bude 
také sloužit jako uzamykatelný sklad pro drobnou mechanizace a drobný, dražší 
materiál. Objekt bude v dobu prací mimo provoz. Samostatná mobilní buňka bude 
zřízena pro stavbyvedoucího a bude uložen na zpevněné ploše. Na staveništi se 
budou nacházet nádoby na tříděný odpad, velkoobjemové kontejnery na stavební 
suť a na dřevěný odpad. Mobilní buňka stavbyvedoucího bude napojena na zdroj 
elektrické energie. Napojení elektrické rozvaděče a odběrné místo vodovodu bude 
ze stávajícího objektu. Budou napojeny elektroměry, případně vodoměry pro odečet 
spotřebované elektřiny a vody. Pro uskladnění materiálu bude zrealizována 
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zpevněná a odvodněná skládka. Drobný a drahý materiál bude uskladněn ve 
stávající části objektu, aby nedošlo k jeho odcizení. V průběhu prací bude na 
staveništi přítomný šikmý stavební výtah Böcker HD 31K, sloužící pro přepravu 
materiálu na pracovní plochu. Na staveništi bude přítomen autojeřáb AD 20 Tatra 
pro složení materiálu z valníku a případné přesunutí řeziva na pracovní plochu. 

 
4 Časový plán budování a likvidace objektů zařízení 

staveniště 

Předpokládá se převzetí staveniště z předchozích technologických etap, 
stejně tak ponechání zařízení staveniště pro práce navazující. V tabulce je tedy 
uvedena pouze doba užívání staveniště v době tesařských, klempířských a 
pokrývačských prací. 

 

Tabulka 11- Tabulka doby použití zařízení staveniště pro řešené etapy. 

Začátek výstavby Ukončení výstavby Doba užívání [týdny] 

05/2019 05/2019 2 
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5 Provozní zařízení staveniště 

5.1 Oplocení 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením značky HERAS o výšce 2,0 m. 
Oplocena bude pouze pronajatá část parcely č. 585. Z ulice Františka Louckého bude 
umístěn vjezd na staveniště, který bude zajištěn uzamykatelnou bránou šířky 4,0 m. 
Jednotlivé části oplocení budou spojeny pomocí spojek a potřebná délka oplocení je 
41,5 m. Trasa oplocení vymezuje pronajatou část parcely, zleva navazuje na 
odskočenou část parcely č. 586/4, poté směřuje rovnoběžně s objektem až po 
hranici pozemku. Z východní strany lícuje s hranicí parcely. Z východní strany budou 
po obvodě oplocení budou v patřičných rozestupech vyvěšeny informační tabule s 
popisem: ,,Zákaz vstupu na staveniště.“ 

 

 
Obrázek 21 - Mobilní oplocení HERAS M200. 

 

 

Obrázek 22 - Informační tabule „zákaz vstupu na staveniště“. 
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5.2 Zvedací mechanismy 

5.2.1 Automobilní jeřáb 

Autojeřáb bude sloužit pro složení materiálu z dopravního valníku na skládku 
a jako sekundární doprava po staveništi. Jedná se o autojeřáb AD 20 Tatra. Při 
manipulaci s břemenem bude zajištěna osoba, která bude kontrolovat bezpečnost 
okolí a zabrání vniknutí osob do oblasti vymezené k přepravě materiálu. Připevnění 
břemen na jeřáb může provádět pouze osoba s vazačským průkazem. 

Podrobná specifikace jeřábu je rozebrána v kapitole č. 8 – Návrh strojní 
sestavy. 
 
5.2.2 Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K 

Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K bude používán k přepravě materiálu na 
pracovní plochu. Podrobná specifikace šikmého stavebního výtahu je rozebrána 
v kapitole č. 8 – Návrh strojní sestavy. 

5.3 Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy budou zřízeny pro uložení kontejnerů a mobilní stavební 
buňky. Také bude zrealizována zpevněná a odvodněná skládka o rozměrech 8,0 x 
4,8 m. Tato plocha bude využita ke skladování rozměrného materiálu jako je řezivo 
a palety s krytinou. Veškeré zpevněné plochy budou odvodněny vsakováním. Pro 
zpevnění ploch bude použito recyklátu. 

5.4 Plocha pro automobilní jeřáb 

Pro stabilizaci jeřábu je vymezena plocha na staveništi o rozměrech 10,53 x 
4,60m. Umístění autojeřábu a tím pádem i jeho manipulační plochy bylo zvoleno 
s ohledem na dostupnost ramene jeřábu na skládku, objekt přístavby a místo 
přistavení dopravního valníku. Autojeřáb bude celou plochou na staveništi a dopraní 
komunikace tedy nebudou nijak omezeny. V místě pracoviště jeřábu se nenachází 
žádné nadzemní vedení.  

Rozmístění jednotlivých prvků je zpracováno v příloze č. P4 – Schema 
odvodněné skládky. 

5.5 Skladování 

Bude zřízena zpevněná a odvodněná skládka pro uskladnění rozměrného 
materiálu. Zpevnění bude provedeno pomocí stavební drti a budou osazeny 
vsakovací chráničky pro odvod vody. Plocha skládky je cca. 7,8 x 4,7 m o celkové 
ploše 37,0 m2. Skládka se bude nacházet na pronajaté sousední parcele č. 585. 
Umístění skládky bylo zvoleno s ohledem na dosah a postavení autojeřábu, 
vzdálenost od pracovní plochy a vzhledem k celkové koncepci staveniště. Budou zde 
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skladovány především palety s betonovými taškami Bramac – 8 kusů. Dále pak 
veškeré řezivo a další případné rozměrné materiály. 

Drahý a méně rozměrný materiál bude uložen do stávající části objektu, která 
bude sloužit jako uzamykatelný sklad. Uložena zde bude i drobná strojní 
mechanizace. Jedná se především o prvky okapového systému, spojovací materiál, 
hydroizolaci a lemování stěn. 

Velký materiál, jako jsou palety a řezivo, bude přivezen valníkem a na skládku 
přemístěn pomocí autojeřábu. Část valníku bude přistavena na přilehlé komunikaci, 
jedná se však o krátkou dobu, komunikace zůstane průjezdná a bude opatřena 
výstražným dopravním značením. Drobný materiál bude dopraven pomocí dodávky 
Ford Transit. 

 

5.5.1 Posouzení velikosti skladovací plochy pro řezivo a dřevěné prvky 

tesařských prací 

Velikost plochy potřebné k uložení veškerého řeziva k tesařským pracím je 
uvažována v čase největšího vytížení. Celková kubatura řeziva včetně laťování a 
prken bednění je 11,75 m3. Podrobný výpis jednotlivých prvků je v kapitole č. 3 – 
Výkaz výměr pro tesařské, klempířské a pokrývačské práce. 

Pro skladování řeziva je vyčleněna plocha 7,1 x 1,5 m = 10,65 m2. Uvažuje se 
se skladovací výškou 1,5 m. Je potřeba brát na vědomí proklady řeziva a 
nedokonalost skladování, tím pádem byla při skladování řeziva přičtena rezerva, 
která činní 36%. 

Posouzení: 

7,1 x 1,5 x 1,5 = 15,98 m3 – max. objem skladovaného řeziva 

11,75 m3 x 1,36 = 15,98 m3 - rezerva 

 
5.5.2 Posouzení velikosti skladovací plochy pro pokrývačské a klempířské 

práce 

Velikost plochy potřebné k uložení veškerého materiálu pro 
zpracování klempířských a pokrývačských prací je uvažována v čase největšího 
vytížení.  Je potřeba uskladnit 8 ks palet betonové střešní krytiny Bramac Classic Star 
a jejích doplňků. Tento materiál bude skladován na europaletách o velikosti 800 x 
1200 mm. Ke klempířským pracím bude ještě uskladněn drobný materiál jako je mříž 
sněholamu, stranové příchytky a spojovací materiál.  
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Prvky okapového systému a lemování stěn budou skladovány ve stávající 
části objektu. Plocha stávající části možné k využití je 123,6 m2, odhadovaný zábor 
ke skladování klempířských prvků je cca. 8m2. Stávající část slouží jako uzamykatelný 
sklad. 

 
Obrázek 23 - Rozměry europalety (použito pro dovoz krytiny). 

5.6 Osvětlení staveniště 

Práce jsou naplánovány na měsíc květen, tím pádem se nepředpokládá práce 
za snížené viditelnosti v ranních hodinách či nočních hodinách. Osvětlení staveniště 
tedy nebude realizováno. 
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5.7 Likvidace odpadů 

Při realizaci tesařských, klempířských a pokrývačských prací budou vznikat 
odpady, které budou tříděny podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Na 
staveništi budou zajištěny velkoobjemové kontejnery o objemu 3 m3 na třídění 
odpadu. Bude zřízen samostatný kontejner pro stavební suť a dřevo. Dále budou 
zajištěny nádoby na tříděný odpad jako je plast, papír, sklo. Pro komunální odpad 
budou použity popelnice stávajícího objektu. Pro všechny typy odpadů bude zajištěn 
nepřetržitý odvoz a likvidace odpadu. Odvoz a likvidaci zajistí specializovaná firma. 

Tabulka odpadů vznikajících při daných prací je zpracována v bodě č. 10 – 
Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady, obou technologických 
předpisů. 

 
Obrázek 24 - Nádoby na tříděný odpad – papír, plasty, sklo o objemu 85l. 

 
Obrázek 25 - Velkoobjemový kontejner 3 m3.  
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5.8 Zdroj elektrické energie 

Elektrická energie bude natažena ze stávajícího objektu. V době realizace 
řešených etap bude již napojena mobilní stavební buňka a bude zrealizován 
staveništní rozvaděč s možností napojení 3x 230V a 2x 400V. Rozvaděč bude opatřen 
elektroměrem. Napojení stavební buňky bude vedeno v zemi, aby nedošlo 
k poškození kabelu. V případě vedení kabelu na povrchu, musí být veden ochrannou 
chráničkou. 

Napojení a umístění rozvaděče je zobrazeno v příloze č. P3 – Zařízení 
staveniště. 

5.9 Zdroj vody 

Napojení vodovodní přípojky bude ze stávajícího objektu. Budou zapsány 
stavy vodoměru před započetím prací pro následný odpočet spotřeby vody. Stávající 
objekt slouží i jako hygienické zázemí pracovníků a bude k dispozici WC a sprchový 
kout.  

Rozvody vody po staveništi budou řešeny pomocí hadicového systému. 
V průběhu řešených prací se nepředpokládá pokles teploty pod 0°C.  

5.10 Napojení na kanalizaci 

Napojení staveniště na splaškovou kanalizaci není řešeno, jelikož WC a 
sprchový kout je součástí stávajícího objektu, bude tedy použito stávající kanalizační 
přípojky již napojené na kanalizační řád. Dešťová kanalizace není na staveništi 
vyžadována. 

5.11 Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost bude zajištěna přenosným práškovým hasicím 
přístrojem typu P6F/MP – 43 A, umístěným ve stavební buňce – kanceláři 
stavbyvedoucího. V případě zásahu HZS bude využit veřejný vodovodní hydrant 
vzdálen od staveniště cca. 57 m. Veškeré komunikace a plochy zařízení staveniště 
budou zpřístupněny pro případný požární zásah. 

 

6 Sociální a hygienické zařízení staveniště 

Sociální zázemí pracovníků bude řešeno ve stávající části objektu. Pro 
stavbyvedoucího bude zřízena mobilní stavební buňka napojená na zdroj elektrické 
energie. Hygienické zázemí bude zajištěno ve stávajícím objektu, kde bude 
k dispozici samostatné WC a sprchový kout. Stavební buňky bude uložena na 
zpevněné a odvodněné ploše. Zmíněné zázemí bude k dispozici po celou dobu 
realizace nástavby. 
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6.1 Šatny 

Jako sociální zázemí pracovníků pro realizované technologické procesy 
tesařských, klempířských a pokrývačských prací bude využita stávajícího objektu. Při 
návrhu je uvažováno s minimální plochou pro jednoho pracovníka 1,75 m2. Při 
souběhu řešených prací bude v jeden den na stavbě přítomno nejvíce 8 pracovníků, 
nutná plocha šatny tedy činí 14 m2. Bude použita místnost o rozloze 123,6 m2, která 
budou současně sloužit i jako sklad materiálu. 

6.2 Hygienické zázemí 

Hygienické zázemí bude zajištěno ve stávajícím objektu, kde bude k dispozici 
samostatné WC a sprchový kout. Napojení kanalizace je na stávající přípojku a není 
potřeba řešit. 

6.3 Kancelář 

Pro stavbyvedoucího bude zajištěna stavební buňka BK1 s patřičným 
vybavením pro administrativní činnosti. Cílem je docílit soukromí a komfortu 
potřebného pro provádění pracích spojených s vedením stavby. Kancelářská buňka 
bude vybavena elektrickým topidlem, 3x elektrickou zásuvkou 230 V, oknem 
s plastovou žaluzií a klimatizační jednotkou. Bude připojena na zdroj elektrické 
energie. Připojení buňky je pomocí přípojky 380 V/32 A. Půdorysný rozměr buňky je 
6,06 x 2,39 m. 

 
Obrázek 26 - Mobilní kontejner-kancelář BK1. 
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7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při provádění veškerých prací musí být dodrženy všechny předpisy o ochraně 
života a zdravý osob, zvláště pak zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 362/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dále se bezpečnost 
práce řídí nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 378/2001 
Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky.  

Všichni pracovníci budou proškoleni o dodržování předpisů BOZP a budou 
seznámeni s technologickým postupem, podle kterého budou dané práce provádět. 
Po proškolení svým podpisem potvrdí proběhnuté školení a dodržování těchto 
předpisů. Dále bude kontrolována platnost, kompletnost a nabytí právní moci 
certifikátů, průkazů kvalifikovanosti pracovníků a pracovní povolení, kontroly budou 
zapsány do stavebního deníku. V průběhu výstavby bude namátkově probíhat 
kontrola proti požití návykových a omamných látek. Stavbyvedoucí také bude 
kontrolovat používání ochranných pracovních pomůcek. Bude kontrolováno 
správné uchycení a manipulování s břemeny při práci s jeřábem. 

Bezpečnost práce je podrobněji zpracována v kapitole č. 10 Bezpečnost práce 
řešených technologických etap. 
 

7.1 Telefonní kontakty v případě vzniku ohrožení na životě osob, 

zvířat a majetku  

Kontakty v případě vzniku úrazů, nehod či škod bude každý pracovník na 
staveništi znát a bude o tom proveden zápis do stavebního deníku ohledně BOZP. V 
rámci bezpečnosti na stavbě budou kontakty společně s únikovým plánem ze 
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staveniště, popř. stavby, vyvěšeny na dveřích buňky stavbyvedoucího a vstupních 
dveřích stávajícího objektu. Jedná se zejména o kontakty:  

 Integrovaný záchranný systém 112  

 Zdravotnická záchranná služba 155  

 Hasiči 150  

 Police ČR 158  

 Městská policie 156 

 Kontakt na stavbyvedoucího 999 888 777 

7.2 Hlavní legislativa 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 

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

 Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
201/2010 Sb., o způsobu  

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb. vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, 
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

 Vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů 

 Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
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8 Ekologie 

Realizace tesařských prací bude provedeno tak, aby hluková zátěž ve 
venkovním prostoru stavby vyhověla požadavků stanovených nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hranice 
hluku by neměla překročit 65 dB. Při provádění prací budou použity mechanismy a 
zařízení (autojeřáb, nákladní vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy 
však budou působit pouze po omezeně krátkou dobu výstavby a lze je považovat 
jako nepodstatné. Všechny stroje budou před výjezdem ze staveniště očištěny, aby 
nedošlo ke znečištění komunikací, pokud by se tak stalo, budou nečistoty 
neprodleně odstraněny.  

Při provádění tesařských prací na krovu a pří klempířských a pokrývačských 
pracích budou vznikat odpady, které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a 
katalogem odpadů podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a vyhlášky ministerstva životního 
prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Třídění bude 
probíhat už na staveništi, kdy budou k dispozici kontejnery a nádoby na tříděný 
odpad. Bude zajištěn pravidelný odvoz kontejnerů a likvidace bude zajištěna 
specializovanou firmou mimo staveniště. Bude vedena evidence odpadů. 

Tabulka s přehledem vznikajících odpadů při daných typech prací viz. bod č. 
10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady, v daném technologickém 
předpisu. 

8.1 Hlavní legislativa 

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

 Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 

 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí 
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 
životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon 

 č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
 Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací 
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1 Obecné informace 

Časový plán pro realizaci tesařských, pokrývačských a klempířských prací 
přístavby polyfunkčního domu byl zpracován v softwaru CONTEC. Vkládané hodnoty 
byly získány z programu BUILDpowerS. Jedná se o hodnoty a počty normohodin a 
objemy prováděných prací. Objemy prací, které nebyly zahrnuty při tvorbě rozpočtu, 
byly získány z kapitoly č. 3 Výkaz výměr pro tesařské, klempířské a pokrývačské 
práce. Počty pracovníků byly převzaty z technologických předpisů, kapitol č. 4 a 5. 
Dále byla vytvořen graf, který ukazuje maximální počet pracovníků na stavbě pro 
zpracování činností v daný den. 

Při tvorbě časového plánu bylo počítáno s pěti pracovními dny a to pondělím 
až pátkem a osmihodinovou denní pracovní dobou. Díky nepřesnostem 
zaokrouhlování programu jednotlivých činností se časový plán od reálné doby 
výstavby mohou lišit.  

Vzhledem k rozměrnosti tabulky časového plánu je tato část bakalářské práce 
umístěna v příloze č. P.05 – Časový plán a P.06 – Graf potřeby pracovníků 
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1 Obecné informace 

Stroje a drobná mechanizace uvedeny v této kapitole, jsou navrženy na 
zpracování tesařských, klempířských a pokrývačských prací. Strojní sestava je 
navržena s ohledem na dostupnost strojů v blízkém okolí, ekonomickou stránku a 
bezpečnou, pohodlnou a kvalitní práci. Jsou posouzeny základní kritéria a tím 
ověřena vhodnost daného typu stroje pro konkrétní účel. 

 
2 Nářadí a pomůcky 

Pro realizaci prací bude potřeba drobného nářadí a pomůcek jako je tesařské 
kladivo, olovnice, vodováha, pásmo, skládací metr, svinovací metr, zednická šňůra, 
značkovací šňůra, koště, hliníkové skládací žebříky, štětce, nůžky na plech, ocelový 
úhelník, tesařský nůž, nůžky, mechanická ohýbačka, pneumatická sponkovačka, 
stolařské svěrky, ochranný sprej, úhelníky, gumová kladiva. 

 
3 Ochranné pomůcky 

Pracovníci musí být vybaveni ochrannými pomůckami pro právě prováděnou 
činnost. Mezi tyto pomůcky patří pracovní obuv, pracovní oděv, pracovní rukavice, 
ochranná helma, ochranné rukavice, reflexní vesta, ochranná helma pro práci ve 
výškách, bezpečnostní postroj pro práci ve výškách. 

 
4 Stroje 

4.1 AutoJeřáb 

Jako autojeřáb byl zvolen autojeřáb AD 20 TATRA, je určený pro stavební 
a montážní práce i v těžkém terénu. Manipulovat s vozidlem může pouze osoba 
k tomu oprávněná. Jedná se o automobil standartních rozměrů, tím pádem nemusí 
být prováděn posudek na minimální poloměry otáčení v křižovatkách. Byl zvolen 
starší model, avšak pro dané práce plně dostačující. Vybrán byl díky vzdálenosti a 
cenové relaci pronájmu.  

Použití autojeřábu bude pro přesun materiálu z valníku na skládku a 
případně pro přesun prvků krovu na pracovní plochu či do finální polohy prvku. 
Nejtěžším prvkem je paleta střešních tašek Bramac Classic Star o hmotnosti 1,108 t. 
Paleta je současně i nejvzdálenějším prvkem při manipulaci.  
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Obrázek 27 - Autojeřáb TATRA AD 20. 

 
Technické údaje: 

 Počet náprav: 3 
 Celková délka: 10 530 mm 
 Celková šířka: 2 500 mm 
 Celková výška: 3 880 mm 
 Celková šířka po vysunutí  

podpěr: 4 600 mm 
 Nosnost: 20 000 kg 
 Délka výložníku: 20 900 mm 
 Max. rychlost: 80 km/hod 

 

 
Obrázek 28 - Rozměry autojeřábu TATRA AD 20. 

 
Posouzení únosnosti je na níže uvedeném obrázku. Nejtěžším i 

nejvzdálenějším prvkem je paleta betonových střešních tašek Bramac Classic Star o 
hmotnosti 1,108 t. Paleta bude přepravována z valníku na skládku materiálu.  
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Obrázek 29 - Schema únosnosti autojeřábu TATRA AD 20. 
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Níže uvedený obrázek ukazuje naklonění ramene jeřábu a jeho únosnost 
v daném úhlu. Do vyšší výšky budou zvedány pouze prvky krovu o hmotnosti max. 
61 kg. Jedná se především o pozednice a vaznice krovu a případný přesun materiálu 
na pracovní plochu. Únosnost i sklon a postavení jeřábu vyhoví. 

 

 
Obrázek 30 - Schéma dosahu a únosnosti autojeřábu TATRA AD 20 při úhlu 

ramene daném konstrukcí střechy objektu. 
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Obrázek 31 - Nákladní valník MAN 
TGL 12.220 4x2 BL. 

4.2 Valník MAN TGL 12.220 4x2 BL 

Materiál o vyšší hmotnosti a větších rozměrech bude dopravován pomocí 
valníku MAN TGL 12.220 4x2 BL se sníženou kabinou. Jedná se o nákladní automobil 
standartních rozměrů a není použit přívěs, tím pádem nemusí být prováděn 
posudek na minimální poloměry otáčení v křižovatkách.  

Bude sloužit pro primární dopravu materiálu na staveniště, zejména pro 
dopravu střešních tašek, dopravu řeziva a stavebního výtahu. Byl zvolen valník bez 
skříňové nástavby pro jednodušší manipulaci, skříňová nástavba není potřeba. Při 
výběru byl zohledněn vozový park firem v okolí, konkrétně firma Vodohospodářské 
stavby Javorník s.r.o., sídlem v Brumově-Bylnici, Kloboucká 1473. 

 

Technické údaje: 
 Počet náprav: 2 
 Vzorec kol: 4x2 
 Délka valníku: 7 400 mm 
 Šířka valníku: 2 480 mm 
 Výška bočnice valníku: 750 mm 
 Celková délka: 9 800 mm 
 Celková šířka: 2 550 mm 
 Celková výška: 2845 mm 
 Nosnost: 6 450 kg 
 Hmotnost vozidla: 5 540 kg 
 Celková hmotnost: 11 990 kg 
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Obrázek 32 - Dodávkový automobil 
Ford Transit L2H3. 

Obrázek 33 - Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K. 

4.3 Dodávka Ford Transit L2H3 

Pro převoz drobného materiálu a pracovníků je navržena dodávka Ford 
Transit L2H3, která spadá do kategorie osobních automobilů a není potřeba žádných 
dopravních posudků. Dodávka bude použita k dopravě střešních oken Velux, 
drobného klempířského materiálu a rolí hydroizolace střechy. Dodávku vlastní firma 
provádějící klempířské a pokryvačské práce a bude k dispozici po celou dobu 
výstavby těchto prací. 

 
Technické údaje: 

 Počet náprav: 2 
 Délka ložné plochy: 3 000 mm 
 Šířka ložné plochy: 1 780 mm 
 Ložná výška: 2 150 mm 
 Celková délka: 5 520 mm 
 Celková šířka: 2 351 mm 
 Celková výška: 2 600 mm 
 Nosnost: 1 730  kg 
 Hmotnost vozidla: 3 500 mm 

 
 

4.3 Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K 

Šikmý stavební výtah bude používán k přepravě materiálu na pracoviště. 
Bude na staveništi po dobu všech řešených prací. Výtah se skládá z několika 
teleskopických částí do vodorovného vyložení 25 m, sklopné rameno má délku 6 m. 
 
 
Technické údaje: 

 Nosnost: 270 kg 
 Rychlost zdvihu: 60m / min 
 Max. výška zdvihu: 31 m 
 Napájení: spalovací motor 
 Rozměry koše: 73 x 43 x 115 mm 
 Rozměry při vytažení patek: 260 x 200 mm 
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Obrázek 34 - Benzínová motorová řetězová 
pila Husqvarna 276. 

Obrázek 35 - AKU vrtací kladivo HILTI. 

4.4 Benzínová motorová řetězová pila Husqvarna 276 

Řetězová pila bude používána pro upravování dřevěných prvků krovu, 
zkracování, výřezy, zarovnání. Délka vodící lišty je 40 cm. Jedná se o benzínovou pilu, 
není tak potřeba zdroje elektřiny.  
 
Technické údaje: 

 Obsah motoru: 38,2 ccm 
 Délka lišty pily: 350 - 400 mm 
 Otáčky: 9000 /min. 
 Objem palivové nádrže: 0,37 l 
 Objem olejové nádrže: 0,25 l 
 Hmotnost: 4,4 kg 

 
 
 
 

4.5 AKU vrtací kladivo HILTI – TE 2-A22 

Jedná se o vrtací kladivo s funkcí příklepu. Bude použito pro vrtání otvorů pro 
svorníky. Jedná se o akumulátorové kladivo, není potřeba elektrické energie => 
jednodušší manipulace. 

K přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, pro možnost nepřetržité práce. 
 
Technické údaje: 

 Napětí: 21,6 V 
 Typ Baterie: Li-Ion 
 Hmotnost: 3,3 kg 
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Obrázek 36 - AKU vrtací šroubovák HILTI. 

Obrázek 37 - AKU úhlová bruska HILTI. 

4.6 AKU vrtací šroubovák HILTI-SF 10W-A22 ATC 

Šroubovák bude použit pro dotažení matic svorníků, závitových tyčí a pro 
montáž vrutů. Budou přítomny 2 kusy. Jedná se o akumulátorový šroubovák pro 
jednodušší manipulaci. Ke každému přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, pro možnost 
nepřetržité práce. 
 
Technické údaje: 

 Napětí: 22V 
 Typ Baterie: Li-Ion 
 Počet převodových stupňů: 4 
 Hmotnost: 2,7 kg 

 
 
 
 
 
 

4.7 AKU úhlová bruska HILTI-AG 150-A36 

Úhlová bruska bude používána k případnému krácení svorníků či závitových 
tyčí a následnému zabrušování řezu. Jedná se o akumulátorový pohon pro 
jednodušší manipulaci. K přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, pro možnost nepřetržité 
práce. 
 
Technické údaje: 

 Napětí: 22V 
 Typ Baterie: Li-Ion 
 Max. průměr kotouče: 150 mm 
 Max. hloubka řezu: 46 mm 
 Hmotnost: 3,46 kg 
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Obrázek 38 - Okružní pila HILTI – SCM 22A. 

Obrázek 39 - Nivelační set Topcon AT – B2. 

4.8 AKU okružní pila HILTI – SCM 22A 
Okružní pila bude použita zejména pro řezání bednících prken. Jedná se o 

akumulátorový pohon pro jednodušší manipulaci. K přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, 
pro možnost nepřetržité práce. 
 
Technické údaje: 

 Napětí: 22V 
 Typ Baterie: Li-Ion 
 Max. průměr kotouče: 165 mm 
 Max. hloubka řezu: 57 mm 
 Hmotnost: 4,0 kg 

 
 

 

 

 

 

4.9 Nivelační set Topcon AT – B2 

Nivelační set se skládá z nivelačního přístroje, stativu a skládací nivelační lati 
délky 5m. Nivelačním přístrojem se bude kontrolovat výškové osazení prvků a 
vodorovnost konstrukcí. 

 
Technické údaje: 

 Přesnost: 0,7 mm / 1 km 
 Zvětšení: 32 x 
 Min. délka zaostření: 0,2 m 
 Odolnost proti vodě: IPX6 
 Šířka: 130 mm 
 Délka: 215 mm 
 Max. výška: 140 mm 
 Hmotnost: 1,85 kg 
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Obrázek 40 - Pneumatická sponkovačka GuDE KOMBI. 

Obrázek 41 - AKU nýtovačka GESIPA FireBird. 

4.10 Pneumatická sponkovačka GuDE Kombi 

Pneumatická sponkovačka bude použita pro kotvení pojistné hydroizolační 
vrstvy do prkenného bednění. Lze použít ke zpracování spony i hřebíky. 

 
Technické údaje: 

 Provozní tlak : 6 bar 
 Max. délka sponek: 40 mm 
 Max. délka hřebíků: 40 mm 
 Síla hřebíku: 1,05 mm 
 Hmotnost přístroje: 1,3 kg 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

4.11 AKU nýtovačka GESIPA FireBird 

Nýtovačka bude použita pro spoje lemovaní zdí a atiky. Jedná se o 
akumulátorový pohon pro jednodušší manipulaci. K přístroji jsou dvě Li-Ion baterie, 
pro možnost nepřetržité práce. 

 
Technické údaje: 
Akumulátor: 12 V 
Upevňovací síla: 13 000 N 
Typ nýtu: maticový M3 – M12 
Hmotnost: 2,3 kg 
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Obrázek 42 - Elektrické nůžky EXTOL Industrial EIS 25-500. 

4.12 Elektrické nůžky EXTOL Industrial EIS 25-500 

Elektrické nůžky budou použity pro řezání a úpravu prvků okapového 
systému a lemovaní. 

 
Technické údaje: 

 Napětí: 230 V 
 Příkon: 500 W 
 Max. tl. hliníkového plechu: 2,5 mm 
 Max. tl. Ocelového plechu: 2,0 mm 
 Počet zdvihů: 1200/min 
 Min. poloměr zakřivení: 40 mm 
 Hmotnost: 2,5 kg 
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1 Obecné informace 

Kontrolní a zkušební plán je řešen samostatně pro tesařské práce a zvlášť pro 
provádění klempířských a pokrývačských prací. Jednotlivé kontroly jsou rozděleny 
dle časové osy do kontrol vstupních, mezioperačních a výstupních. Zahrnují 
podmínky pro provádění jednorázových či pravidelných kontrol tak, aby bylo 
dosaženo požadované kvality prováděných prací a výsledného díla. Při zpracovávání 
kontrolních a zkušebních plánů bylo čerpáno z platných zákonů, norem a předpisů. 
Výpis legislativy a seznam zkratek použitých v kontrolních a zkušebních plánech je 
umístěn vedle tabulky kontrol a je součástí přílohy. Díky použití většího formátu 
stran byly kontrolní a zkušební plány zpracovány v samostatné příloze P.07 – 
Kontrolní a zkušební plán pro tesařské práce a P.08 - Kontrolní a zkušební plán pro 
klempířské a pokrývačské práce. 
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1 Obecné informace 

V této části bakalářské práce bude řešena bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci a pohybu na staveništi či jeho blízkém okolí. Texty jsou vyňaty z platných 
českých norem a zákonů zmíněných níže, jsou vyznačeny kurzívou a pod každou 
ucelenou částí je tučně popsáno navržené řešení problému.  

Je nutno předcházet případným úrazům, haváriím a rizikovým situacím, proto 
je potřeba dodržení uvedené legislativy a dalších opatření.  Řešená stavební etapa 
pojednávají o pracích na střeše, je kladen velký důraz na bezpečnost pří práci ve 
výškách, ochranu proti pádu osob a předmětů do okolních prostor, dodržování 
osobních ochranných pomůcek a kontrolování klimatických podmínek. Mezi další 
rizikové práce patří manipulace se zavěšenými břemeny jeřábu, používání 
mechanizace a pracovních nástrojů. Dodržování veškerých předpisů je povinné a 
musí být v průběhu prací kontrolováno. 

 

2 Použitá legislativa 

Zákon č. 309/2006 Sb. - 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) 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
 
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a 
bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
 
3 Vybrané části legislativy a opatření pro řešenou stavbu 

3.1 Zákon č. 309/2006 Sb. 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
 

(1) 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 
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bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, 
aby 

a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly 
stanovené rozměry a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané, 
b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla 
stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem 
vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou, 
c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, 
odpočinek a stravování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení 
a vybavení, 
d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně 
přístupových cest byly stále volné 
e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná 
údržba, úklid a čištění, 
f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí 
první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby. 

 
(2) Bližší požadavky na pracoviště a pracovní prostředí stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
 
(1) Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako 
zhotovitel stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo 
udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, použité 
stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání 
(dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo 
právnickou osobu (dále jen „zadavatel stavby“) na jejím pracovišti vymezeném 
dočasně k realizaci stavby (dále jen „staveniště“), zajistí v součinnosti se 
zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. 
Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště 
náležitě zajištěno a vybaveno. Zhotovitelem může být i zadavatel stavby, pokud 
stavbu provádí pro sebe. 
 
(2) Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
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c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo 
prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních 
prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě 
a pravidelné provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na 
staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 
přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků 
materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy 
podle skutečného postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 
zhotovitele mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 
staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 
staveništi, které mu bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození 
zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním 
předpisem. 
 

(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života 
nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Jako hygienické zázemí pro pracovníky bude sloužit stávající objekt, 
obsahující místnost vyčleněnou jako šatna pro pracovníky, samostatné WC 
s umývátkem, koupelnu se sprchovým koutem. Kancelář stavbyvedoucího 
bude oddělena a zřízena jako mobilní stavební buňka, bude zde umístěna 
lékárnička a informační tabule obsahující postup poskytnutí první pomoci a 
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čísla záchranných složek. Bude zajištěno pravidelné čištění a údržba prostor 
pro zaměstnance. Staveniště nebude dodatečně osvětleno, jelikož nejsou 
předpokládány práce za snížené viditelnosti. Umístění jednotlivých objektů 
zařízení staveniště proběhne dle schválené projektové dokumentace, kde 
celý proces bude kontrolován stavbyvedoucím. Pracovníci budou poučeni o 
udržování čistoty na pracovištích, kterou bude stavbyvedoucí kontrolovat. 
Dále bude kontrolovat správnou manipulaci s břemeny, jejich vázání, upnutí, 
správnou trasu transportu a správné uložení na skládce nebo pracovní ploše. 
Musí být zajištěna pověřená osoba, která bude kontrolovat prostor trasy pro 
přepravu materiálu a zamezí vniknutí osob pod zavěšené břemeno. 
V průběhu prací bude probíhat kontrola strojů, jejich technický stav, množství 
olejů a pohonných hmot. Při odjezdu strojů ze staveniště bude kontrolována 
jejich čistota, aby nedošlo ke znečištění komunikací, případné znečištění musí 
být odstraněno. Stavbyvedoucí povede evidenci pracovníků pohybujících se 
na staveništi. Dále zajistí kontejnery na třídění odpadu a jejich pravidelný 
odvoz pověřenou firmou. 
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Zvláštní odborná způsobilost 
 
(1) Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a 
zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo 
opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je 
obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. 
 
(2) Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je 

a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu, 
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk 
však nesmí být nižší než 18 let, 
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem, 
d) odborná praxe v délce a v oboru stanoveném prováděcím právním 
předpisem, 
e) splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na 
trh nebo distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly 
ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem 
f) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti. 

 
(3) Zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v 
němž působil pod dohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm. e), popřípadě 
osoby touto osobou určené. Nebyl- li způsob, obsah a doba zaškolení nebo 
zácviku určen osobou uvedenou v odstavci 2 písm. e), určí je zaměstnavatel s 
ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy. 
 
(4) Zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. 
 
(5) Osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného 
vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Každá další zkouška z odborné 
způsobilosti, na kterou se žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti 
přihlásí, pokud již v minulosti úspěšně vykonal zkoušku z odborné způsobilosti, je 
posuzována jako periodická zkouška. Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z 
odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané periodické zkoušce má ode dne 
jejího vykonání platnost 5 let.  
 
Opatření na řešené stavbě: 
Jedná se o obsluhu automobilního jeřábu a odborné práce. Pracovník musí 
mít platný jeřábnický průkaz, odbornou a zdravotní způsobilost k provádění 
jeřábnických prací. Pracovník bude také zajišťovat údržbu automobilního 
jeřábu. Vázání břemen může provádět pouze pracovník s vazačským 
průkazem. Odborní pracovníci, jako jsou tesaři či klempíři, musí mít platné 
certifikáty pro provádění odborných prací a způsobilý zdravotní stav pro 
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práce ve výškách. Před započetím prací budou zkontrolovány průkazy, jejich 
platnost a zdravotní způsobilost. 

3.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Další požadavky na staveniště 
 
Obecné požadavky: 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. 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, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím 
skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních 
sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, 
části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být 
bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením 
provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 
3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
 

2. 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 
značkou15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
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3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných 
prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb 
fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a 
během provádění prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
právní předpis5). 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. V místě vjezdu 
bude uzamykatelná brána šířky 4,0 m. Brána bude napojena z východní 
strany, z ulice Františka Louckého a bude sloužit jak pro vjezd, tak i pro výjezd 
ze staveniště. Bude sloužit pro přívoz a odvoz odpadních kontejnerů, mobilní 
stavební buňky a pro vjezd autojeřábu. Oplocení bude spojeno pomocí 
spojek, umístěno nejméně 2,0 m od sousedních objektů a kopírovat hranici 
pronajaté parcely č. 585. Nebude nijak vyčnívat do prostorů komunikace a 
chodníku. Na příjezdové bráně a oplocení budou umístěny výstražné tabule 
„Zákaz vstupu na staveniště“ a dopravní značky „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou 
tabulí „Mimo vozidel stavby“. U příjezdových komunikací budou rozmístěny 
značky „Pozor! Vjezd a výjezd vozidel stavby“. 
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II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku 
požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před 
nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného 
zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti 
fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující 
před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci 
a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 
staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 
nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních 
prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné 
zábrany a náležitá upozornění. 
 
Opatření na řešené stavbě 
Bude zřízen staveništní rozvaděč, který bude napojen ze stávajícího objektu.  
Rozvody vedoucí k rozvaděči i z rozvaděče ke stavebním buňkám či 
stavebnímu výtahu budou chráněny proti mechanickému poškození pomocí 
PVC chrániček. Rozvody budou zkontrolovány před započetím prací a pak 
v revizních intervalech, bude zajištěn přívod potřebných kapacit a jednotlivé 
skříně budou viditelně označeny výstražnou cedulí. Rozvaděč, koncovky a 
veškeré otevřené části budou zakryty pro povětrnostním vlivům. Při ukončení 
prací bude elektřina odpojena. Pracovníci budou proškoleni o obsluze 
přípojek při školení BOZP. 
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III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, 
je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil 
nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a 
po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I. k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 
v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostředí. 
 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 
popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 
posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 
 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
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osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Před započetím prací přístavby byl proveden statický a stavebně technický 
průzkum stávajícího objektu. Z průzkumu bylo vyhodnoceno, že objekt je 
vhodný k provedení přístavby, včetně nové části konstrukce střechy. 
V průběhu prací budou probíhat odborné prohlídky týkající se kontroly stavu 
konstrukcí. Skladování materiálu na pracovní ploše bude zajištěno po částech 
tak, aby nedošlo k přetížení konstrukcí, nebyl významně omezen pracovní 
prostor a nedošlo tak k úrazu nebo havárii. Průběžně budou také 
kontrolovány klimatické podmínky, kdy nesmí být překročeny limity-rychlost 
větru max. 11 m/s (pro práce se zavěšenými břemeny max. 8 m/s), teplota 
nižší než -10 °C a viditelnost min. 30 m. Bude-li některý z limitů překročen, 
musí být práce okamžitě přerušeny. 
 
Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a 
nářadí na staveništi 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 
posunutí nebo uvolnění. 
 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby 
postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
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4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy19). 
 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); 
dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 
zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti 
užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou 
viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 
ustanoveními zvláštních právních předpisů16). 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Při realizaci technologických etap bude používán automobilní jeřáb, stavební 
výtah a drobná mechanizace. Se stroji či mechanizací smí manipulovat pouze 
osoby s patřičnými certifikáty a oprávněním. Při práci musí pracovníci dbát 
zvýšené opatrnosti a musí používat ochranné pomůcky. Ještě před použitím 
strojů musí být zkontrolován jejich technický stav, kompletnost, pohonné 
hmoty, případně jejich ukotvení. Všechny stroje musí mít platné protokoly o 
revizích a technickém stavu. Autojeřáb bude umístěn na ploše staveniště, 
před zahájením manipulace musí být řádně zapatkován. V případě neúnosné 
zeminy musí být podpěrné patky vypodloženy. Valník bude částí vyčnívat do 
prostoru komunikace, z tohoto důvodu musí být opatřen signalizačním 
zařízením oranžové barvy. Dále musí být zajištěna pověřená osoba, která 
bude kontrolovat prostor trasy pro přepravu materiálu a zamezí vniknutí 
osob pod zavěšené břemeno. 
 
XIII. Stavební výtahy 
 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených 
intervalech kontrolovány s 
cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
1. 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. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
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spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou 
osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo 
uzamknutí ovládání stroje. 
 
5. 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. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Stavební výtahy musí mít aktuální protokol o provedení revize a technickém 
stavu. Pravidelné revize budou zajištěny pronajímatelem výtahu. V průběhu 
stavby bude na stavbě přítomen šikmý stavební výtah Böcker HD 31K a to po 
celou dobu obou technologických etap, bude proto provedena potřebná 
revize. Výtah bude umístěn na bezpečném místě, mimo dopad materiálu a 
předmětů z objektu nad ním. Po ukončení prací musí být z výtahu vyskládány 
všechny věci, musí být spuštěn na zem a zajištěn proti samovolnému pohybu. 
Musí být zařazen nejnižší rychlostní stupeň, a provede se zatažení parkovací 
brzdy a kola se zajistí klíny. Při vzdálení obsluhy výtahu od výtahu, musí být 
kabina uzamčena, aby nedošlo ke zneužití výtahu. Po výše zmíněných 
opatřeních bude po skončení prací zamknuta kabina a výtah bude odpojen 
od přípojky energie.  
 
XV. Přeprava strojů 
 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 
Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 
používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného 
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vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále 
uvedené bližší požadavky. 
 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 
 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 
být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné 
nehodě. 
 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění 
a sjíždění stroje. 
 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného 
stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět 
přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně 
zdraví při ruční manipulaci s břemeny5). 
 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 
osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
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Opatření na řešené stavbě: 
Autojeřáb je samopojízdný a přepravován bude jen tehdy, budou-li všechny jeho 
pohyblivé části zajištěny a rameno jeřábu musí být v staženo a s přepravní poloze. 
Nejedná se o autojeřáb nadměrných rozměrů. Dále bude na stavbu dopravován 
stavební výtah Böcker HD 31K, který je možné zapřáhnout za tažné zařízení 
automobilu, jeho hmotnost nepřesahuju 750kg, může být tedy vezen s platným 
řidičským průkazem skupiny B. Jednotlivé části budou k valníku připevněny 
pomocí upínacích popruhů a žádná z části nebude přesahovat ložnou plochu 
valníku. Menší stroje jako jsou motorové pily, brusky, vrtačky atp. budou 
dopraveny pomocí dodávky Ford Transit. 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. 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. 
 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešenatak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování 
prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 
Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
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13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 
do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného 
tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 
 
15. 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. 
 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem24). 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Materiál velkých rozměrů bude skladován na odvodněné a zpevněné skládce, 
zpevnění bude díky stavební drti. Řezivo bude uloženo na podstavných hranolech 
min. 300 mm nad zemí, kolmých směru ložení řeziva. Každá vrstva řeziva bude 
proložena proklady, které budou přímo nad sebou, aby nedocházelo k deformaci 
prvků a byla zajištěna provětrání mezi skladovanými prvky. Řezivo bude zakryto 
plachtou a přitíženo, aby bylo chráněno před povětrnostními vlivy. Maximální 
výška skladování je 1,5 m a mezi jednotlivými stohy bude ponechán manipulační 
prostor min. 750 mm. Palety s krytinou budou na skládce uloženy do řady a to 
tak, aby mezi nimi byl manipulační prostor min. 750 mm z obou stran kolmo na 
směr ložení palet. Vzdálenost mezi jednotlivými paletami ve směru ložení je 350 
mm. Klempířské prvky systému StabiCor – M, jako jsou žlaby, žlabové háky, 
kolena, spojky, svody apod., budou zabaleny v ochranné fólii, aby nedošlo k jejich 
poškození. Tento materiál i s ostatním drobným materiálem bude uskladněn ve 
stávající části objektu, která je zamykatelná, aby nedošlo k odcizení. Odpady 
budou rozděleny dle katalogu odpadů a bude zajištěno jejich třídění. Budou 
zajištěny stavební odpadní kontejnery na stavební suť, dřevo, směsný komunální 
odpad, dále kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, sklo). Kontejnery budou 
pravidelně vyváženy. Při výstavbě technologických etap nebude vznikat žádný 
škodlivý odpad.  
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XI. Montážní práce 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou křížení 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. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
3. 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. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce 
nevylučuje. 
 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle 
zpracovaného technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky 
zvláštního právního předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas 
odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
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předpisu6). 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. 
 
11. Během 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. 
 
12. 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. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Montážní práce budou zahájeny až po převzetí předchozích prací a o předání 
bude sepsán písemný souhlas a zápis do stavebního deníku. Zhotovitel prací musí 
zajistit bezpečné podmínky pro provedení prací (viz. výše). Pracovníci musí při 
montáži používat bezpečnostní pomůcky a přípravky uvedené v technologickém 
předpisu. Jedná se o práci ve výšce, budou tedy zajištěny bezpečnostní popruhy 
s dostatečnou možností pohybu. Musí být vhodně zvoleno místo pro kotvení lana 
popruhů. Pomocí autojeřábu a závěsného koše nebude prováděna přeprava 
osob! Přístup na pracoviště bude zajištěn pomocí stávajícího schodiště. Osoby, 
které budou upínat přepravované břemena, musí mít platný vazačský průkaz. Při 
odebírání části materiálu ze skládky, musí být zajištěn materiál zbylý, aby nedošlo 
ke zranění či poškození materiálu. Veškeré osazované prvky musí být řádně 
zajištěny pomocí vrutů, hřebů či jinak zavětrovány, aby nedošlo k jejich 
destabilizaci a poté může být odepnut zvedací mechanismus. Prvek se smí osadit 
až tehdy, je-li prvek který ho vynáší řádně upevněn! Pomocné prvky vynášející 
konstrukci smí být odebrány až po osazení a stabilizaci prvků hlavních. 
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3.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 
musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 
výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy 
k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
 
3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, 
na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě 
provozní dokumentaci7). 
 
4. 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 jinak8). 
 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
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Opatření na řešené stavbě: 
Pro realizaci pokrývačských a klempířských prací bude použito lešení pro práce 
na zateplování objektu a následné provedení fasády. Toto lešení bude současně 
sloužit jako ochrana proti pádu ze střešní konstrukce. Musí být řádně seskládáno 
a dotaženy upínací prvky a musí být opatřeno zábradlím. Zábradlí bude skládáno 
ze dvou tyčí, kde horní tyč bude ve výšce 1,1 m nad úrovní podlážky. 
 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
1. 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 předpisy9). 
 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a 
prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy 
zachycení pádu). 

 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v 
kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými 
výrobcem tak, že je 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu 
(1,5 m od volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a 
bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení 
pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, 
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 

 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném 
stavu. 
 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém 
postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 
nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 
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polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku 
proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. 
S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými 
doplňky. 
 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále 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. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 
lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit 
použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění 
bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití 
určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 
 
9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
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Opatření na řešené stavbě: 
V místě okraje střechy nebo v místech s rizikem pádu budou pracovníci vybaveni 
bezpečnostním postrojem. Bude použito jen jedno lano, z důvodu co nejmenšího 
omezení pohybu. Pracovníci budou při školení BOZP proškoleni o používání a 
zacházení s bezpečnostním postrojem a o postupech při mimořádných 
vyprošťovacích pracích. Před používáním být postroj zkontrolován, zda-li je 
kompletní, provozuschopný a není poškozený. Bezpečnostní postroj musí být 
uvázán lanem ke stabilní konstrukci.  
 
III. Používání žebříků 
 
1. 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. 
 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu. 
 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 
 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 
 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen. 
 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 
strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
 
7. 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. Závěsný žebřík 
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musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze 
pro výstup a sestup. 
 
8. 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. Pojízdné žebříky musí 
být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné 
dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Na stavbě budou použity hliníkové skládací žebříky a to na krátkodobé a fyzicky 
nenáročné práce. Je zakázána práce na žebři s nebezpečnými nástroji jako je 
např. řetězová pila, pneumatické stroje atd. Při použití musí být žebřík opřen o 
pevnou a stabilní konstrukci, musí být uložen na pevném rovném podkladu tak, 
aby příčle byly vodorovně. Po žebříku se pracovníci musí pohybovat vždy čelem 
ke konstrukci žebříku. Musí být dodržena maximální vzdálenost chodidel od 
horního konce žebříku 0,8 m, u žebříku dvojitého 0,5 m. Práce na žebři ve výškách 
vyšší 5 m se neuskuteční, není tedy potřeba dodatečné jištění. Před použitím bude 
provedena prohlídka všech žebříků v souladu s návodem na používání. 
 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. 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. 
 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 



 

150 
 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Při práci ve výškách musí budou pracovníci dbát na bezpečné uložení materiálu, 
nářadí a pomůcek tak, aby nedošlo k jeho sklouznutí, shození či pádu. Pracovníci 
budou vybaveni potřebnou výstrojí nebo pracovním oděvem. Proběhne 
proškolení BZOP o zacházení s nářadím, drobnou mechanizací a materiálem ve 
výškách. Konstrukce nesmí být nijak přetěžována, maximální zatížení bude 
dodrženo dle průvodní dokumentace. Při práci na pojízdném lešení musí být na 
podlaze pouze potřebný materiál a nářadí, který bude uložen tak, aby nepřekážel 
při práci a pohybu po lešení. 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 
 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce 
ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 
1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; 
pro práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit 
ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce 
nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 
dobu ohrožení. 

 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje 
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tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 
 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v 
bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 
 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Při realizace tesařských a klempířských prací bude zabráněno provozu kolem 
obvodu objektu a to v šířce 2 m. Provoz ve stávající části bude po dobu přístavby 
přerušen a na stavebním pozemku se budou pohybovat pouze pracovníci. 
Z východní strany, v ulici Františka Louckého, bude uzavřen chodník a to v celé 
jeho šířce a délce cca 18 m, bude zajištěno povolení města Brumov-Bylnice a 
chodník bude odkloněn na druhou stanu vozovky. Při pokrývačských a 
klempířských pracích bude již zřízeno lešení pro práce na zateplení a fasádě 
objektu. Toto lešení bude opatřeno ochrannou sítí a bude sloužit jako ochrana 
proti pádu předmětů a osob z výšky. 
 
VI. Práce na střeše 
 
1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 

 
2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, 
případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků proti pádu. 
 
3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v 
místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce 
nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se 
sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě 
osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 
 
4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je 
půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce 
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větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné 
proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a 
materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí 
(pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
 
5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí 
z bezpečné pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
V místě okraje střechy nebo v místech s rizikem pádu budou pracovníci vybaveni 
bezpečnostním postrojem. Bude použito jen jedno lano, z důvodu co nejmenšího 
omezení pohybu. Budou použity hliníkové skládací žebříky. Žebřík musí stát na 
rovném, pevném povrchu, opřený o pevnou a stabilní konstrukci a příčle musí být 
ve vodorovné poloze. Více viz. bod III. Používání žebříků. Dále bude při 
pokrývačských a klempířských pracích použito již zřízené lešení pro práce na 
zateplení a fasádě objektu. Toto lešení bude opatřeno ochrannou sítí a bude 
sloužit jako ochrana proti pádu předmětů a osob z výšky. Všichni pracovníci 
budou proškoleni s podmínkami BOZP a musí postupovat dle technologického 
předpisu.  
 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
 
1. Dočasné 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. 
 
2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná 
dokumentace nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční 
uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet 
pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s 
uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 
základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který 
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zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními 
proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; 
jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 
statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 
poloze, 
f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při 
běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a 
svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 
(žebříky, schody, rampy nebo výtahy). Pokud nejsou části dočasných 
stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během montáže, 
demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen 
bezpečnostními značkami11) 

 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající 
na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení 
dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 
1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné 
pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se 
nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 

 
6. Dočasné 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. 
 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 
v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci 
a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené 
činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a 
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dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, 
zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého 
lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby 
příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 
přestavbou. Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná 
rizika práce, způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a 
vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 

 
8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 
výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
 
9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky 
o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné 
pevnosti doložené výpočtem. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Při realizaci tesařských prací bude použito pojízdné lešení HAKI, které bude 
opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m. Před používáním bude zkontrolováno 
správné osazení a uzamknutí jednotlivých dílů. Pracovníci budou poučeni o BOZP 
při používání a skládání lešení HAKI, dle manuálu výrobce. Při používání musí být 
lešení uloženo na rovném a pevném povrchu, musí být sklopeny stabilizátory a 
kolečka musí být v zabrzděné poloze, aby nedošlo k pojezdu či překlopení lešení. 
Při klempířských pracích bude využito již zrealizované lešení pro fasádní práce. 
  
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému 
odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, 
popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. 
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2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Při výstavbě nedojde ke shazování žádného stavebního odpadu z pracovní 
plochy. V technologických etapách se nenachází žádné bourací práce. Veškerý 
odpad, materiál či nářadí bude převezeno pomocí stavebního výtahu GEDA 500 
Z/ZP. Případně sneseno po schodišti stávajícím objektem.  
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
 
Při 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. 

 
Opatření na řešené stavbě: 
Při překročení mezních limitů klimatických podmínek budou práce přerušeny, po 
dobu trvání zvýšeného rizika a nebo budou práce ukončeny. V případě přerušení 
prací musí být veškerá mechanizace, materiál a stroje bezpečně schovány, 
uloženy či stabilizovány, aby nedošlo k jejich poškození, ohrožení pracovníků 
nebo narušení konstrukcí. Pracovníci se ukryjí před nepříznivými klimatickými 
podmínkami do zázemí ve stávající části objektu. V období výstavby se 
nepředpokládá dlouho trvající překročení mezních limitů a dlouhodobé přerušení 
prací.  
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 Mezní klimatické podmínky: 
 Maximální rychlost větru je 11 m/s 
 Maximální rychlost větru při pracích na lešení, ve výšce a se zavěšenými 

břemeny je 8 m/s 
 Viditelnost min. 30 m 
 Teplota nižší než -10 °C 

 
Kontrola klimatických podmínek bude probíhat měřením 4x denně a vizuálně, 
bude prováděna stavbyvedoucím. 
 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
 
Při 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. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Při potřebě vykonání krátkodobé montáže prvků krovu, může pracovník jednu 
z výše uvedených nášlapných ploch, musí však být vybaven bezpečnostním 
postrojem a dalšími ochrannými pomůckami. 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
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. Při montáži a demontáži lešení postupuje 
zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Pracovníci budou proškolení o pravidlech BOZP a o možných rizicích, které 
mohou vzniknout při provádění jednotlivých prací, budou seznámeni s tím, jak 
těmto situacím předcházet. Dále budou proškoleni o posloupnosti prací dle 
technologického postupu, který musí dodržovat. Pracovníci svým podpisem pod 
patřičný protokol potvrdí školení a souhlas s dodržováním pracovních postupů, 
pravidel BOZP a používáním osobních ochranných pomůcek. 
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3.4 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

(1) Ochranné prostředky musí 
a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich 
používání nesmí 
představovat další riziko, 
b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 
c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

 
(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci 
používali současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné 
prostředky vzájemně slučitelné. 
 
(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. 
Používání ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že 
byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 
 
(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví 
zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru 
a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných 
prostředků. 
 
Opatření na řešené stavbě: 
Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannou přilbou, reflexní vestou, pracovním 
oděvem, pracovní obuví třídy S3 a pracovními rukavicemi. Specializovaní 
pracovníci musí dodržovat ochranné pracovní pomůcky pro daný typ práce. Mezi 
tyto ochranné pracovní pomůcky patří ochranná přilba pro práci ve výškách, 
ochranné brýle, bezpečnostní postroj pro práce ve výškách. Ochranné pracovní 
pomůcky musí být funkční a bez poškození, které by bránilo jejich používání a 
nesmí mít propadlé datum životnosti. Pracovníci jsou povinni používat ochranné 
pomůcky a v průběhu prací bude jejich používání kontrolováno. 
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1 Obecné informace 

Jako samostatné zadání jsem si zvolil řešení stavebních detailů zastřešení. 
Jsou vypracovány jako samostatné přílohy P.09 – Detail kotvení pozednice a P.10 – 
Řešení detailu vikýře. Jedná se o jedny z možností technického řešení daných detailů. 
Vycházel jsem z podkladní dokumentace, která byla ve fázi návrhu či studie-
materiálové řešení se může lišit. 
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ZÁVĚR 
Bakalářská práce řešila technologické postupy pro provádění tesařských, 

klempířských a pokrývačských prací pro realizaci Polyfunkčního domu v Brumově. 
Práce byla vytvořena dle zadání a splňuje základní požadavky na tvorbu stavebně-
technologického projektu.  

 

Vypracováním jsem nahlédl do stavebnictví i z trochu jiné strany, než na jakou 
jsem byl doposud zvyklý. Naučil jsem se novým věcem a získal přehled 
v návaznostech stavebním procesů. Stejně tak jsem se naučil o stavbě lépe 
přemýšlet z hlediska logistiky, využití místa, nutnému zařízení a kontrolám, a také o 
celkových finančních nákladech. Uvědomil jsem si důležitost návazností stavebních 
procesů a důležitost kvality provedení jednotlivých prací. 

 

Doufám, že mé poznatky budou v budoucnu zúročeny. 
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