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Abstrakt�
P�edm�tem bakalá�ské práce je �e�ení zast�e�ení bytového domu v Praze 8. V�echny p�ílohy 

�e�í zast�e�ení typu valbové st�echy a ploché st�echy. Stavebn� technologický projekt práce 

�e�í pro zadanou technologickou etapu p�edev�ím zásady organizace výstavby v�etn� výkresu 

za�ízení staveni�t�, rozpo�et, technologický p�edpis pro zast�e�ení objektu, �asový plán dané 

technologické etapy, návrh strojní sestavy, kvalitativní po�adavky a jejich zaji�t�ní, 

bezpe�nost práce a konstruk�ní detaily. �

�
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plán, bezpe�nost práce, strojní sestava, detail �
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Abstract�
The subject of this thesis is to address the roof of a residential building in Prague 8. All 

attachments solves the type of roof hipped roofs and flat roofs. Construction Technology 

project work solves a given technological stage primarily to organization, including drawing, 

building equipment, budget, technological specification for roofing the building, the schedule 

of the technological steps, design of machine assembly, quality requirements and ensure 

safety and structural details.  
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ÚVOD 

Ve své bakalá�ské práci jsem �e�il technologickou etapu zast�e�ení bytového domu 

v Praze 8. Bytový d�m obsahoval dv� samostatné bytové �ásti, které byly zast�e�eny 

pomocí vylbové st�echy a spole�ná �ást mezi n�mi byla zast�e�ena pomocí ploché 

st�echy. Obsah práce je rozd�len na jednotlivé �ásti realizace dané technologické 

etapy zast�e�ení. Práce obsahuje dva technologické p�edpisy, jeden na valbovou a 

druhý na plochou st�echu. Práce zahrnuje zpracování technické zprávy, �e�ení 

organizace výstavby v�etn� výkresu za�ízení staveni�t�, návrhu strojní sestavy, 

sestavení výkazu vým�r a polo�kového rozpo�tu, harmonogramu zast�e�ení, 

kontrolního a zku�ebního plánu a jednotlivý typ st�echy a BOZP zprávy. Etapa 

zast�e�ení navazuje na p�edchozí úpravy výstavby. Návaznost dal�ích etap p�ímo 

souvisejících s dokon�ovacími prácemi výstavby.  
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1  Pr�vodní zpráva 

1.1 identifikace stavby, jméno a p�íjmení, místo trvalého pobytu 
stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I�, 
sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a p�íjmení 
projektanta, �íslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo 
�eskou komorou autorizovaných in�enýr� a technik� �inných 
ve výstavb� s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jeho 
autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní 
charakteristika stavby a její ú�el, 

Identifikace stavby: Jedná se o p�tipodla�ní bytový d�m v ul. Budilova, Praha 8, 

k.ú.    Libe	 � parc.�. 2176/3, 2179/2  

Stavebník: XXXX 

Místo trvalého pobytu stavebníka: XXXX 

Jméno a p�íjmení projektanta: XXXX 

Kontaktní adresa projektanta: XXXX 

Eviden�ní �íslo: XXXX 

Základní charakteristika stavby: Stavba pro bydlení 

1.2 údaje o dosavadním vyu�ití a zastav�nosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích, 

Okolní území je zastav�no bytovými domy ze severní strany a jihozápadní strany 

objektu. Z východní strany je rodinný d�m. Stavební pozemek je na parcele �. 

2176/3,4 a 2179/2 zapsána v katastrálním území Libe	. K pozemku je ji� vy�ízeno 

územní rozhodnutí o umíst�ní bytového domu. Ob� dot�ené stavební parcely jsou ve 

vlastnictví stavebníka a dal�ích osob napojených na majetkoprávní vztahy k 

pozemk�m. Stávající pozemky jsou sva�ité, s výraznou vegetací, jako typ je orná 

p�da. 

1.3  údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a 
technickou infrastrukturu, 
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Hladina spodní vody byla zji�t�na pod úrovní budoucí základové spáry. P�es 

plánovanou stavbu rovn�� nevedou �ádné in�enýrské sít�, proto nebude nutné 

provád�t p�elo�ky t�chto in�enýrských sítí. Vyhodnocení vyhovuje normám. 

Stavební parcela je p�ístupná ze stávající komunikace � parc.�. 2179/2 a 2177/3 

v k.ú. Libe	. Z této komunikace bude objekt p�ipojen na dopravní i technickou 

infrastrukturu. P�íjezd k bytovému domu bude po ji� vybudované komunikaci ulice 

Budilova. 

1.4  informace o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�, 

Vyjád�ení DOSS jsou a pr�b��n� budou do projektové dokumentace zapracovány 

Dot�ené pozemky stavbou: 

parcela:  2176/3  

vým�ra:  213 m2 

vlastník:  Fortex- AGS, a.s., Fedosov Evgeny, Gwu�
 Pavel, Kryvoviaziuk 

Bmitro, Olena, Kupcová Kristína, Palivec Luká�, Palivcová Radka 

parcela:  2179/2  

vým�ra:  461 m2 

vlastník:  Fortex- AGS, a.s., Fedosov Evgeny, Gwu�
 Pavel, Kryvoviaziuk 

Bmitro, Olena, Kupcová Kristína, Palivec Luká�, Palivcová Radka 

parcela:  2176/4 

vým�ra:  619 m2 

vlastník:  Fortex- AGS, a.s., Fedosov Evgeny, Gwu�
 Pavel, Kryvoviaziuk 

Bmitro, Olena, Kupcová Kristína, Palivec Luká�, Palivcová Radka  

parcela:  2177/3 

vým�ra:  497 m2 

vlastník:  souhrný podíl okolních obyvatel viz. KN 



17 

parcela:  2179/1 

vým�ra:  220 m2 

vlastník:  souhrný podíl okolních obyvatel viz. KN 

parcela:  3826/8 

vým�ra:  547 m2 

vlastník:  souhrný podíl okolních obyvatel viz. KN 

Sousední pozemky: 

parcela:  2179/9  

vým�ra:  28 m2 

vlastník:  Frelich Pavel, Frelichová Renata 

parcela:  2179/6 

vým�ra: 41 m2 

vlastník:  Alexandrová Natalia 

parcela:  2165/2 

vým�ra:  17 m2 

vlastník:  Fortex- AGS, a.s., Fedosov Evgeny, Gwu�
 Pavel, Kryvoviaziuk 

Bmitro, Olena, Kupcová Kristína, Palivec Luká�, Palivcová Radka 

parcela:  2168/1 

vým�ra:  149 m2 

vlastník:  Adámek Ji�í, Robert, Plný Michael 

parcela:  2165/1 
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vým�ra:  195 m2 

vlastník:  Peter René 

parcela:  2169/1 

vým�ra:  227 m2 

vlastník:  Josífková Tereza, Kroll Jan, Nykrýn Jan 

parcela:  2172/1 

vým�ra:  227 m2 

vlastník:  Filipová Ivana 

parcela:  2174 

vým�ra:  466 m2 

vlastník:  Novotný Petr, Novotná �t�pánka, Suntych, Jan, Pavel 

parcela:  2175/2 

vým�ra:  576 m2 

vlastník:  Hlavní m�sto Praha 

1.5  informace o dodr�ení obecných po�adavk� na výstavbu,  

Stavba je navr�ena tak, aby spl	ovala obecné technické po�adavky dle platných �SN 

a stavebního zákona �. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu 

1.6  údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního 
rozhodnutí, pop�ípad�  územn� plánovací informace u staveb 
podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   

Na �e�ené území byl vydán regula�ní plán a byly spln�ny podmínky pro vydaní 

územního rozhodnutí. 
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1.7  v�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující   
stavby  a jiná opat�ení v dot�eném území, 

V�cné a �asové vazby nejsou známy. 

1.8  p�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby, 

Objekt má být dokon�en 12.5.2014 

Popisu postupu výstavby:  p�ípojky a komunikace do  11.2012 

podzemní stavba  do  3.2013 

vrchní hrubá stavba  do  12.2013 

dokon�ovací práce   do 4.2014 

p�edáni objektu  do   5.2014 

1.9  statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, 
na ochranu �ivotního prost�edí a ostatní v tis. K�, dále  údaje o 
podlahové plo�e  budovy  bytové �i  nebytové v m2,  a o po�tu 
byt� v budovách bytových a nebytových.  

Objekt Jednotková 

cena 

Po�et 

jednotek 

Cena 

Bytový d�m 4200 K�/m3 9339 m3 39 223 800,- 

P�ípojka kanalizace a výkopy 3500 K�/m 40 m 140 000,- 

P�ípojka vody 800 K�/m 15 m 12 000,- 

P�ípojka plynu  600 K�/m 15 m 9 000,- 

P�ípojka el. proudu 500 K�/m 15 m 7 500,- 

Zpevn�né plochy 800 K�/m2 125 m2 100 000,- 

Celkem   39 492 300,- 
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Na ochranu �ivotního prost�edí: Stavební firma se musí zavázat, �e p�i stavb�

nebude naru�eno �ivotní prost�edí. 

Plocha pozemku:  

Celková plocha pozemku:    1293  m2 

Zastav�ná plocha:     625,17 m2 

2 Souhrnná technická zpráva 

2.1  Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �e�ení 

2.1.1 zhodnocení staveni�t�, u zm�ny dokon�ené stavby té� 
vyhodnocení sou�asného stavu konstrukcí; stavebn� historický 
pr�zkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zón�, 

Pozemek se nachází v zastav�ném území v Praze 8 poblí� parku Proseckých skal. 

Jedná se o bytový d�m rozkládající se na parcele �. 2179/2 a 2176/3,4. Parcela je 

p�ístupná se stávající komunikace ulice Budilova � parc. �. 2177/3, 2179/1 a 3826/8 

v k.ú. Libe	. P�íjezd k bytovému domu bude po stávající komunikaci ulice Budilova. 

Pozemek není v záplavové oblasti, je vymezený platnou ÚPD jako plocha pro 

bydlení. Stávající pozemek je sva�itý, je pokryt vegetací.  

2.1.2 urbanistické a architektonické �e�ení stavby, pop�ípad�
pozemk� s ní souvisejících, 

Bytový d�m je �e�en jako dv� samostatné nadzemní �ásti 2a,2b, které jsou vystav�ny 

na spole�ném podla�í s hromadnými gará�emi se dv�mi vý�kovými úrovn�mi vjezd�

± 0,000 domu byla stanovena na kótu 242,30 m.n.m Bpv. Tato vý�ková úrove	 je 

v prostoru v�t�í z gará�í. Vjezd do men�í gará�e má vý�kovou úrove	 o 0,2 m ni��í. 

Oba vjezdy jsou situovány pod vy��ími podla�ími domu �.2b z ji�ní strany objektu. 

Ve 2.NP se domy d�lí do dvou samostatných �ástí komunika�n� vnit�n�

nepropojených. Z d�vod� sva�itosti terénu jsou od  vý�kové úrovn� druhého 

nadzemního podla�í  dal�í podla�í v obou nadzemních �ástí domu posunuty 

s rozdílem  o 0,9 m . Ob� samostatné �ásti domu mají shodn� 4 nadzemní podla�í. 

1.NP i v�t�í �ást severní st�ny 2.NP obou domu budou pod úrovní p�vodního 

okolního terénu, p�i�em� z v�t�í míry bude tento  terén v dob� stavby nahrazovat 
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konstrukce pilotové záporové st�ny, která bude slou�it jako ochrana stavební jámy. 

�ást domu 2b je opticky sní�ena terasou ve �tvrtém nadzemním podla�í na východní 

stran�. Jako nosný konstruk�ní systém bude pou�it �elezobetonový skelet 

v kombinaci s �elezobetonovými st�nami v 1.NP. V dal�ích patrech obvodové výpln�

skeletu tvo�í PTH tvárnice 36,5 P+D. Nenosný systém je tvo�en pórobetonovými 

tvárnicemi tl. 75,100,150,200 mm. Vodorovné konstrukce jsou ze �elezobetonové 

monolitické stropní desky tl. 200,220 mm. 

Samostatná �ást domu - 2a má tém�� obdélníkový p�dorys, ale severozápadní 

náro�í je zalomené, a to  z d�vodu vysokého �títu sousedního stávajícího domu na 

parcele �.kat. 2166 ,�ím� se dosáhlo spln�ní OTP daných vyhlá�kou. Tato �ást domu  

bude obsahovat 13 bytových jednotek o r�zné velikosti. V 2.NP jsou navr�eny t�i 

byty ( 3+kk, 2+kk, 1+kk ) a zázemí domu � ko�árkárna a su�árna. Ve 3.NP  a 4.NP 

jsou v�dy 4 byty ( dva byty 2+kk a dva 1+kk ) V 5.NP � podkroví, jsou situovány 

byty 2 ( 3+kk ). Ve�keré obytné místnosti v 2.NP � 5.NP jsou osv�tleny a v�trány 

okny ve fasádách domu. V 5.NP jsou obytné místnosti osv�tleny a v�trány 

kombinací oken ve st�nách viký�� a st�e�ními okny. 

Samostatná �ást domu � 2b má vstup umíst�n v ji�ní fasád� na úrovni 1.NP mezi 

vjezdy do hromadných gará�í. D�m má nepravidelný p�dorysný tvar daný tvarem 

parcely a je v n�m situováno 11 bytových jednotek o r�zné velikosti. V 2.NP jsou 

navr�eny t�i byty ( 2+kk a dva 1+kk ) a zázemí domu � su�árna, úklid domu a 

skladové prostory p�id�lené jednotlivým byt�m v dom� 2b. Ve 3.NP  a 4.NP jsou 

v�dy 3 byty ( byt 2+kk,3+kk a 1+kk ) V 5.NP  jsou situovány byty 2 ( 2x2+kk ). Byt 

po levé stran� od schodi�t� má k dispozici velkou terasu. Ve�keré obytné místnosti 

v 2.NP � 5.NP jsou osv�tleny a v�trány okny ve fasádách domu. 

Prostory hromadných gará�í budou dimenzovány pro gará�ování 22 vozidel a to 

ve v�t�í hromadné gará�i pomocí parkovacího systému Parklift 402 � 170/165 pro 

celkem 16 vozidel a 3 vozidla budou parkovat b��ným zp�sobem v úrovni podlahy 

1.NP. V men�í gará�i v �ásti domu 2b budou parkovat 3 vozidla b��ným zp�sobem. 

St�e�ní konstrukce u samostatné �ásti 2a je �e�ena jako obydlené podkroví pod 

valbovou st�echou se sklony 17° a 20° a pultovými viký�i se sklonem 3°. Jako st�e�ní 

krytina bude pou�ita betonová ta�ka Bramac.  Samostatná �ást 2b je zast�e�ena 

vazníkovou valbovou st�echou se sklonem 17°. Zast�e�ení mezi samostatnými �asti 

2a,2b je �e�eno pomocí plochých st�ech s vý�kovým rozdílem 0,93m. Plochá st�echa 

je nepochozí. 

Okolí pozemku se upraví pomocí rypadlonaklada�e do pot�ebné roviny. Spodní 

stavba je �e�ená pomocí vrtaných pilot kv�li slo�itosti terénu.   
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Architektonický ráz budovy je �e�en tak, aby zapadal do okolní krajiny. 

2.1.3 technické �e�ení s popisem pozemních staveb a in�enýrských 
staveb a �e�ení vn�j�ích ploch, 

Bytový d�m: Samostatn� stojící bytový d�m bude stát na parcele �. 2179/2 a 2177/3. 

Umíst�ní bytového domu spl	uje ochranné pásmo VN (viz p�íloha situace). Stavba 

se uva�uje nepodsklepená.  

Záporová st�na: Bude vystav�na z vrtaných betonových pilot. Piloty jsou navr�eny 

o pr�m�ru 900 mm po osové vzdálenosti 1,21 a� 1,5 m (p�evá�n� 1,3 m). Piloty jsou 

navr�eny délky 14 m pro v�t�í vý�ku odkopu a 11,25 m pro men�í odkop. Piloty 

budou vrtány z pilotovací roviny na úrovni 247,0 m.n.m., resp. 246,0 m.n.m. Na 

pilotách je navr�ena monolitická p�evázka o rozm�rech 900/800 mm. 

Kanalizace spla�ková: Napojení bytového domu bude provedeno samostatnou 

kanaliza�ní p�ípojkou z potrubí PVC DN 180, která bude zaúst�na do souhrné 

kanaliza�ní sít� na ulici Budilova. Zakon�ení spla�kové p�ípojky bude revizní 

�achtou DN 40.  

Kanalizace de��ová: De��ové vody ze st�echy bytového domu budou zaúst�ny do 

vpustí kanalizace de�tové a povedou do jednotné kanaliza�ní p�ípojky. 

Vodovod: Napojení bude samostatnou vodovodní p�ípojkou PE 90, bude opat�ena 

uzáv�rem se zemní soupravou osazenou v samonosné vodom�rné �acht� V�-C 12. 

Napojení bude provedeno po realizaci vodovodního �ádu, který vybuduje na své 

náklady vlastník nemovitosti. Nový vodovodní �ád PE 90 bude napojen na stávající 

vodovodní �ád PVC 90. 

Kabelové rozvody NN: Bude provedena ze stávajících rozvod� NN a zakon�ena 

pojistkovou sk�íní, která bude umíst�na p�ed bytovým domem a p�ístupná 

z ve�ejného prostranství. Z pojistné sk�ín� bude p�ipojen elektrom�rový rozvad��

RE, který bude umíst�n p�ed domem  a p�ístupný z ve�ejného prostranství. 

Z rozvad��e je polo�ena silová kabel typu CYKY-J 4x10 a kabel HDO typu CYKY-J 

4x1,5 a� k rodinnému domu. Rozvodná soustava: TN-C 400/230V, 50 Hz 

Plynoinstalace: STL plynovodní p�ípojka se napojí na stávající STL plynovod, který 

se nachází v místní komunikaci, bude provedena z potrubí PE 160, SRD 11 32x2,9 

mm. HUP s plynom�rem bude umíst�n v samostatné místnosti domu a p�ístupná 

z ve�ejného prostranství. 
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Oplocení: Pozemek k bytovému domu je p�ístupný z místní komunikace ulice 

Budilova. Pozemek bude oplocen do vý�e 1,5 m poplastovaným pletivem. 

2.1.4 napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

  

Pozemek bytového domu je p�ímo p�ístupný z místní komunikace ulice Budilova 

parc.�. 2177/3, 2179/1 a 3826/8 v k.ú. Libe	.  �e�ení p�ípojek viz. vý�e.  

Vjezd do spole�né �ásti gará�í je na ji�ní stran� budovy z ulice Budilova ve dvou 

vjezdech.  

2.1.5 �e�ení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �e�ení 
dopravy v klidu, dodr�ení podmínek stanovených pro 
navrhování staveb na poddolovaném a svá�ném území, 

Pozemek bytového domu je p�ímo p�ístupný z místní komunikace ulice Budilova 

parc.�. 2177/3, 2179/1 a 3826/8 v k.ú. Libe	.  �e�ení p�ípojek viz. vý�e.  

Doprava v klidu je �e�ena hromadnou gará�í v 1.NP dimenzovaná pro 22 aut.  

2.1.6 vliv stavby na �ivotní prost�edí a �e�ení jeho ochrany, 

Stavba bytového domu se nijak negativn� neprojeví na �ivotním prost�edí. P�i 

likvidaci odpad� je nutno postupovat podle zákona �. 185/2001 Sb. Likvidace 

odpadu je mo�ná pouze v za�ízeních, která jsou k tomu ur�ena dle uvedeného 

zákona. P�itom je ka�dý povinen zjistit, zda osoba, které odpady p�edává, je k jejich 

p�evzetí dle zákona oprávn�ná, jinak jí nesmí odpady p�edat. 

Sejmutá ornice do hlouby 200 mm bude pou�ita na pozemcích majitele, jako 

vyrovnávací hlína. 

Tepelné ztráty budou p�ípustné vlivem pou�itých obvodových plá���. Úst�ední 

vytáp�ní objektu bude �e�eny plynovými kotly typu C. 

Objekt je ur�en pro bydlení vet�í skupiny lidí, proto je mo�né mírné zne�i�t�ní 

splodin od automobil� a d�sledkem vytáp�ní. 

De��ové vody ze st�ech bytového domu budou zaúst�ny do kanalizace. 

Po dokon�ení stavby bude do dokon�ovacích prací zahrnuta nová výsadba zelen�. 
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2.1.7 �e�ení bezbariérového u�ívání navazujících ve�ejn�
p�ístupných ploch a komunikací, 

Oba vstupy do dom� jsou �e�eny bezbariérov� s mo�ností p�ístupu k výtahu domu, 

který bude vybaven pro pou�ívání invalidními osobami . Vstup do domu 2b je p�ímo 

z chodníku ul. Budilova. Ke vstupu do domu 2a bude provedena od chodníku rampa 

s odpo�ívadly, která bude situována nad venkovními parkovacímu stáními. 

2.1.8 pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich 
výsledk� do projektové dokumentace, 

Na pozemku bude proveden p�dní radonový pr�zkum. Hladina spodní vody byla 

zji�t�na pod úrovní budoucí základové spáry. Kacení stromu a porost� bylo 

provedeno v nejnutn�j�í mí�e a po dokon�ení stavby se uva�uje s novou výstavbou 

zelen�. P�es plánovanou stavbu rovn�� nevedou �ádné in�enýrské sít�, proto nebude 

nutné provád�t p�elo�ky t�chto in�enýrských sítí. Vyhodnocení vyhovuje normám. 

2.1.9 údaje o podkladech  pro vytý�ení stavby, geodetický 
referen�ní polohový a vý�kový systém, 

Polohopisné m��ení provedla externí firma. 

2.1.10 �len�ní stavby na jednotlivé stavební a in�enýrské objekty a 
technologické provozní soubory, 

Stavební objekty  -    bytový d�m       

In�enýrské objekty  -    kanaliza�ní p�ípojka      

   -    vodovodní p�ípojka     

   -    elektro a plyn. p�ípojka 

2.1.11 vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
p�ed negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím 
dokon�ení, resp. jejich minimalizace,  

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. B�hem výstavby m��e 

dojít ke zvý�ení hlu�nosti a pra�nosti. P�i výjezdu stavebních vozidel a dopravních 
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vozidel p�i výstavb� je pot�eba �istit kola, aby nedocházelo ke zne�i��ování 

komunikací. 

2.1.12 zp�sob zaji�t�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, 
pokud není uveden v �ásti F. 

B�hem provád�ní stavebních prací musí být striktn� dodr�ovány ustanovení na�ízení 

vlády �. 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na staveni�tích a dále na�ízení vlády �.326/2005 Sb. O bli��ích 

po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích a nebezpe�í 

pádu z vý�ky nebo do hloubky. Dále na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. O po�adavcích 

na bezpe�ný provoz a pou�ívání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Odpov�dnost na bezpe�nost spo�ívá na zadavateli, zhotoviteli, pop�. na stavebním 

dozoru. 

2.2 Mechanická odolnost a stabilita  

Pr�kaz statickým výpo�tem, �e stavba je navr�ena tak, aby zatí�ení na ni p�sobící 

v pr�b�hu výstavby a u�ívání nem�lo za následek 

2.2.1 z�ícení stavby nebo její �ásti, 

Viz samostatný projekt. 

2.2.2 v�t�í stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 

Viz samostatný projekt. 

2.2.3 po�kození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení 
anebo instalovaného vybavení v d�sledku v�t�ího p�etvo�ení 
nosné konstrukce, 

Viz samostatný projekt. 

2.2.4 po�kození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

Viz samostatný projekt. 

2.3 Po�ární bezpe�nost   

2.3.1 zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu, 
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Ocelové vazníky a d�ev�né prvky budou nat�eny protipo�árním nát�rem. Ze spodu 

jsou dále chrán�ny protipo�árním sádrokartonem �ím� vyhoví po�ární bezpe�nosti. 

Chodby budou osazeny hasícími p�ístroji. V bytech a spole�ných prostorech budou 

umíst�ny po�ární hlási�e. V�e dle platných norem �SN 730802 a �SN 730833. 

2.3.2 omezení rozvoje a �í�ení ohn� a kou�e ve stavb�, 

Pou�itím vhodných materiálu nebudou vznikat �kodlivé látky. V objektu bude 

chrán�ná úniková cesta pro evakuaci v�ech osob v budov�. 

2.3.3 omezení �í�ení po�áru na sousední stavbu, 

Sousední stavby jsou mimo dosah po�árn� nebezpe�ného prostoru.  

2.3.4 umo�n�ní evakuace osob a zví�at , 

Dle normy �SN 730833 je objekt za�azen do OB2, proto je po�adován chrán�ný 

po�ární úsek. Délka únikové cesty není omezena. Tyto po�adavky jsou spln�ny. 

2.3.5 umo�n�ní bezpe�ného zásahu jednotek po�ární ochrany. 

Dle normy �SN 730833 je po�adována komunikace do 50 m a �í�ka komunikace 3 

m. Co� bytový d�m spl	uje.  

2.4 Hygiena, ochrana zdraví a �ivotního prost�edí 

Odpadní vody budou odvád�ny do kanalizace. V�echny byty vyhovují z pohledu 

sv�telné pohody a budou mít dostatek p�irozeného sv�tla. Stavba je navr�ena 

v souladu s po�adavky stanovenými Zákonem o ochran� ve�ejného zdraví a dal�ími 

platnými zákony a vyhlá�kami. 

2.5 Bezpe�nost  p�i u�ívání  

Stavba a její za�ízení jsou navr�eny, aby vyhov�li vyhlá�ce �. 48/1982 Sb. stanovení 

základních po�adavk� k zaji�t�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení. Pro 

ve�keré technické za�ízení bude zhotoven soubor pro pokyn k zacházení, kontrole a 

revize. Pracovníci musí byt star�í 18 let, musí být pro�koleni o bezpe�nosti a obsluze.  
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Pou�ité materiály musí být nezávadné pro bydlení a nesmí být zdraví �kodlivé pro 

pracovníky a �ivotní prost�edí. 

2.6 Ochrana proti hluku 

Stavba nebude poru�ovat maximální povolené hlukové limity p�i výstavb�. Pracovní 

doba bude od 8-16 hod, aby se zamezilo nep�íznivým hlukovým podmínkám pro 

okolí. 

2.7 Úspora energie a ochrana tepla 

2.7.1 spln�ní po�adavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní 
porovnávacích ukazatel�  podle jednotné metody výpo�tu 
energetické náro�nosti budov, 

�elezobetonové �ásti obvodových st�n budou zatepleny minerální vatou tl. 100mm. 

Výpl	ové zdivo �B skeletu bude zatepleno minerální izolaci tl. 100mm. 

2.7.2 stanovení celkové energetické spot�eby stavby. 

Viz samostatný projekt. 

2.8 	e�ení p�ístupu a u�ívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

údaje o spln�ní po�adavk� na bezbariérové �e�ení stavby 

Oba vstupy do dom� jsou �e�eny bezbariérov� s mo�ností p�ístupu k výtahu domu, 

který bude vybaven pro pou�ívání invalidními osobami . Vstup do domu 2b je p�ímo 

z chodníku ul. Budilova. Ke vstupu do domu 2a bude provedena od chodníku rampa 

s odpo�ívadly, která bude situována nad venkovními parkovacímu stáními. 

2.9 Ochrana stavby p�ed �kodlivými vlivy vn�j�ího prost�edí  

radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpe�nostní 

pásma apod. 

V�echny nam��ené hodnoty byly v norm� a proto se v tomto sm�ru neuva�uje 

s �ádnými opat�eními. 
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2.10 Ochrana obyvatelstva 

spln�ní základních po�adavk� na situování a stavební �e�ení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

Oplocení staveni�t� zabra	uje vstupu cizím lidem P�i práci autoje�ábu bude zaji�t�no 

opat�ení pro zákaz vstupu obyvatelstva a omezení dopravy na ulici Budilova. Bude 

zaji�t�na bezpe�nost obyvatelstva dle stávající legislativy. 

2.11 In�enýrské stavby  (objekty) 

2.11.1odvodn�ní území v�etn� zne�kod�ování odpadních vod, 

odvodn�ní bude zaji�t�no vybudovanou p�ípojkou 

2.11.2zásobování vodou, 

zásobování vodou bude zaji�t�no vybudovanou p�ípojkou 

2.11.3zásobování energiemi, 

zásobování energiemi bude zaji�t�no vybudovanou p�ípojkou 

2.11.4�e�ení dopravy, 

Pozemek bytového domu je p�ímo p�ístupný z místní komunikace ulice Budilova 

parc.�. 2177/3, 2179/1 a 3826/8 v k.ú. Libe	.  Brána bude na hranici pozemku. Bude 

d�ev�ná s �elezným rámem. 

2.11.5povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav, 

Na pozemku bude provedena skrývka ornice do hloubky 200 mm. Poté budou 

provedeny pot�ebné úpravy rypadlonaklada�em.  

Zni�ená vegetace bude nahrazenou novou výsadbou mimo budoucí objekt na 

p�ilehlém pozemku stavby. 

2.11.6elektronické komunikace. 

elektrokomunikace bude zaji�t�no vybudovanou p�ípojkou 
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3 Technická zpráva 

3.1 Informace o rozsahu a stavu staveni�t�, p�edpokládané úpravy 
staveni�t�, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy 
a p�ístupy na staveni�t�, 

-Staveni�t� se nachází v Praze 8, ulice Budilova. Rozkládá se na parcelách �.  

2176/3,4 a 2179/2 zapsána v katastrálním území Libe	. Ji�n� od staveni�t� je 

komunikace ulice Budilova, ze severu a východu je zastav�né území okolní 

zástavbou. Plocha pozemku je 1293 m2. Skrývka ornice ve vý�ce 200mm. 

-Okolo staveni�t� bude z�ízeno plechové oplocení ve vý�ce 2m. Ve vjezdu na 

staveni�t� z ulice Budilova bude z�ízena uzamykatelná brána pro vjezd staveni�tní 

techniky. Vjezd bude v jihozápadní �ásti pozemku. Zpevn�né plochy 

vnitrostaveni�tní komunikace budou ze zhutn�ného �t�rku. Bude z�ízen zábor na 

míst� komunikace a chodníku podél staveni�t�. Celkov� bude zabráno 148,36m2. 

3.2 Významné sít� technické infrastruktury, 

-Na staveni�ti se nacházejí p�ípojky na parcelách �. 2176/3,4 a 2179/2 a jsou 

napojeny na ve�ejnou sí� ulice Budilova. 

-p�ípojka vysokého nap�tí 

-p�ípojka kanalizace 

-p�ípojka plynu 

-telefoní p�ípojka 

-p�ípojka vody 

3.3 Napojení staveni�t� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní 
staveni�t� apod., 

3.3.1 Voda: 

-staveni�t� bude napojeno na vodovodní sí� p�es vodom�rnou �achtu na stavebním 

pozemku. Napojení vody do bun�k se sociálním za�ízením z vodom�rné �achty bude 

pomocí PE potrubím DN15 opat�eno HDPE chráni�kou. Na dal�í pracovi�t� bude 

voda p�ivedena hadicemi z PVC. 

Výpo�et spot�eby vody na staveni�ti a sv�tlosti vodovodní p�ípojky na staveni�ti 

-Výpo�et uva�uje s maximální spot�ebou vody za jeden den. 
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-Voda pro sociáln� hygienické ú�ely: 

Qb = (Pp*Ns*kn) / (t*3600)  

Qb= (22*50*2,7) / (22*3600) 

Qb=0,033 l/s 

Sv spot�eba vody za den (l) 

Kn  koeficient nerovnom�rnosti odb�ru (pro technologické provozy 1,5 , pro 

sociáln� hygienické pot�eby 2,7) 

t �as, po který je voda odebírána (h) 

Pp po�et pracovník�

Ns norma spot�eby vody na osobu a den 

-Voda pro provozní ú�ely: 

Qa = (Sv*kn) / (t*3600) 

Qa = (1,5*1016) / (22*3600) 

Qa = 0,19 l/s 

Název �innosti Spot�ebova vody 

[l/m3] 

Kubatura 

[m3] 

Pot�ebné mno�ství 

vody [l] 

O�et�ování bet. sm�si 100 7,16 716 

�i�t�ní ná�adí 10 l/ks 30 ks 300 

-Návrh sv�tlosti vodovodního potrubí: 

Výpo�tový pr�tok Q[l/s] = Qb= 0,223 l/s = DN 15mm 

Výpo�tový pr�tok Q (l/s) 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 

Po�et výtokových jednotek N 1 2 6 20 40 120 380 800 2110

D (palec �) 1/2 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4 

D (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
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3.3.2 Elekt�ina: 

-staveni�t� bude napojeno na hlavní elektrickou sí� a bude vedeno do trafostanice na 

hranici pozemku. Skladovací bu	ky, stavební bu	ky pro pracovníky a vedeni stavby 

bude napojeno na trafostanici pomocí prodlu�ovacích kabel� opat�eno HDPE 

chráni�kou s nap�tím 400V. Do objektu bude elekt�ina p�ivedena z trafostanice do 

mobilního rozvad��e (1x400V a 4x230V). Podle pot�eby budou z�ízeny dal�í 

rozvad��e. 

Výpo�et po�adovaného p�íkonu na staveni�ti: 

-Výpo�et uva�uje maximální spot�ebu stroj� na staveni�ti vyu�ívaných v jednu 

chvíli. Stroje d�le�ité pro výstavbu technologické etapy zast�e�ení. 

P1-Instalovaný p�íkon elektromotor� na staveni�ti 

P�ístroj Napájení [V] P�íkon 

[kW] 

Po�et [ks] Celkem 

[kW] 

V��ový je�áb 400 32 1 32 

Stavební výtah  400 6,1 1 6 

Svá�ecí stroj 400 17,3 1 17,3 

Ru�ní sva�ova�ka 230 1,6 1 1,6 

Sva�ovací p�ístroj 400 5,7 1 5,7 

   celkem 62,6 
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P2-Instalovaný p�íkon osv�tlení vnit�ních prostor� na staveni�ti 

�ístroj Napájení 

[V] 

P�íkon 

[kW] 

Po�et [ks] Celkem 

[kW] 

Stavební bu	ka-�atna 380 0,195 2 0,390 

Stavební bu	ka-kancelá� 380 0,097 1 0,097 

Skladovací bu	ka-11m2 380 0,033 1 0,033 

Skladovací bu	ka-4,95m2 380 0,015 1 0,015 

  Celkem 0,535 

S = 1,1*[(0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2]1/2 [kW] 

S = 1,1[(0,5*62,6+0,8*0,535)2+(0,7*62,6)2]1/2   [kW]  

S = 59,51 kW 

1,1 koeficient ztáty ve vedení 

0,5 koeficient sou�asnosti elektrických motor�

0,8 koeficient sou�asnosti vnit�ního osv�tlení 

0,7 fázový posun 

P�íkon vy�el 59,51kW pro �e�enou technologickou etapu. Napojení sta�í na p�ípojku 

a není pot�eba se p�ipojit na stavájící ve�ejnou sí�. 

3.3.3 Kanalizace: 

-staveni�t� bude napojeno na kanaliza�ní sí� ulice. P�es kanaliza�ní �achtu pomocí 

PE potrubí DN120 bude napojeno na stavební bu	ky. 

3.3.4 Odvodn�ní: 

-Odvodn�ní vnit�ní komunikace a zpevn�ných ploch bude pomocí povrchovým 

odvodn�ním a pomocí liniových odvod	ovacích �laby ACO do kanalizace. 
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Budovaná st�e�ní konstrukce bude napojena odvod	ovacími �laby do kanaliza�ní 

sít�. 

3.4 Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, 
v�etn� nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace,  

-Dle na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O bli��ích minimálních po�adavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�ti a �. 362/2005 Sb. bezpe�nost a 

ochrana zdraví p�i práci na staveni�ti s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo hloubky, 

firma vybuduje plechové oplocení s vý�kou 2m a bude z�ízena uzamykatelná brána 

p�i vjezdu na staveni�t�. Bude zaji�t�na výv�sním �títkem o zákazu vstupu cizích 

osob. Cizí osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nebudou na 

staveni�ti vyskytovat a pokud ano, tak v doprovodu odpov�dného pracovníka a 

v ochranných pom�ckách a projdou �kolením BOZP. Dále na�ízení vlády �. 

101/2005 o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost�edí. 

-U výjezdu z brány na komunikaci bude vystavena dopravní zna�ka s vyzna�ením o 

výjezdu vozidel ze staveni�t�. Stejn� tak budou z�ízeny dopravní zna�ky s upravením 

p�edností v zú�ení do jednoho silni�ního pruhu kolem záboru na komunikaci. Na 

ka�dé stran� bude jedna. 

3.5 Uspo�ádání a bezpe�nost staveni�t� z hlediska ochrany 
ve�ejných zájm�,  

-bude zaji�t�n úklid komunikace po projetí techniky ze staveni�t� pomocí zametacích 

pom�cek (ko�t�, lopata, kole�ka). P�i vyjí�d�ní ze staveni�t� dbáno vy��í opatrnosti. 

Stroje nebudou blokovat p�ilehlou komunikaci. Pokud by blokoval nákladní 

automobil, bude sou�ástí posádky závozník a bude v p�ípad� pot�eby �ídit dopravu, 

pokud by nastal problém. 

3.6 	e�ení za�ízení staveni�t� v�etn� vyu�ití nových a stávajících 
objekt�, 

-na staveni�ti se nevyskytují �ádné stávající objekty. 
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3.6.1 Provozní za�ízení staveni�t�

1.1.1.1. Komunikace a parkovací plochy: 

-Vnitrostaveni�tní jednosm�rná komunikace bude z�ízena ze zhutn�ného �t�rkového 

násypu. Pro provoz pracovník� s kole�ky povede cesta od skládky materiálu po 

�t�rkovém násypu, poté cesta zásobování povede po p�ilehlém chodníku na staveni�ti 

a cesta povede skrz objekt v 1.NP, kde je plocha gará�í. Objí�d�ní je z d�vodu 

v��ového je�ábu a nedostatku místa na staveni�ti. Vjezd a výjezd z gará�í bude 

v míst� stavebních otvor� pro výjezd z gará�e. Bude z�ízen provizorní p�echod 

pomocí d�ev�ných desek do objektu. Parkovací plocha bude ze �t�rkového násypu 

mezi stavebními bu	kami. Dal�í parkovaní je mo�no na kraji p�ilehlé komunikace, 

ale vozidla nesmí bránit v provozu na komunikaci. 

1.1.1.2. Oplocení 

-Celé staveni�t� bude po obvod� oploceno mobilní plotem vý�ky 2m, krom�

východní strany u op�rné pilotové zdi vý�ky 3 a více metr�. Oplocení bude plechové 

z místa komunikace a na ostatních stranách bude drát�né oplocení. Oplocení bude 

z�ízeno po celou dobu stavby. Vjezd a výjezd bude pomocí uzamykatelné brány 

s ozna�ující tabulkou zákazu vstupu na staveni�t�. Brány budou opat�eny jezdícími 

kole�ky pro snadn�j�í manipulaci. Kompletní servis mobilního oplocení bude 

zaji�tovat odborná firma. Spoj bude pomocí betonových patek. 

Obr. 5: Mobilní oplocení [5]   Obr.6:Plechové oplocení [5] 

1.1.1.3. Kontejnery na odpad 

-Na staveni�ti budou z�ízeny kontejnery na odpad o objemu 5m3. Budou se nacházet 

v západní �ásti vedle stavební bu	ky. Budou z�ízeny na odpad d�eva, plast�, kov�, 
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komunálního odpadu a ostatních materiál�. Kontejnery budou odvá�eny k recyklaci 

do sb�rny odpad�. Kontejnery budou na zpevn�né �t�rkové plo�e. [7] 

1.1.1.4. Skladovací plocha materiálu 

-Na staveni�ti bude z�ízena skladovací plocha, která bude odvodn�na do kanalizace. 

Bude zpevn�na �t�rkem. Na skládce budou nejd�íve uskladn�ny prvky krovu a poté 

budou ulo�eny palety se st�e�ními krytinami a tepelnou izolací. Za nep�íznivého 

po�así bude material p�ekryt plachtami. Celková plocha bude 72m2. Rozm�ry plochy 

jsou 12000/6000mm. Plocha bude umíst�na vedle objektu na západní stran�. 

3.6.2 Sociáln� správní za�ízení staveni�t�

1.1.1.5. Mobilní toaleta 

-Na staveni�ti budou z�ízeny t�i mobilní toalety s vlastní nádr�í na vodu na 250litr�. 

Dv� budou z�ízeny v míst� západní �ásti u kancelá�ské a �atnové stavební bu	ky. 

Jedna bude z�ízena ve východní �ásti staveni�t� v míst� záboru u skladovacích 

kontejner� z d�vodu rychlosti dostupnosti z místa pracovi�t�. 

Mobilní toaleta TOI TOI Fresh 

Rozm�ry:  �/D/V 1200/1200/2300 mm 

Hmotnost:  82kg 

Vybavení:  Fekální nádr� 250l 

   Dvojité odv�trání 

   Pisoár 

   Uzamykací mechanizmus 

   Zámek dve�í 

                Obr. 4: Mobilní toaleta [4] 
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1.1.1.6. Stavební bu�ky 

-Na staveni�ti budou z�ízeny dv� stavební bu	ky pro pracovníky jako �atna a jedna 

men�í stavební bu	ka pro stavbyvedoucího a vedení stavby. Budou napojeny na sít�

vody, kanalizace a elekt�iny na vybudované sít� za�ízení staveni�t� podle výkresu 

za�ízení staveni�t�. Budou na zpevn�né �t�rkové plo�e ve východní �ásti staveni�t�.  

Stavební bu	ka (�atna pracovník�) � BK1 

Rozm�ry:  �/D/V 2438/6058/2800 mm 

El. p�ípojka:  380V/ 32A 

Vybavení:  1x elektrické topidlo 

   3x el. zásuvka 

   1x okno s plastovou �aluzií 

   2x st�l 

   �idle 

   V��áky   

  

Obr. 1: P�dorys stavební 

bu�ky [1] 

Stavební bu	ka (kancelá� vedení stavby) � BK2 

Rozm�ry:  �/D/V 2438/3000/2800 mm 

El. p�ípojka:  380V/ 32A 

Vybavení:  1x elektrické topidlo 

   3x el. zásuvka 

   1x okno s plastovou �aluzií 

   1x st�l       Obr. 2: Stavební bu�ka BK2 [2] 

   �idle 

   V��ák 
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1.1.1.7. Uzamykatelná skladová bu�ka: 

-Na staveni�ti budou z�ízeny dv� uzamykatelné bu	ky na materiál a pracovní 

pom�cky a ná�adí. Budou z�ízeny na východní stran� staveni�t� v míst� záboru na 

komunikaci. Budou p�ipojeny na stávající p�ípojku elektrické energie. Sklady budou 

na st�rkové podlo�í. 

Skladový kontejner (montovaný) 5m, celopozinkovaný 

Rozm�ry:  �/D/V 2200/5000/2200mm 

El. p�ípojka:  380V/ 32A 

Hmotnost:  670kg 

Vybavení:  1x el. zásuvka 

   1x sv�tlo 

Skladový kontejner 2,25m 

Rozm�ry:  �/D/V 2200/5000/2200mm

            Obr.3: Skladový kontejnet 5[3] 

El. p�ípojka:  380V/ 32A 

Hmotnost:  240kg 

Vybavení:  1x el. zásuvka 

   1x sv�tlo 

3.6.3 Výrobní za�ízení staveni�t�

1.1.1.8. V��ový je�áb 

-V��ový je�áb bude z�ízen po technologické etap� spodní stavby. Bude na míst� po 

celou dobu výstavby hrubé vrchní stavby a zast�e�ení. Je�áb bude z�ízen na ji�ní 

stran� staveni�t� v míst� záboru na odstran�ném chodníku a p�ilehlé komunikaci. 

Bude z�ízen na zpevn�ném �t�rkovém podlo�í, na kterém budou betonové panely pro 

jeho stabilitu. Betonové panely budou mít rozm�ry 1000/5000/300 mm 5ks.  

-Vzdálenost od stav�ného objektu bude 1000mm. Je�áb bude napojen na elektrický 

rozvad�� elektrické sít� pomocí prodlu�ovacího kabele nap�tí 400V.  
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1.1.1.9. Stavební výtah 

-Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP bude slou�it na dovoz osob, leh�ího materiálu a 

pracovních pom�cek na st�echu. Výtah bude z�ízen na ji�ní stran� objektu. Bude 

p�ipev	ován do stavebních otvor� oken po ur�ité délce. Podlo�í bude na zpevn�né 

�t�rkové plo�e.  Sou�ástí výtahu bude vykláp�cí rampa.  

-Napojen bude na elektrický rozvad�� elektrické sít� pomocí prodlu�ovacího kabele 

nap�tí 400V.  

Nosnost:  1500kg 

Rozm�ry:  �/D/V 1650/4350/21100mm 

Napájení:  400V/6,1kW 

            Obr. 7: Stavební výtah [6] 

3.7 Popis staveb za�ízení staveni�t� vy�adujících ohlá�ení, 

-stavební bu	ky pro pracovníky a vedení stavby 

-plechové oplocení vý�ky 2m 

-zábor p�ilehlé komunikace a chodníku 

-v��ový je�áb 

3.8 Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska 
bezpe�nosti a ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci na staveni�ti podle zákona o zaji�t�ní dal�ích 
podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, 3)   

-V�ichni pracovníci projdou �koleni BOZP od ur�eného zam�stnance firmy. 

Stavbyvedoucí obeznámí pracovníky s opat�eními na jednotlivých pracovi�tích a 

                                                 
3 )  § 15 zákona �. 309/2006 Sb., kterým se upravují dal�í po�adavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zaji�t�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 
nebo poskytování slu�eb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zaji�t�ní dal�ích podmínek 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 
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zapí�e se to do stavebního deníku. Potvrzení �kolení ka�dého pracovníka bude 

sjednáno podpisem do protokolu o �kolení a pracovník musí pou�ívat ochranné 

pom�cky, které obdr�í od vedoucího stavby. Stavbyvedoucí je povinen vykonávat 

kontroly pracovi��. 

-Podrobn�ji zpracováno v p�íloze zprávy bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

3.9 Podmínky pro ochranu �ivotního prost�edí p�i výstavb�, 

-Staveni�t� ani samotná stavba nebude mít nep�íznivý vliv na �ivotní prost�edí. Bude 

z�ízen kontejner na komunální odpad a skládka pro zelený odpad. Zhotovitel bude 

nakládat s odpady podle zákona �. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpad se bude t�ídit na 

sm�sný komunální odpad, plasty, sklo, d�evo a kov a poté odvá�en na ur�ená místa 

m�sta. 

3.10 Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích 
termín�. 

-Za�átek technologické etapy zast�e�ení stavby je plánován na 12.8.2013 a 

dokon�ení je plánováno na 4.12.2013. 

3.11 Ekonomické zhodnocení záboru 

-Zábor p�ilehlé komunikace a chodníku v Praze 8, vyjde na 10k�/m2/den. Musí se 

vy�ádat �ádost o povolení zvlá�tního u�ívání pozemní komunikace ve smyslu § 25 

zákona �. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�). 

Celkov� zábor �iní 148,36 m2

Celková cena=10k�/m2/den = 10k�/148,36m2/83dn�= 123 138 k�
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5 Obecné informace o stavb�

5.1 Obecné informace o stavb�

Identifikace stavby: Jedná se o p�tipodla�ní bytový d�m v ul. Budilova, Praha 8, 

k.ú.    Libe	 � parc.�. 2176/3, 2179/2  

Stavebník: XXXX 

Místo trvalého pobytu stavebníka: XXXX 

Jméno a p�íjmení projektanta: XXXX 

Kontaktní adresa projektanta: XXXX 

Eviden�ní �íslo: XXXX 

Základní charakteristika stavby: Stavba pro bydlení, Novostavba 

Bytový d�m je �e�en jako dv� samostatné nadzemní �ásti 2a,2b, které jsou 

vystav�ny na spole�ném podla�í s hromadnými gará�emi se dv�mi vý�kovými 

úrovn�mi vjezd� ± 0,000 domu byla stanovena na kótu 242,30 m.n.m Bpv. Tato 

vý�ková úrove	 je v prostoru v�t�í z gará�í. Vjezd do men�í gará�e má vý�kovou 

úrove	 o 0,2 m ni��í. Oba vjezdy jsou situovány pod vy��ími podla�ími domu �.2b 

z ji�ní strany objektu. Ve 2.NP se domy d�lí do dvou samostatných �ástí 

komunika�n� vnit�n� nepropojených. Z d�vod� sva�itosti terénu jsou od  vý�kové 

úrovn� druhého nadzemního podla�í  dal�í podla�í v obou nadzemních �ástí domu 

posunuty s rozdílem  o 0,9 m . Ob� samostatné �ásti domu mají shodn� 4 nadzemní 

podla�í. 1.NP i v�t�í �ást severní st�ny 2.NP obou domu budou pod úrovní 

p�vodního okolního terénu, p�i�em� z v�t�í míry bude tento  terén v dob� stavby 

nahrazovat konstrukce pilotové záporové st�ny, která bude slou�it jako ochrana 

stavební jámy. �ást domu 2b je opticky sní�ena terasou ve �tvrtém nadzemním 

podla�í na východní stran�. Jako nosný konstruk�ní systém bude pou�it 

�elezobetonový skelet v kombinaci s �elezobetonovými st�nami v 1.NP. V dal�ích 

patrech obvodové výpln� skeletu tvo�í PTH tvárnice 36,5 P+D. Nenosný systém je 

tvo�en pórobetonovými tvárnicemi tl. 75,100,150,200 mm. Vodorovné konstrukce 

jsou ze �elezobetonové monolitické stropní desky tl. 200,220 mm. 

Samostatná �ást domu - 2a má tém�� obdélníkový p�dorys, ale severozápadní 

náro�í je zalomené, a to  z d�vodu vysokého �títu sousedního stávajícího domu na 

parcele �.kat. 2166 ,�ím� se dosáhlo spln�ní OTP daných vyhlá�kou. Tato �ást domu  
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bude obsahovat 13 bytových jednotek o r�zné velikosti. V 2.NP jsou navr�eny t�i 

byty ( 3+kk, 2+kk, 1+kk ) a zázemí domu � ko�árkárna a su�árna. Ve 3.NP  a 4.NP 

jsou v�dy 4 byty ( dva byty 2+kk a dva 1+kk ) V 5.NP � podkroví, jsou situovány 

byty 2 ( 3+kk ). Ve�keré obytné místnosti v 2.NP � 5.NP jsou osv�tleny a v�trány 

okny ve fasádách domu. V 5.NP jsou obytné místnosti osv�tleny a v�trány 

kombinací oken ve st�nách viký�� a st�e�ními okny. 

Samostatná �ást domu � 2b má vstup umíst�n v ji�ní fasád� na úrovni 1.NP mezi 

vjezdy do hromadných gará�í. D�m má nepravidelný p�dorysný tvar daný tvarem 

parcely a je v n�m situováno 11 bytových jednotek o r�zné velikosti. V 2.NP jsou 

navr�eny t�i byty ( 2+kk a dva 1+kk ) a zázemí domu � su�árna, úklid domu a 

skladové prostory p�id�lené jednotlivým byt�m v dom� 2b. Ve 3.NP  a 4.NP jsou 

v�dy 3 byty ( byt 2+kk,3+kk a 1+kk ) V 5.NP  jsou situovány byty 2 ( 2x2+kk ). Byt 

po levé stran� od schodi�t� má k dispozici velkou terasu. Ve�keré obytné místnosti 

v 2.NP � 5.NP jsou osv�tleny a v�trány okny ve fasádách domu. 

Prostory hromadných gará�í budou dimenzovány pro gará�ování 22 vozidel a to 

ve v�t�í hromadné gará�i pomocí parkovacího systému Parklift 402 � 170/165 pro 

celkem 16 vozidel a 3 vozidla budou parkovat b��ným zp�sobem v úrovni podlahy 

1.NP. V men�í gará�i v �ásti domu 2b budou parkovat 3 vozidla b��ným zp�sobem. 

St�e�ní konstrukce u samostatné �ásti 2a je �e�ena jako obydlené podkroví pod 

valbovou st�echou se sklony 17° a 20° a pultovými viký�i se sklonem 3°. Jako st�e�ní 

krytina bude pou�ita betonová ta�ka Bramac.  Samostatná �ást 2b je zast�e�ena 

vazníkovou valbovou st�echou se sklonem 17°. Zast�e�ení mezi samostatnými �asti 

2a,2b je �e�eno pomocí plochých st�ech s vý�kovým rozdílem 0,93m. Plochá st�echa 

je nepochozí. [8] 

5.2 Obecné informace o procesu- Valbová st�echa 

Jako nosný prvek valbové st�echy samostatné �ásti 2a je volen systém moderního  

d�ev�ného krovu s podporou ocelových sloupk� profilu 2xU100 a d�ev�ných kle�tin. 

Zast�e�ení obydleného podkroví je tvo�eno valbovou st�echou se sklony 17° a 20° a 

pultovými viký�i se sklonem 3°. Nosnou �ást st�echy tvo�í ocelové vaznice 2xU 

profil, které budou ukotveny na ocelových sloupcích 2xU100. Jako pozednice bude 

pou�ita d�ev�ná pozednice o profilu 160/140 mm a kotvena pr�vlakovými kotvami 

HILTI HST M12 B do �elezobetonového v�nce obalové konstrukce 5.NP ze zdiva 

typu THERM okolo celého patra. Vrcholová ocelová vaznice profilu 2xU180 le�í na 
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vaznici 2xU200, která je podep�ená sloupkem a z druhé strany le�í na st�ednicové 

vaznici. Na nosném systému vaznic a pozednice jsou ulo�eny d�ev�né krokve o 

rozm�rech 100x180 mm. Na d�ev�né krokve navazuji ztu�ující kle�tiny, které jsou 

z vnit�ní strany p�i�roubovány ke krokvím a ocelové st�edové vaznici. V�echny 

ocelové a d�ev�né prvky krovu musí být opat�eny ochranným nát�rem proti korozi 

2x základním nát�rem a organickému po�kození d�evokaznými houbami a hmyzem 

impregnace 2x nát�rem Boronitem �i Bochemitem. Takté� se musí impregnovat 

v�echna �ezná místa zhotovována p�ímo na staveni�ti. Zast�e�ení bude �e�eno 

t�íplá��ovým systémem. Vzduchová mezera bude mezi kontralat�mi 30x50mm a 

druhá vzduchová mezera bude mezi krokvemi u systému zateplení. Navr�ená st�e�ní 

krytina je z betonových ta�ek BRAMAC Classic, která bude na latích 30x50mm, 

kolmo na kontralatích. Ze spodu kontralatí bude difusní otev�ená pojistná 

hydroizola�ní folie a podbíjení z OSB desek. Mezi krokvemi bude pou�ita 

mezikrokevní izolace z minerální vlny tlou��ky 140mm. Ze spodní strany krokví se 

pou�ije zateplení z minerální vlny o tlou��ce 60mm. Následuje parozábrana do které 

se p�ipojí CD profily SDK desek s po�ární odolností REI 30. Ze spodu SDK desek se 

nanese ot�ruvzdorná malba. Prosv�tlení podkroví bude pomocí st�e�ních oken a 

pomocí oken v pultových �ástech viký�� ve st�e�e, které budou zast�e�eny pomocí 

plechové falcované krtiny z titanzinku. Pod vrstvou plechu bude nata�ena difuzní 

vrstva. D�ev�né bedn�ní a kontralat� odd�lují vzduchovou mezeru od tepelné izolace 

tlusté 180mm, která bude vyta�ena i pod systém krokví. Odd�lující OSB desky od 

SDK desek s po�ární odolností REI 30 bude vypl	ovat dal�í tepelná izolace o 

tlou��ce 60mm a vzduchot�sná parozábrana. Bo�ní trojúhelníkové strany viký�e 

budou mít stejnou skladbu jako zast�e�ení, akorát místo tepelné izolace mezi 

krokvemi bude zateplena zvenku kontaktním zateplením. Z krovu vychází i 

zast�e�ení výtahové �achty. 

Jako nosný prvek valbové samostatné �ásti 2b je volen systém sbíjeného 

p�íhradového d�ev�ného vazníku GANG-NAIL. St�echa má sklon 17°.  Nosnou �ást 

tvo�í vazník gang-nail s rovnými pásy tvo�ící h�eben a do n�j dal�í skupina gang-nail 

vazník� pultového tvaru tvo�ící krokve a nosníky podhledu ulo�enými na obvodový 

v�nec a náro�ní vazníky. Zast�e�ení je stejné jako u samostatné �ásti 2b. [8] 
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6 P�ipravenost staveni�t�, p�evzetí a p�ipravenost 
pracovi�t�

6.1 P�ipravenost staveni�t�

Místní komunikace ulice Budilova bude slou�it pro p�íjezd na staveni�t�. Staveni�t�

bude oploceno plechovým oplocením vý�ky 2m. Ne�-li zapo�nou stavební práce 

nebo zásobování, tak bude p�evzata z p�edchozího procesu bu	ka pro personál 

stavby, hygienické a sociální za�ízení. Na staveni�ti bude z�ízen skladovací kontejner 

pro uskladn�ní materiálu a pom�cek pot�ebných p�i procesu zast�e�ení. Pro 

zachování �istoty v bu	kách budou ocelové roho�e p�ed vstupem. Dále bude p�edáno 

sociální zázemí a �atny pro klempí�e a tesa�e a místo pro uskladn�ní ná�adí a 

materiálu. Vjezd na staveni�t� bude napojen na vnitrostaveni�tní komunikaci, která 

bude zpevn�na �t�rkopískem. Napojení na in�enýrské sít� bude na stávající ve�ejnou 

sít p�ilehlé ulice Budilova.   

Pro manipulaci s t��kým materiálem bude slou�it v��ový je�áb Liebherr 34K, který 

bude p�ipraven od p�edchozích etap výstavby. 

6.2 P�evzetí a p�ipravenost pracovi�t�

P�edání pracovi�t� bude následovat hned po dokon�ení etapy, která p�edcházela 

technologické etap� zast�e�ení. Zejména se musí dbát na dokon�ení nosných a 

nenosných konstrukcí hrubé stavby, komínové t�lesa a výtahové �achty.. Na starost 

p�edání bude mít stavbyvedoucí nebo ur�ený mistr a to prohlídkovou kontrolou 

stavby. P�evzetí bude zapsáno ve stavebním deníku. Bude kontrolováno za�ízení 

staveni�t� a prostory 5.NP na které bude probíhat zast�e�ení. Musí se zajistit, aby 

v prostorách posledního podla�í nebyly ne�istoty a zbytky materiál� po p�edchozí 

etap� výstavby. 

7 Materiály 
Viz samostatná �ást VÝKAZ VÝM�R  
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7.1 Materiál 

7.1.1 Nosná konstrukce 

Ocelové prvky krovu samostatné �ásti 2a 

D�ev�né prvky krovu v samostatné �ásti 2a 

Popis Profil Délka 

[mm] 

Po�et    

Vaznice 2xU240 13300 1    

Vaznice 2xU180 7400 1    

Vaznice 2xU160 9600 1    

Vaznice 2xU200 6700 2    

Vaznice 2xU180 3600 1    

Vaznice 2xU160 5200 1    

Sloupek 2xU100 2800 13    

Popis Profil Délka 

[mm]+5%

Po�et    

Krokev 100x180 6900 73    

Pozednice 160x140 66000 1    

Kle�tina 80x180 5200 12    
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D�ev�né prvky krovu v samostatné �ásti 2b 

Sbíjený p�íhradový vazník GANG-NAIL vrcholový 

Sbíjený p�íhradový vazník GANG-NAIL náro�ní 

Sbíjený p�íhradový vazník GANG-NAIL tvo�ící krokve 

-z d�vodu neúplné poskytnuté projektové dokumentace není známa dimenze prvk�

-V�echny d�ev�né prvky krovu budou dvojnásobn� impregnovány nát�rem 

Boronitem �i Bochemitem u� ve výrobn� pro ochranu proti d�evokazným houbám �i 

hmyz�m a plísním. Poté se nanese p�ípravek protipo�ární a tím se zvý�í jeho po�ární 

odolnost o 15-20m. 

7.1.2 Ostatní konstrukce 

Materiály zast�e�ení v samostatné �ásti 2a 

Název Funkce Rozm�ry/tl. Mno�ství  

OSB desky Bedn�ní 2500/1250/22 279,51 m2  

Lat� Lat� 30/50/ 798,09 m  

Kontra-lat� Kontra-lat� 30/50 301,19 m  

Bramac 

Classic 

Krytina 

betonová 

330/420 2795 ks  

Norton T150 Hydroizolace 2300/1600 279,51 m2  

Velux St�e�ní okna 780/1400 7x  

H�ebená� H�eben 250/418 107 ks  

Koncový 

h�ebená�

Konec h�ebene 250/418 5 ks  

Rozd�lovací 

h�ebená�

Rozd�lení 

h�ebene 

250/418 3 ks  
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V�trací pás 

H�ebene 

V�trání 

h�ebene 

110 53 m  

Metalroll V�trání 260 11 rolý  

Dr�ák lat� Dr�ák lat� 180/50 90 ks  

P�íchytka 

h�ebená�e 

P�íchytka 

h�ebená�e 

 107 ks  

Ut�snovací 

vrut 

Ut�snovací  107 ks  

StabiCor P Odvodn�ní 100mm 5 ks  

Wakaflex Oplechování 

komína 

280 8,6 m  

Krycí li�ta Oplechování 

komína 

2400/60 8,6 m  

T�snící tmel  T�sn�ní 310ml 516 ml  

�rouby w. �roubení  24 ks  

DuroVent Odv�trání 330/420 7 ks  

Materiál bo�ních trojúhelníkových st�n viký��

Název Funkce Rozm�ry/tl. Mno�ství  

OSB desky Bedn�ní 2500/1250/12 9,66 m2  

Cetris desky Bedn�ní 2500/1250/12 9,66 m2  

Rockwool 

Multirock 

Tepelná 

izolace 

600/1000/80 9,66 m2  

Sloupky Sloupky 80/80 18,47 m  

Materiály zast�e�ení viký��
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Název Funkce Rozm�ry/tl. Mno�ství  

OSB desky Bedn�ní 2500/1250/12 63,147 m2  

Kontra-lat� Kontra-lat� 30/40 29,45 m  

Norton T150 Hydroizolace 2300/1600 63,147 m2  

OSB desky Bedn�ní 2500/1250/24 63,147 m2  

Rheinzink Krytina 0,6 63,147 m2  

Rockwool 

Multirock 

Tepelná 

izolace 

600/1000/140 63,147 m2  

Materiály zast�e�ení v samostatné �ásti 2b 

Název Funkce Rozm�ry/tl. Mno�ství  

OSB desky Bedn�ní 2500/1250/22 215,69 m2  

Lat� Lat� 30/50/ 699,40 m  

Kontra-lat� Kontra-lat� 30/50 226,80 m  

Bramac 

Classic 

Krytina 

betonová 

330/420 215,69 m2  

Norton T150 Hydroizolace 2300/1600 215,69 m2  

Velux St�e�ní okna 780/1400 7x  

H�ebená� H�eben 250/418 80 ks  

Koncový 

h�ebená�

Konec h�ebene 250/418 4 ks  

Rozd�lovací 

h�ebená�

Rozd�lení 

h�ebene 

250/418 2 ks  

V�trací pás 

H�ebene 

V�trání 

h�ebene 

110 1,45 m  

Metalroll V�trání 260 40 m  
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Dr�ák lat� Dr�ák lat� 180/50 67 ks  

P�íchytka 

h�ebená�e 

P�íchytka 

h�ebená�e 

- 80 ks  

Ut�snovací 

vrut 

Ut�snovací - 80 ks  

StabiCor P Odvodn�ní 100mm 3 ks  

Wakaflex Oplechování 

komína 

280 8,6m  

Krycí li�ta Oplechování 

komína 

2400/60 8,6m  

T�snící tmel  T�sn�ní 310ml 480 ml  

�rouby w. �roubení  24 ks  

DuroVent Odv�trání 330/420 3 ks  

7.2 Primární doprava, sekundární doprava 

7.2.1 Primární doprava 

-Doprava le�ení  

nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou 

-Doprava ocelových vaznic a sloupk�

Nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou.  

-Doprava d�ev�ných prvk�

Zaji�t�no pomocí subdodávky. Spojovací prvky takté�. Doprava bude zaji�t�na 

nákladním automobilem IVECO Eurocargo 180E30 
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-Doprava materiál� na valbovou st�echu a pultové viký�e, klempí�ských prvk� a 

st�e�ních oken 

Nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou 

V�echny materiály budou dopraveny etapov� podle postupu výstavby zast�e�ení. 

Krov bude dopraven v�echen najednou na ka�dou st�echu a uskladn�n na skládce 

materiálu. V�echny klempí�ské prvky st�e�ní okna budou dovezena p�ed dokon�ením 

krovu a uskladn�ny v uzamykatelném kontejneru na materiál a pracovní pom�cky. 

7.2.2 Sekundární doprava 

Ve�keré prvky krovu budou p�epravovány na staveni�ti pomocí ve�ového je�ábu 

Liebherr 34K. Je�áb bude pou�it i na ve�keré materiály, které nebude mo�né 

p�epravit pomocí stavebního výtahu GEDA 1500 Z/ZP. K doprav� lehkého materiálu 

a stavebních pom�cek budou slou�it kovové kole�ka. 

7.3 Skladování materiálu 

D�ev�ný a ocelový materiál se bude usklad	ovat na zpevn�né plo�e. Musí se podlo�it 

d�ev�nými prvky o vý�ce alespo	 200mm a stejn� tak bude prokládán mezi prvky 

nad sebou stejným d�ev�ným materiálem o vý�ce alespo	 200mm, kv�li lep�ímu 

uchycení na oka zvedacího mechanizmu a její manipulaci. P�ipojovací a spojovací 

materiály a pot�ebné pracovní pom�cky budou uskladn�ny ve skladovacím 

kontejneru. St�e�ní okna a okna viký�� budou uskladn�na v uzamykatelném 

skladovacím kontejneru. 

P�edmontá�ní plocha bude z�ízena vedle skládky materiálu, pro sestavení jedné 

vazby krovu, pomocí zpevn�né a odvodn�né plochy. Zpevn�ní pomocí �b panel�

4000x3000x300mm a podsypaná �t�rkem. Pr�chozí �í�ka p�ístupu ke skladovanému 

materiálu bude 1000mm. Nepr�chozí �í�ka bude 300mm mezi skladovanými prvky. 

Povrchové odvodn�ní liniovými kanálky do �achty kanalizace. Jako dal�í 

p�edmontá�ní plchu bude moci vyu�ít z�ízenou plochou st�echu mezi ob�ma 

samostatnými �ástmi domu 2a,2b nad spole�ným 1.NP.  
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8 Pracovní podmínky 

8.1 Obecné pracovní podmínky 

Ve�kerá stavební práce nesmí být vykonávány za �patného po�así zvlá�t�

nep�etr�itém de�ti, mrazu, krupobití nebo kdy� vítr p�ekro�í povolenou hranici 

rychlosti v�tru. U podmínek práce, které jsou zakázány vykonávat podle na�ízení 

vlády o minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveni�ti, se musí práce p�eru�it dokud nelze pokra�ovat v bezpe�né práci za 

povolených podmínek po�así. Dohled nad pracemi bude vykonávat kooperátor 

BOZP, který také zaru�í, �e v�ichni pracovníci na stavb� budou pro�koleni 

podmínkami BOZP a jejími dodr�ováními. �kolení o BOZP budou stvrzeny 

podpisem v�ech pracovník�. Prodlení stavby vlivem nep�íznivého po�así bude 

zapsáno do stavebního deníku ur�enými osobami. 

-Obecné pracovní podmínky: 

-Teplota prost�edí: maximáln� do -10°C 

-Po�adavky na pov�trnostní podmínky: vítr do 11m/s 

-Po�adavky na osv�tlenost: pracovní doba od 6:00-19:00 p�i rovnom�rn� zata�ené 

obloze 

-Po�adavky na hluk: práce v dob� mezi povolených 6:00-22:00 

-Po�adavky na srá�ky a krupobití: po�así bez srá�ek a krupobití 

-Po�adavky na práci v zimním období: nebude se pracovat v zimním období 

8.2 Pracovní podmínky procesu 

Na pracovi�t� musí být p�ivedena elekt�ina pomocí mobilního rozvad��e se �ty�mi 

zásuvkami 230V a jedním 400V pro zapojení v�ech elektrospot�ebi��. Ve�keré 

zpevn�né plochy a p�edmontá�ní plocha budou pomocí �b panel�. Pracovník 

obsluhující motorovou pilu, musí mít dostate�ný prostor kolem d�ev�ných prvk�

krovu, zejména zpevn�nou plochu pod nohama. V�echny pracovní podmínky 

procesu budou stejné jako v p�edcházejícím bod�.  
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9 Pracovní postup 

9.1 Provád�ní krovu  

-V�echny d�ev�né prvky budou podle výkresové dokumentace p�ipraveny u� ve 

výrob� a budou dovezeny ve skladebných rozm�rech. Finální se�íznutí bude probíhat 

na p�edmontá�ní plo�e. 

- V�echny d�ev�né prvky krovu budou dvojnásobn� impregnovány nát�rem 

Boronitem �i Bochemitem u� ve výrobn� pro ochranu proti d�evokazným houbám �i 

hmyz�m a plísním. Poté se nanese p�ípravek protipo�ární a tím se zvý�í jeho po�ární 

odolnost o 15-20m. [11] 

9.1.1 Montá� pozednic 

Na p�ipravené �b v�nce na nadezdívce v 5.NP se polo�í d�ev�ná pozednice, která se 

podlo�í lepenkou a vypodlo�í d�ev�nými klínky kv�li nerovnom�rnosti povrchu 

v�nce, aby byla pozednice v rovin�.  P�esné ulo�ení pozednice bude provedeno a 

kontrolováno podle projektové dokumentace. Spojení pozednic k sob� bude zaji�t�no 

pomocí ocelových skob. Kotvení do �b pozedního v�nce bude pomocí pr�vlakovými 

kotvami HILTI, které budou o pr�m�ru 12mm. Kotvení je chemické. Do pozedního 

v�nce se p�edvrtají díry o v�t�ím pr�m�ru, tak 14-15mm. Do pozednice se provrtá 

díra o stejném pr�m�ru. Podlo�ka a matice bude slou�it pro uchycení pozednice 

závitovou ty�í. Do p�edvrtaných d�r o minimální hloubce 120mm, bude vpravena 

lepidlová sm�s. Doba tvrdnutí lepicí sm�si je podle okolní teploty. P�i teplot� +10°C 

je doba tvrdnutí 105 minut. Se zvy�ující okolní teplotou se doba zkracuje o 

30min/10°C.  Poté se osadí pozednice na místo d�r a �roubovým pohybem se vpraví 

závitová ty� do sm�si v dí�e, aby do�lo k rovnom�rnému prolnutí sm�si v míst�

kotvy. Kotvení se bude opakovat po vzdálenostech 1500mm po celé délce pozednic. 

Zakotvená pozednice se musí nechat ur�ený �as, aby sm�s v chemickém kotvení 

�ádn� zatvrdla a nedo�lo tak k nep�íznivým ú�ink�m p�i stabilit� celého krovu. [11] 

9.1.2 Montá� ocelových sloupk�
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Ocelové sloupky se p�edtím, ne� se budou osazovat, tak musí být proveden ochranný 

nát�r, který bude proveden p�ed dodáním na stavbu ve výrobn�. Ocelové sloupky 

2xU100 se zabudovanou rozná�ecí podlo�kou u� z výroby, která bude nava�ena 

pomocí pr�b��ného koutového svaru tl.6mm. Rozná�ecí podlo�ka se sloupkem bude 

zakotvena do stropní desky pomocí �ty�mi kotvami HILTI M10, které budou 

mechanicky zakotveny do podkladu. Nejd�ív se zam��í místo, kde se budou kotvit do 

stropní desky. Vyvrtají se díry pro kotvy o pr�m�ru 10mm, poté se osadí do svislé 

polohy sloupek, který bude pravideln� kontrolován pomocí vodováhy, jestli je 

v kolmém sm�ru v��i podlaze. Mechanické kotvy se zakotví do otvor� podlo�ky a 

stropní konstrukce ze �elezobetonu. P�i kotvení se musí dbát na správnou hloubku 

alespo	 120mm, její svislost a správný utahovací moment 30Nm. [12] 

9.1.3 Montá� kle�tin 

D�ev�né kle�tiny profilu 80x180 se budou p�ipojovat na ji�ní stran� zevnit� na 

ocelové st�edové vaznice pomocí ocelových L úhelník� 160x100x6mm, pomocí �ty�

svorník� M12 do d�ev�né kle�tiny a pr�b��ným koutovým svarem tl.6mm do 

vaznice. Úhelníky budou nava�eny po osazení vaznice na míst�, po vzdálenostech 

1035mm podle výkresu krovu.  Z druhé strany nebudou nikde p�ichyceny, podle 

statického posouzení nebude docházen k pá�ení na stran� p�ichycení do ocelové 

vaznice. P�i osazování se musí dát pozor, aby kle�tiny byli ve vodorovném sm�ru. 

Kle�tiny u výtahové �achty budou osedlány z druhé strany na d�ev�nou vaznici, která 

bude p�ichycena k �b st�n� výtahové �achty. [11] 

9.1.4 Montá� ocelových st�edových vaznic 

Ocelové vaznice byly navr�eny na dlouhé rozp�tí, proto se pou�ijí vaznice profilu 2U 

vý�ky 240mm. Budou podep�eny systémem ocelových sloupk� podle výkresové 

dokumentace. Na ji�ní stran� se pou�ije vaznice délky 13300mm. Na severní bude 

pou�ita krat�í vaznice délky 9600mm profilu 2xU160. Na �ikmé stran� u nejv�t�ího 

viký�e bude pou�ita vaznice o profilu 2xU180 délky 3600mm. Vaznice budou 

dovezeny na stavbu pomocí nákladního automobilu MAN 26.360 TGA a vylo�eny 

hydraulickou rukou automobilu. Na pracovi�t� budou vysazeny pomocí autoje�ábu. 

Musí se dát pozor, aby byla správn� uchycena do ocelových ok pro�koleným 
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vaza�em, aby nedo�lo k úrazu. P�i manipulaci se musí ustálit, aby se nehoupaly. 

Podle �kolení BOZP se nesmí nikdo nacházet pod zvedanou trajektorií, aby neslo 

k úrazu p�i vypadnutí vaznice. Pracovníci budou p�i následném usazení vaznice na 

místo na pomocné le�ení, aby to ulo�ili na sloupky. Po ulo�ení na sloupky ur�ení 

pracovníci p�iva�í ocelovou vaznici na ocelové sloupky pomocí podélného 

koutového svaru tl.6mm p�es úhelníky ke st�nám sloupku a spodní strany vaznice. 

P�i nava�ení vaznic na sloupky se odepnou oka zvedacího mechanizmu a zkontroluje 

se správnost a únosnost. Druhá vaznice na severní stran� se provede obdobn�, jen 

s vyjímkou toho, �e na jedné stran� bude stejn� usazena na sloupek a p�iva�ena, ale 

na druhé stran� bude polo�ena na systému d�ev�ných kle�tin, zejména na dv�

kle�tiny, které jsou usazeny na d�ev�né vaznic na �b st�n�, proto nedojde k poklesu 

jak kle�tin, tak hlavn� krat�í vaznice. Stejným mechanizmem se zvednou zbývající 

vaznice, které jsou ulo�eny na skládce materiálu a jsou ozna�eny výrobním �títkem, 

kde bude uvedeno �íslo prvku a podle výkresové dokumentace bude tak patrné kam, 

který prvek pat�í. Dal�í vaznice délky 3600mm bude stejným zp�sobem osazena na 

sloupky z obou stran. Stejným zp�sobem se provede montá� i dal�í vaznic profilu 

2xU200 délky 6700mm  a 2xU160 délky 5200mm, která bude podep�ena uprost�ed 

sloupkem. [12] 

9.1.5 Montá� d�ev�ných vaznice u �b st�ny výtahové �achty 

D�ev�ná vaznice profilu 160x140mm se v dané vý�ce p�ichytí ke st�n� výtahové 

�achty pomocí závitových ty�í M12 pomocí chemického kotvení. Vyvrtají se díry do 

st�ny o v�t�ím pr�m�ru ne� je �roub, tak 14-16mm. Po zalícování vaznice k �acht�, 

aby nep�esahovali na stranách se odm��í místa vyvrtání d�r a potom se vyvrtají díry 

o men�ím pr�m�ru ne� ve zdi do vaznice. Do díry ve zdi se napustí lepící sm�s a 

poté se pomocí závitové ty�e a podlo�ky �roubovým pohybem p�ikotví vaznice ke 

st�n�. Musíme dbát na to, aby byla vaznice ve správné vý�ce a aby dodr�ela podle 

vodováhy vodorovný sm�r. Stejným procesem jen, na jiném vý�kovém míst� se to 

ud�lá na druhé stran� výtahové �achty pro pozd�j�í osedlání krokví. [11] 

9.1.6 Montá� ocelové vrcholové vaznice 

Na nosném systému se nachází dv� vrcholové vaznice jedna krat�í ve zkosené �ásti 

profilu 2xU180 délky 3600mm, které jsou podep�eny dv�ma sloupkama. Z jedné 

strany od styku vrcholových vaznic ve vzdálenosti 580mm a z druhé strany ve 
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vzdálenosti 960mm od styku náro�ních krokev. Osazení na ocelové sloupky bude 

stejné jako v p�edcházejícím bod� montá� ocelových st�edových vaznic. Druhá 

vrcholová vaznice bude profilu 2xU180 délky 7400mm. Druhá vaznice bude usazena 

pomocí je�ábu na styk k první zkosené vrcholové vaznici a ukotvena koutovým 

svarem k sob�. Na druhé stran� bude ulo�ena na vaznici, která bude podep�ena 

sloupkem a st�edovou vaznicí. Spoj pro v�t�í stabilitu bude pomocí podélného 

koutového svaru tl.6mm. Poté co bude �ádn� p�iva�ena a na druhé stran� p�ikotvena 

k druhé vaznici, tak se mu�e odejmout oko od zvedacího mechanizmu, musí se dbát 

na to, aby byla vaznice dostate�n� tuhá a nemohlo tak dojit k p�ípadné nestabilit�

krovu. [12] 

9.1.7 Montá� d�ev�ných náro�ních krokví 

D�ev�né náro�ní krokve profilu 200x260mm, se budou osazovat potom  co bude 

kompletní nosný systém vaznic a sloupk�. Pomocí je�ábu se ve vodorovné poloze 

zvednou náro�ní krokve nahoru ze skládky materiálu. Poté pracovníci osadí krokev 

na místo ur�ení podle výkresové dokumentace, musí dát pozor, kterou krokev kam 

osazují. Zji�t�ní podle dokumentace a �títku na jednotlivé krokvi. Usazení krokve na 

vrcholovou vaznici a pozednici bude pomocí zav��ení na zvedacím mechanizmu a 

pracovníci budou posouvat na místo ur�ení. Poté co usadí do správné polohy, se 

krokev s vý�ezem do jedné t�etiny vý�ky náro�ní krokve na osedlání na pozednici a 

poté zajistí ocelovým h�ebem M12 délky 260mm p�es krokev do pozednice. Na 

vrcholovou vaznici se osedlají dv� náro�ní krokve pomocí se�íznutí obou krokví a na 

nava�ené úhelníky na vaznici se pomocí svorníku pro�roubují krokve k úhelníku. 

Stejným zp�sobem se postaví zbývající t�i náro�ní krokve. Na st�edové vaznice se 

náro�ní krokve pro�roubují svorníkem p�es ze�ikma nava�ené podélným koutovým 

svarem tl.6mm ocelovým L úhelníkem, který u� bude nava�en na ocelové vaznici. 

[11] 

9.1.8 Montá� d�ev�ných krokví 

D�ev�né krokve se budou osedlávat na pozednici, kdy se se�íznou do jedné t�etiny 

vý�ky a poté se zajistí ocelovým h�ebem délky 260mm. U vrcholové vaznice se 

pou�ije systém spojení, kdy se ka�dá z protilehlých krokví se�íznou na p�lku profilu 
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a p�ipojí se k sob� p�es ocelový svorník, který bude p�id�lán k ocelovým L 

úhelník�m, které budou nava�eny na vaznici podélným koutovým svarem tl.6mm. 

Krokve v míst� viký�� se budou osedlávat na pozednice pomocí ocelových h�eb� a 

v míst� ukon�ení klasických krokví budou p�ibity pomocí svorník� na styk dvou 

krokví zboku. Krajní krokve viký�� budou se�íznuty a na styk z vrchu pomocí h�eb�

p�ibity z vrchu spodní klasické krokve, aby se mezi krokve mohli p�id�lat sloupky 

st�n viký�e. P�esah obou krokví bude minimáln� 300mm. P�ípoj krokví na náro�ní 

krokve bude podle výkresové dokumentace, tak �e se se�íznou krokve a poté se 

pomocí ocelových h�eb� p�ipojí na náro�ní krokev. Ocelové h�eby budou od 150-

260mm dlouhé. P�esahy v�ech krokví budou dlouhé podle výkresové dokumentace 

minimáln� 600mm. Je pot�eba krov správn� provést, kv�li dal�ímu pohybu 

pracovník� p�i dal�ích pracích na zast�e�ení. [11] 

9.1.9 Montá� d�ev�ného bedn�ní a pojistné hydroizolace 

Bedn�ní bude pomocí OSB desek tlou��ky 22mm. OSB desky se budou pokládat od 

vrcholu sm�rem ke spodu p�esahu st�echy. Desky o rozm�rech 2500x1250mm se 

budou pokládat na �í�ku a ke krokvím budou kotvit pomocí vrut� délky 70mm se 

zapu�t�nou hlavou. Poté co bude srovnaná celá plocha st�echy s vynechanými otvory 

na st�e�ní okna, tak se m��e pokládat pojistná hydroizola�ní folie. Musí se dbát na to, 

aby styky desek byly na sraz bez mezer a vý�kové rozdíly desek nebyly v�t�í ne� 2-

3mm, mohlo by pak dojít k protr�ení hydroizolace. Pojistná vysoce difuzní 

hydroizola�ní folie se bude pokládat na p�ipravený rovný povrch z OSB desek.  Bude 

se pokládat ve vodorovném sm�ru. Role s folií se budou rozvinovávat a p�ekrytí 

jednotlivých pás� musí být minimáln� 100mm. Folie se budou napojovat do bedn�ní 

pomocí nekorodujících h�eb� s plochou hlavou a zajistí se pomocí kontra-latí, které 

nesmí být od sebe vzdáleny více jak 1400mm. Vzduchová mezera mezi kontra-

lat�mi zajistí, dostate�né odv�trání vodních par. Natahovat folii za�ínáme na 

spodním kraji st�echy, kdy okraj p�ichytíme h�eby a zdruhe strany naneseme tmel na 

spodní stranu folie a p�ichytíme k deskám. Poté vineme folii a p�esahy k sob� lepíme 

tmelem mezi p�esahy 100-150mm. Musíme dbát na správné p�esahy a na to, aby 

nikde folie nebyla poru�ena, aby nedocházelo k zatékání vody do st�echy a tím 

zp�sobeným nep�íznivým podmínkám. Odvodn�ní bude pomocí okapnic. Difuzní 

folie bude p�es systém úchyt� pro okapnici. [10] 
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9.1.10Montá� kontra-latí 

Kontra-lat�, které budou zaji�tovat v�t�í stabilitu difuzní folie, budou ukládány ve 

sm�ru krokví. Je pot�eba podle výkresové dokumentace a podle skute�ného 

provedení krokví odm��it polohu budoucích kontra-latí. Na odm��ené místo si dáme 

oto�enou kontra-la� a naneseme p�ipev	ovací tmel a p�ilo�íme na difuzní folii a 

necháme chvilku p�ilo�enou mechanickou silou pracovníka, aby do�lo k aplikaci na 

folii. Musí se dodr�ovat teplota alespo	 7°C, aby do�lo k aplikaci na folii. Poté se 

vruty p�ipevní na podkladu p�es folii a OSB desky ke krokvi. [10] 

9.1.11Montá� la�ování 

 Nejprve si musíme rozm��it, jak a kde budeme pokládat lat� ve vodorovném sm�ru 

na systém u� p�id�laných kontra-latí. Pomocí techniky �	�rování se vyzna�í poloha, 

kam se budou ukládat lat� na kontra-lat�. Od spodní hrany okapnice nam��í 

vzdálenost 330mm a pomocí �	�rova�ky brnknutím o kontra-lat� se vyzna�í tahle 

vzdálenost na v�ech dal�ích kontra-latích.  Takhle se postupuje sm�rem nahoru 

k h�ebenu st�echy. V�dy se m��í od horní strany lat�. V�dy se bude pokládat dal�í 

lat� po vzdálenosti 331mm, aby nám to vy�lo a� k h�ebenu st�echy.  Vzdálenost 

poslední lat� od vrcholu bude 40mm.  Celkov� bude 22 �ad latí. Ke zna�kám se 

p�idají lat� k vrchnímu okraji lat� a p�ipevní se pomocí h�ebík� délky 80mm. Po 

dokon�ení latování se musí st�echa uklidit od vzniklých pilin, aby nedo�lo 

k po�kození folie a zanesení v�tracích otvor�. V místech st�e�ních oken, se vlo�í 

vodorovné lat� na krokve, kv�li uchycení oken. Délka musí být 1400mm + 45mm. 

[10] 

9.1.12Montá� st�ny viký�e 

D�ev�né sloupky o profilu 80x80mm budou slou�it jako stabiliza�ní prvek st�n 

viký��. Sloupky se vm�stnají se�íznutím mezi klasickou krokev st�echy a krajní 

krokve pultového viký�e. P�i osazování se p�ichytí pomocí h�ebík� z boku, aby 

h�ebíky procházeli i do spodní krokve. Z horní strany bude p�ichycen p�es horní 

stranu krokve naskrz krokve a� do sloupku pomocí h�ebík� M12 délky 250mm. Po 

osazení sloupk� se vlo�í mezi sloupky tepelná izolace z minerální vlny, aby vyplnila 

celý prostor. Poté se osadí z obou stran bedn�né z OSB desek na vnit�ní stran�

tl.12mm a z vn�j�í strany d�ev�né cetris desky tl.12mm. Desky se p�ibijí podéln� na 
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hrany sloupk� a se�íznou se podle profilu prostoru mezi krokvemi. P�ibijí se pomocí 

h�ebík� délky 70mm. Poté co bude nosná �ást osazena, tak se bude zateplovat 

kontaktní izolací z vn�j�í strany a osazovat vnit�ní izolace spolu s SDK deskami. [11] 

9.1.13Montá� sbíjených p�íhradových d�ev�ných vazník� GANG-
NAIL na st�e�e 2b 

Pomocí je�ábu se zvedne ze skladovací plochy sbíjený vazník a pomocí ocelových 

ok, kde bude upevn�n, se zvedne na místo na st�e�e samostatné �ásti 2b a pomocí 

kontrolování pracovníku se nasm��uje na místo ulo�ení podle výkresové 

dokumentace. Vrcholový sbíjený vazník se ukotví k pozednímu v�nci pomocí dvou 

L p�ipojovacích plech�, které budou z ka�dé strany vazníku. K vazníku budou 

p�ipojeny pomocí dvou svorník� a plechy k pozednímu v�nci se p�ipojí pomocí 

závitových ty�í a chemické kotvy. Vyvrtají se díry do pozedního v�nce o v�t�ím 

pr�m�ru 14-15mm a lepící sm�s se vnese do vyvrtané díry. Závitová ty� M12 se 

�roubovým pohybem p�es p�ipojovací plech na�roubuje do díry s plnící sm�sí a 

nechá se dostate�né vytuhnout po dobu 105min p�i teplot� 10°C. Nejd�ív ne� se 

odd�lá mechanický mechanizmus, tak se musí zajistit vazník proti p�eklopení, 

pomocí le�ená�ských trubek, které se op�ou p�es d�ev�né desky do konstrukce 

obvodových st�n. Musíme zajistit takhle pomocí více trubek, do�asnou stabilitu proti 

p�eklopení. Poté se m��e kone�n� odd�lat oka zvedacího mechanizmu. Jako dal�í se 

zvednou náro�ní sbíjené vazníky, které budou ulo�eny stejn� jako p�edchozí 

vrcholový vazník do pozedního v�nce pomocí p�ipojovacích plech�. Na druhé stran�

budou nosníky le�et na vnit�ní nosné st�n� spodním okrajem vazníku. 

K vrcholovému vazníku se p�ipojí pomocí p�ipojovacích úhelník� pomocí 4 vrut� na 

ka�dé stran� úhelníku. Takhle se to p�ipojí u vrchní pásu a spodního pásu 

vrcholového vazníku a náro�ního vazníku. Stejný zp�sobem se p�ipojí dal�ích 

náro�ní vazníky a poté se m��e odd�lat provizorní podep�ení trubkami. Hrana 

p�ípoje náro�ního vazníku, bude �áste�n� se�ezaná z výroby, aby se dali na sebe 

p�ipojit. Po napojení náro�ních vazník� na vrcholový vazník, se pomocí autoje�ábu 

zvednou a p�epraví na místo ur�ení krokevní  p�íhradové sbíjené vazníky. Ty budou 

ulo�eny jako p�edchozí vazníky na pozedním v�nci a budou napojeny na náro�ní 

krokve a vrcholový vazník. Na vrcholový vazník se p�ipojí pomocí L úhelníku, které 

budou p�ipojeny na horním pásu a dolním pásu pomocí 4 vrut� na ka�dé plo�e 

úhelníku, takhle p�ipojíme z ka�dé strany úhelníkem krokevní vazníky k vrcholovým 

vazník�m.  Tímhle zp�sobem se p�ipojí v�echny krokevní vazníky na vrcholový 
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vazník a zbývající vazníky se p�ipojí k náro�ním vazník�m pomocí ocelových h�eb�

jako klasické krokve. Krokevní vazníky budou na p�ipojovací hran� se�íznuty, aby 

byla styková plocha po nejv�t�í �í�ce a p�ilo�í se k hran� náro�ního vazníku a pomocí 

ocelových h�eb� M12 délky 100mm do horního a dolního pás vazník� se p�ipojí 

k sob�, takhle p�ipojíme v�echny krokevní sbíjené vazníky a dostaneme celý nosný 

systém krovu samostatné �ásti 2b. Spodní strana vazník�, bude slou�it jako p�ípoj 

SDK podhledu. Nosná skladba st�echy bude stejná jako v p�edcházejícím p�ípad�

samostatné �ásti 2a. Provedení p�ipojení OSB desek, latí a kontra-latí se provede 

stejn� jako v p�edcházejících bodech. [11] 

  

9.2  Práce klempí�ské 

9.2.1 Oplechování st�e�ních oken 

P�ed samotným oplechováním, se musí v míst� otvoru pro st�e�ní okno na�íznout 

difuzní folie úhlop�í�kov� a konce folie se p�isponkují do konstrukce z venku. Po 

samotné realizaci vlo�ení st�e�ního okna se pro zaji�t�ní vet�í vodot�snosti p�ilepí 

límec z hydroizola�ní folie. Musí se nast�íhat pásy folie a ty se p�isponkují k rámu 

okna a do konstrukce st�echy. P�ehyby se rozst�ihnou a nalepí na p�ilehlé konstrukce. 

Je nutné aby p�esahují konce u st�echy, byly podsunuty pod lat� a kontra-lat�

k difuzní folii. Nad st�e�ním oknem se musí od�íznout malé �ásti kontra-latí, aby 

bylo mo�né odvod vody. Na�ízne se stávající folie a oba kusy se zasunou dovnit�

s p�esahem. Podsunuté pasy se zakotví. Horní pas se p�isponkuje k lati nad místem 

pro�ezu. Spodní pás se p�isponku k rámu okna. P�esahy se odstraní. P�esahy v�ech 

folii na latích se pro�íznou a obtahnou kolem latí a p�isponkují se. Poté se musí 

nasadit spodní �ást st�e�ních ta�ek. Vzdálenost mezi dílem krytiny a spodní �ásti 

okna musí být 80mm. Potom musíme p�ikotvit spodní kus oplechování okna. 

P�ikotveni p�esahu se pomocí �roubu p�i�roubuje k rámu okna z hora. Poté se nasadí 

bo�ní kusy oplechování pomocí �roubu do latí. Na bo�ní kusy se nasune lemování, 

které se pomocí �roubu namontuje do rámu okna. Nakonec se stejným zp�sobem 

osadí horní kus oplechování a poté a� je oplechovaní kolem okna, tak se nasadí 

t�sn�ní. Poté se m��e aplikovat st�e�ní krytina, ale musí se zachovat vzdálenost 60-

150mm od horního okraje okna a musí být op�ena o horní okraj oplechování. 

Nakonec se spodní lem oplechování p�itiskne ke krytin�, aby lemoval povrch 

krytiny. [10]    
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9.2.2 Montá� �lab� s p�íslu�enstvím 

Jako první si namontujeme ochranný v�trací pás na �elo první lat� okapové hrany. 

Poté se namontuje pomocí vrutu d�ev�ná vlo�ka mezi první a druhou krokev. Vlo�ky 

jsou o 5mm ni��í ne� lat�. V první lati se musí pro�íznou drá�ka o velikosti 

okapového háku. Musíme odm��it správnou vý�ku háku a místo, kde dojde k ohybu 

háku. Ohneme v�echny pot�ebné háky v rovin� ze�ikma, abychom dostali spád 0,5% 

pro správné odvodn�ní. Potom pomocí dvou vrut� do lat� namontuje hák, nap�ed 

první a pak poslední hák hrany st�echy. Pomocí napnutého provázku z prvního a 

posledního se zkontroluje sklonom�rem spád. Poté se podle �	�rky p�id�lají 

zbývající háky. Nakonec se p�ipevní v�trací m�í�ka na ochranný pás první lat�. Jako 

�labového systému pou�ijeme systém StabiCorp P. �labové díly vklademe do hák� a 

spojíme je dvoudílnou spojkou. Spojování �lab�, provedeme speciálním spojovacím 

prvkem systému podle technické p�íru�ky. Spoje musí být v jiných místech ne� jsou 

�labové háky. V míst� napojení na hák se odm��í kraje a od�e�ou a p�ehnou se 

kousky p�ehyb� �labových hák�. Na náro�í se vlo�í pravoúhlá tvarovka a nasune se 

na oba kraje �lab�. Na vybraných místech se nasunou tvarovky �lab� s kotlíkem pro 

napojení na odpadní potrubí. Kotlík se nasazuje na �lab a odm��í se díra odtoku a 

ozna�ený otvor se vyst�ihne. Na okraje se nasazuje speciální kryt tohoto systému. 

[10] 

9.2.3 Montá� de��ových odpadních potrubí 

Na namontovaný kotlík v p�ede�lém bod�, se nasazuje koleno, které bude mí�it 

sm�rem k vn�j�ím nosným konstrukcím. Na koleno se nasadí roura nasunutím 

z vn�j�ího pr�meru na vnit�ní pr�m�r kolena. Poté op�t se nasadí koleno z vnit�ního 

pr�m�ru do vn�j�ího. Z kolena povede svislá roura dol� kolem fasády. Svislé 

svodové roury se budou p�ichycovat k nosné zdi pomocí objímek, které budou po 

maximáln� dvou metrech. Spojení svislých rour bude pomocí spojek svodu. Zaúst�ní 

svislých svod� bude do gajgru, který bude napojen na kanaliza�ní sí�. [10] 
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9.3 Práce pokrýva�ské 

9.3.1 Polo�ení st�e�ních ta�ek 

P�ed polo�ením st�e�ní krytiny si vyty�íme kolmou hranici pokládky st�e�ním ta�ek. 

Rozvrstvíme si jak moc nahusto budou nakladeny st�e�ní ta�ky, aby nedocházelo 

k poru�ení st�e�ního plá�t�. Od pravého kraje si vyzna�íme jak zalo�íme pravé ta�ky. 

Na metr �tvere�ní pou�ijeme 10 ta�ek, proto vzdálenost zalo�ení bude 290mm. 

Pomocí zna�ícího provázku nazna�íme lajnu svislé pokládky. Na zna�ky se p�ilo�í 

levý okraj ta�ek a ta�ky se p�ipevní dv�ma vruty do latí pod ta�kami. Pomocí 

p�íchytek se p�ichytí krajní pás ta�ek a na to se klade dal�í lajna ta�ek. Ta�ky se 

p�ekládají na drá�ky co jsou na levém okraji p�es sebe plus pod levý kraj vedlej�í 

hodní �ady. Tímhle zp�sobem se pokra�uje dokud nedojdeme ke kraji náro�í. Na 

stran� náro�í se vyzna�í linka, kde budou u�ezány hrany a o�íslují se podle toho jak 

se budou �ezat mokrým �ezáním. Poté se odejmou p�esahující kusy a mokrým 

�ezáním se o�ezají do tvaru, podle toho jak pot�ebujeme. P�i �ezání je nutno dodr�et 

BOZP. Ka�dá krajní ta�ka musí být p�ipevn�na vrutem do podkladu. B�hem kladení 

musíme p�idávat proti-sn�hové ta�ky. Do druhé �ady od vrchu musí p�idat 

odv�trávací kusy ta�ek. Nejmen�í po�et odv�trávacích kus� je 10 kus� na 100m2[10]  

Obr.8: Polo�ení h�ebená�� a ta�ek [9]

9.3.2 Polo�ení h�ebená��

Na místa styku p�esahu ta�ek na h�ebenu a náro�í se pou�ijí h�ebená�e. Poté co jsou 

na h�ebenu zav��eny ta�ky, tak se poklade z kraje h�ebená�, zam��í se vzdálenost 

vnit�ní hrany malého pr�m�ru h�ebená�e od vrcholu vazby, co� bude kone�ná poloha 

h�ebenové lat�. Na kraj se p�ipevní na lat� h�ebenový dr�ák h�ebenové lat� a po 
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napnutí provázku, se postupn� ve sm�ru h�ebene p�ipev	ují vruty dal�í dr�áky. Do 

dr�ák� se upevní h�ebenová la� a na ní se upevní h�ebenové v�trací pásy. Z okraj�

pásu se odstraní p�ipojovací pásek a podle profilu krytiny se p�ichytí na ta�ky. Poté 

se krajní h�ebená� uchytí do kovové úchytky na h�ebená�e pomocí AKU vrta�ky a 

vrutu. P�es dal�í p�íchytku se usadí hromosvodový h�ebená�. Takhle se postupuje po 

celé délce h�ebenu kdy se postupn� pokládají dal�í h�ebená�e a uchycují se pomocí 

úchyt� h�ebená�e. Poté co máme hotový h�eben, tak za�neme s odm��ením náro�í. 

Op�t si pomocí h�ebená�e odm��íme vzdálenost pro polohu lat�. Poté pomocí vrut�

p�ipevníme úchyty pro náro�ní la�. Dr�áky se uchytávají na lat� podél náro�í ve 

vzdálenosti maximáln� 600mm. Do dr�ák� se p�ipevní pomocí vrut� náro�ní la�. 

Potom se na náro�ní la� navine METAL-ROL. P�ipevní se skobami k lati. Op�t se 

strhnou pásky a po povrchu si p�ilepí k ta�kám. Na náro�ní lat se usadí koncová 

náro�ní h�ebená� p�es p�íchytku k lati pomocí vrutu. Do p�íchytky se usadí dal�í 

h�ebená� a op�t se p�ichytí p�es p�íchytku vruty a takhle se pokra�uje dál a dál. Po 

usazení posledního h�ebená�e se usadí rozd�lovací h�ebená�. Nakonec se vrátíme 

k prvnímu h�ebená�i a srovnáme a pomocí h�ebu s neoprenovou úpravou se zatlu�e 

do lat�, díru pro h�eb si musí p�edem p�edvrtat. [10] 

9.3.3 Montá� titanzinkové st�e�ní krytiny na viký� a dojezd výtahu 

Podklad bude celoplo�ný z OSB desek a na ní difuzní hydroizola�ní folie. P�ed 

zapo�etím pokládání krytiny se musí pokládka rozm��it. Krajní bude polovi�ní, tak�e 

tam budeme mít jen trojúhelníky krytiny a potom se pokra�uje dál, aby nám krytiny 

ve vodorovném sm�ru. Na okapní hranu se p�ipevní zakládací li�ta, aby dolní okraj 

p�esahoval bedn�ní o 80mm. P�ibijí se k bedn�ní h�ebíky po 300mm. Do 

p�ipraveného okraje se zasunují jednotlivé okapové ta�ky, p�íponkami se upevní 

k podkladu. V plo�e se pak krytiny zasunují do ohyb� ní�e poskládaných krytin a za 

vrch se p�ichytí p�íponkami. Musíme kontrolovat vodorovné linie na bedn�ní. Takhle 

klademe a upev	ujeme dal�í krytiny, a� dorazíme na konce, kde to ukon�íme 

lemováním s vodní drá�kou, kdy musíme lemovku p�ipojit ke spodu pomocí 

p�íponek a ke krokvi pomocí �roubu s podlo�kou po vzdálenosti 500mm. Krytina se 

zast�ihne tak, aby dosahovala ke kraji lemováni a okraj s p�esahem 10mm se ohne o 

150° do spodu krytiny. Ta�ka se p�ilo�í k lemování a p�ipevni p�íponkami. 

Návaznost na betonovou st�e�ní krytinu vy�e�íme ú�labním plechem. �í�ka ohybu 

bude 30mm a ohne se o 180°, zahákne se za ú�labní plech a p�ipojí se sponkami 

k podkladu.  Ú�labní plech se p�ipojí k podkladu pomocí h�ebík�. [13] 
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9.3.4 Vyta�ení folie na komín a dojezd výtahu 

Volné okraje folie vytáhneme na komín, aby byly alespo	 50mm na úrove	 st�echy. 

Folie se zajistí lepící páskou divotape. Napojeni na komín se pou�ije wakaflex. Musí 

si nam��it spodní díl, s p�esahem alespo	 50mm. Po odst�ihnutí se polovina navine 

na komín. Poté se stáhne separa�ní folie z vrchní �ásti a p�ilepí se pomocí vále�ku ke 

komínu. U spodní �ásti se taky strhne separa�ní folie a p�ilepí se po povrchu 

st�e�ních ta�ek. P�esahy se prost�ihnou a p�ilepí z boku komínu. Takhle se wakaflex 

folie p�ilepí ze v�ech stran komínu. Na zaji�t�ní horních okraj� nalepených na 

komínu se pou�ije li�ta do které se odm��í díry a pak p�es n� se pomocí vrut�

p�id�lají do komínu. Po zali�tování se kraje zatmelí t�snícím tmelem K. [10] 

9.3.5 Montá� prostup� v�trání 

Pomocí systému DuroVent, se pou�ije na odv�trávací prostupy kanalizací, atd. 

Systém DuroVent obsahuje pojistnou hydroizolaci s man�etovou objímkou a 

speciální krytinovou �ablonu. V daném míst� pro odv�tráni se odebere st�e�ní 

vlnovka a vy�e�e se do folie otvor pro prostup. Na otvor ve folii se nasune ve sm�ru 

otá�ení hodinových ru�i�ek man�eta. Man�etový prostup se nasune do prostupové 

ta�ky a nasune se na místo ur�ení, Poté se p�ipevní k lati pomocí vrutu. Na ta�ku se 

p�ipevní nástavec na odv�trávaní kanalizace atd. s pojistným krytem. Na vnit�ní 

stranu se nasune odv�trávací potrubí s pru�nou spojkou a nasune se na pot�ebné 

potrubí, které se bude odv�trávat.  [10] 

     

10 Personální obsazení 

10.1 �eta pro provád�ní krovu: 

-1x Vedoucí pracovník- tesa�, vyu�ení, minimální praxe 6 let 

-3x Tesa�-montá� krovu, vyu�ení, minimální praxe 3 roky 
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-2x Pomocný d�lník-p�íprava na skládce, základní vzd�lání, pro�kolení na danou 

práci 

-2x Pomocný d�lník-práce na krovu, základní vzd�lání, pro�kolení na danou práci 

-1x �idi� je�ábu-obsluha je�ábu, vyu�ení, je�ábnický pr�kaz, minimální praxe 2 roky 

-1x �idi� nákladního automobilu-obsluha NA, vyu�ení, �P C, minimální praxe 1 rok 

10.2 �eta pro klempí�ské práce: 

-1x Vedoucí pracovník-klempí�, vyu�ení, minimální praxe 6 let 

-3x Klempí�-klempí�ské práce na st�e�e, vyu�ení, minimální praxe 3 roky 

-1x Pomocný d�lník-pomocné práce, základní vzd�lání, pro�kolení na danou práci 

-1x �idi� je�ábu-obsluha je�ábu, vyu�ení, je�ábnický pr�kaz, minimální praxe 2 roky 

-1x �idi� nákladního automobilu-obsluha NA, vyu�ení, �P C, minimální praxe 1 rok 

10.3 �eta pro pokrýva�ské práce: 

-1x Vedoucí �ety-pokrýva�, vyu�ení, minimální praxe 6 let 

-3x Pokrýva�-práce na st�e�e, vyu�ení, minimální praxe 3 roky 

-3x Pomocný d�lník-práce na st�e�e, základní vzd�lání, pro�kolení na danou práci 

-1x Pomocný d�lník-p�ísun materiálu, základní vzd�lání, pro�kolení na danou práci 

-1x �idi� je�ábu-obsluha je�ábu, vyu�ení, je�ábnický pr�kaz, minimální praxe 2 roky 

-1x �idi� nákladního automobilu-obsluha NA, vyu�ení, �P C, minimální praxe 1 rok 

V�ichni pracovníci musí být obeznámeni s podmínkami bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci, enviromentálními systémy a vedoucí pracovníci s kontrolním a zku�ebním 

plánem.  
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11 Stroje, ná�adí a pracovní pom�cky 

11.1 Stroje 

- 1x v��ový je�áb Liebherr 34K  - Maximální zatí�ení 4000kg 

-Nosnost p�i max. délce 1100kg 

-Maximální vý�ka háku 27m 

-Maximální pozice svislice 30° 

-Rozm�r zalo�ení 3800/3800mm 

-Polom�r otá�ení 2,5m 

-Kladkostroj 11kW 

- 1x Nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou  -Nosnost 8t 

         -Výkon 265kW 

         -Dovolená hm. 26t 

      -Rozm�r valníku �

      -6,6x2,5x0,8m 

       

- 1x Výtah GEDA 1500 Z/ZP   - Nosnost 1500kg 

       - Napájení 400V/ 6kW 

       - Rychlost zdvihu 12m/min 

       - Rozm�r klece 4,35x1,65x1,1m 

-1x Záv�sné le�ení FOX s kotvou  -kotva pr�m�r 22mm 

      -�í�ka podlahy 1,4m 

      -vý�ka zábradlí 2m 

      -nosnost 0,75 kN/m2 

11.2 Ná�adí a pom�cky 

-  1x Sva�ovací stroj KIT 500W 
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-  1x Motorová pila HUSQARNA 339 XP 

-  1x Okru�ní pila Einhell RT-CS 165 Red 

- 1x  P�íklepová vrta�ka FERM EBF-500 

-  1x Úhlová bruska FERM EBF-115/500 

- 5x Kladívko STANLEY-DIN 100-16 

-  3x Úhlom�r SKIL 0580AA 

-  2x Ru�ní pilka na d�evo STANLEY 

-  5x �roubováky STANLEY 

-  3x Tesa�ský úhelník STANLEY 

-  2x AKU vrta�ka FERM FDCD-1800K2N 

-  2x Vodováha STANLEY 

-  5x Metr STANLEY 

-  5x Provázek 

-  2x Kole�ka FISKARS 

-  3x Lopata FISKARS 

-  3x hráb� FISKARS 

-  3x Smeták GARDENA Combisystem

  

11.3 Pom�cky BOZP 

-  6x Bezpe�nostní sedák Rock Emire Skill uno 

- 6x Lano statické Rock Empire 10mm 

-  6x Karabiny a zaji��ovací pom�cky Rock Empire Steel screw 

-  10x Ochranné brýle PILLI 

-  10x P�ilba Petzl Alveo Vent 

-  10x Pracovní rukavice Crow 

- 10x Reflexní od�v LYNX 

- 10x Pracovní obuv a od�v Wintoperk 
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12 Jakost a kontrola kvality 

V�echno zpracováno v samostatné p�íloze B4 � Kontrolní a zku�ební plán 

12.1 Vstupní kontrola 

-Kontrola projektové dokumentace 

12.1.1Provád�ní krovu 

- P�ipravenost montá�ní konstrukcí 

- Vodorovná stropní konstrukce 

- Nosné zdivo 

- Komínové t�leso 

- Kvantitativní a kvalitativní p�ejímka 

- Zásady skladování materiál� a výrobk�

- O�et�ení materiál� p�ed montá�í 

- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 

12.1.2Klempí�ské práce 

- Kontrola celistvosti 

- Kontrola tuhosti 

- Kontrola po�kození jednotlivých prvk�

- Kontrola rozm�r� krovu jako celku 

- Kontrola provedení spoj�

- Kontrola o�et�ení d�ev�ných prvk�

- P�ipravenost montá�ních konstrukcí 
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- Kvantitativní a kvalitativní p�ejímku 

- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 

- Zásady skladování materiál� a výrobk�

12.1.3Pokrýva�ské práce 

- Kontrola provedení spoj�

- Kontrola úpravy povrch�

- Kontrola umíst�ní a rozmíst�ní jednotlivých prvk�

- Kontrola uchycení prvk� k nosným konstrukcím 

- Kontrola vodot�snosti 

- P�ipravenost montá�ních konstrukcí 

- Kvantitativní a kvalitativní p�ejímku 

- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 

- Zásady skladování materiál� a výrobk�

12.2 Meziopera�ní kontrola 

-Kontrola projektové dokumentace 

12.2.1Provád�ní krovu 

- Technologická posloupnost zabudování jednotlivých prvk� nosné konstrukce 

- Provedení spoj�

- Kontrola rozm�r� a po�kození zabudovaných prvk�

- Stabilita a tuhost konstrukce v montá�ním stádiu 

- Kontrola p�ísunu zabudovaných prvk� do konstrukce 

- Kontrola p�ipevn�ní zabudovaných prvk� ke stávajícím nosným konstrukcím 

- Kontrola rozmíst�ní krokví, latí, kontralatí 



73 

12.2.2Klempí�ské práce 

- Kontrola správného provád�ní spoje jednotlivých klempí�ských prvk�

- Kontrola zp�sobu a místa zabudování klempí�ských prvk�

- Kontrola rozm�r� klempí�ských prvk�

- Kontrola povrchových úprav klempí�ských prvk�

- Kontrola technologie zabudování klempí�ských prvk�

12.2.3Pokrýva�ské práce 

- Kontrola postupu zabudování st�e�ní krytiny 

- Kontrola polo�ení st�e�ní krytiny 

- Kontrola zabudování h�ebená��

12.3 Výstupní kontrola 

-Kontrola projektové dokumentace 

12.3.1Provád�ní krovu 

- Kontrola celistvosti 

- Kontrola tuhosti 

- Kontrola po�kození jednotlivých prvk�

- Kontrola rozm�r� krovu jako celku 

- Kontrola provedení spoj�

- Kontrola o�et�ení d�ev�ných prvk�

12.3.2Klempí�ské práce 

- Kontrola provedení spoj�
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- Kontrola úpravy povrch�

- Kontrola umíst�ní a rozmíst�ní jednotlivých prvk�

- Kontrola uchycení prvk� k nosným konstrukcím 

- Kontrola vodot�snosti 

12.3.3Pokrýva�ské práce 

- Kontrola provedení st�e�ní krytiny 

- Kontrola provedení montá�e h�ebená��

- Kontrola p�ipevn�ní st�e�ních ta�ek k nosné konstrukci 

- Kontrola vodot�snosti krytu st�e�ního plá�t�

13 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

V�echny po�adavky jsou zpracovány v samostatné �ásti plán BOZP. 

13.1 Základní ustanovení 

Je pot�eba dodr�ovat v�echny podmínky bezpe�nosti a ochrany zdraví na pracovi�ti a 

staveni�ti. Nejd�le�it�j�í jsou zákony �. 309/2006 Sb., NV �. 591/2006 Sb. a NV �. 

362/2005 Sb. V�ichni pracovníci jsou povinni podstoupit v�echny �kolení, které jsou 

pot�eba pro provedení prací zast�e�ení z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci. Jsou seznámeni s provozem stavby, s pou�íváním v�ech pom�cek a stroj�. 

Pro�kolení se stvrdí podpisem do protokolu o �kolení a provozu na staveni�ti. 

13.2 Zaji�t�ní bezpe�nosti staveni�t�

Staveni�t� se musí udr�ovat v provozuschopném stavu. Hranice staveni�t� budou 

oploceny do vý�ky 2m po celém jeho obvodu. Vjezd na staveni�t� bude z p�ilehlé 
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ulice p�ístupný uzamykatelnou bránou s ozna�ením zákazu vstupu nepovolaným 

osobám a dopravním zna�ením na staveni�ti. P�ívod energie a vody bude opat�en 

pojistným vypína�em pro vypnutí p�ísunu energie a vody v p�ípad� pot�eby. Dve�e 

�aten budou ozna�eny s d�le�itými telefonními �ísly, jako je 112-tís	ové volání, 150-

po�ární sbor, 155-záchranná slu�ba, 158- policie �R a 156- m�stská policie. 

13.3 Osobní ochranné pom�cky 

P�i výstavb� zast�e�ení jsou v�ichni pracovníci povinny pou�ívat v�echny p�edepsané 

ochranné pracovní pom�cky. P�i p�ebíraní ochranných pom�cek jsou povinni v�ichni 

pracovníci zkontrolovat jejich bezvadný, provozuschopný stav, p�i závad� to oznámit 

a nafasovat jinou ochrannou pom�cku. V�ichni pracovníci a osoby na staveni�ti a 

stavb� musí nosit ochrannou p�ilbu, reflexní vestu a pevnou pracovní obuv 

s uzav�enou �pi�kou. Pracovníci zaji�tující práci na zast�e�ení, kte�í jsou ve 

vzdálenosti 1,5m od volného okraje musí mít na sob� bezpe�nostní sedák a být �ádn�

ji�t�ni bezpe�nostním lanem s karabinou. 

14 Ekologie- vliv na �ivotní prost�edí, nakládání 
s odpady 

P�i realizaci vznikají odpady podle zákona �. 185/2001 Sb. a vyhlá�ky �. 381/2001 

Sb. 

Dot�ená legislativa: 

V souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech  

V souladu s vyhlá�kami Ministerstva �ivotního prost�edí �. 381-384/2001 Sb. o 

podmínkách ukládáni odpad� na skládky a jejich vyu�ívání na povrchu terénu 

V souladu s NV �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací 

V�echen odpad na staveni�ti se bude t�ídit. Recyklovaný odpad bude odvá�en 

k recyklaci. Zbývající odpad bude ukládán na skládky. Stavba nebude mít negativní 
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dopad na �ivotní prost�edí. V�echen odpad bude odvá�en do míst na to ur�ený a bude 

zachován doklad od odvozu do t�chto za�ízení. Na stavb� se nebude �ádný odpad 

pálit a tím nebude zat��ováno ovzdu�í. 

Bude se rozli�ovat odpad na: 

Recyklovatelný odpad 

Nespalitelný odpad  

Spalitelný odpad 

Katalog odpad�: 

17 01 01 O � Beton (zp�sob likvidace: recyklace) 

17 01 03 O � Ta�ky a keramické výrobky (recyklace) 

17 02 01 O - D�evo (recyklace) 

17 02 02 O - Sklo (recyklace) 

17 02 03 O - Plasty (recyklace)  

17 04 02 O - Hliník (recyklace) 

17 04 04 O - Zinek (recyklace) 

17 04 05 O - �elezo a ocel (recyklace) 

17 04 07 O - Sm�sné kovy (recyklace) 

17 06 04 O - Izola�ní materiály neuvedené pod �ísli 17 06 01 a 17 06 03-neobsahují 

azbest ani jiné �kodlivé látky (recyklace) 

09 04 O - Sm�sné demoli�ní a stavební  odpady (recyklace) 

13 07 01,02,03 N � Odpady kapalných paliv (chemická likvidace) [14] 
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16 Obecní informace o stavb�

16.1 Obecné informace o stavb�

Identifikace stavby: Jedná se o p�tipodla�ní bytový d�m v ul. Budilova, Praha 8, 

k.ú.    Libe	 � parc.�. 2176/3, 2179/2  

Stavebník: XXXX 

Místo trvalého pobytu stavebníka: XXXX 

Jméno a p�íjmení projektanta: XXXX 

Kontaktní adresa projektanta: XXXX 

Eviden�ní �íslo: XXXX 

Základní charakteristika stavby: Stavba pro bydlení, Novostavba 

Bytový d�m je �e�en jako dv� samostatné nadzemní �ásti 2a,2b, které jsou 

vystav�ny na spole�ném podla�í s hromadnými gará�emi se dv�ma vý�kovými 

úrovn�mi vjezd� ± 0,000 domu byla stanovena na kótu 242,30 m.n.m Bpv. Tato 

vý�ková úrove	 je v prostoru v�t�í z gará�í. Vjezd do men�í gará�e má vý�kovou 

úrove	 o 0,2 m ni��í. Oba vjezdy jsou situovány pod vy��ími podla�ími domu �.2b 

z ji�ní strany objektu. Ve 2.NP se domy d�lí do dvou samostatných �ástí 

komunika�n� vnit�n� nepropojených. Z d�vod� sva�itosti terénu jsou od  vý�kové 

úrovn� druhého nadzemního podla�í  dal�í podla�í v obou nadzemních �ástí domu 

posunuty s rozdílem  o 0,9 m . Ob� samostatné �ásti domu mají shodn� 4 nadzemní 

podla�í. 1.NP i v�t�í �ást severní st�ny 2.NP obou domu budou pod úrovní 

p�vodního okolního terénu, p�i�em� z v�t�í míry bude tento  terén v dob� stavby 

nahrazovat konstrukce pilotové záporové st�ny, která bude slou�it jako ochrana 

stavební jámy. �ást domu 2b je opticky sní�ena terasou ve �tvrtém nadzemním 

podla�í na východní stran�. Jako nosný konstruk�ní systém bude pou�it 

�elezobetonový skelet v kombinaci s �elezobetonovými st�nami v 1.NP. V dal�ích 

patrech obvodové výpln� skeletu tvo�í PTH tvárnice 36,5 P+D. Nenosný systém je 

tvo�en pórobetonovými tvárnicemi tl. 75,100,150,200 mm. Vodorovné konstrukce 

jsou ze �elezobetonové monolitické stropní desky tl. 200,220 mm. 
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Samostatná �ást domu - 2a má tém�� obdélníkový p�dorys, ale severozápadní 

náro�í je zalomené, a to  z d�vodu vysokého �títu sousedního stávajícího domu na 

parcele �.kat. 2166 ,�ím� se dosáhlo spln�ní OTP daných vyhlá�kou. Tato �ást domu  

bude obsahovat 13 bytových jednotek o r�zné velikosti. V 2.NP jsou navr�eny t�i 

byty ( 3+kk, 2+kk, 1+kk ) a zázemí domu � ko�árkárna a su�árna. Ve 3.NP  a 4.NP 

jsou v�dy 4 byty ( dva byty 2+kk a dva 1+kk ) V 5.NP � podkroví, jsou situovány 

byty 2 ( 3+kk ). Ve�keré obytné místnosti v 2.NP � 5.NP jsou osv�tleny a v�trány 

okny ve fasádách domu. V 5.NP jsou obytné místnosti osv�tleny a v�trány 

kombinací oken ve st�nách viký�� a st�e�ními okny. 

Samostatná �ást domu � 2b má vstup umíst�n v ji�ní fasád� na úrovni 1.NP mezi 

vjezdy do hromadných gará�í. D�m má nepravidelný p�dorysný tvar daný tvarem 

parcely a je v n�m situováno 11 bytových jednotek o r�zné velikosti. V 2.NP jsou 

navr�eny t�i byty ( 2+kk a dva 1+kk ) a zázemí domu � su�árna, úklid domu a 

skladové prostory p�id�lené jednotlivým byt�m v dom� 2b. Ve 3.NP  a 4.NP jsou 

v�dy 3 byty ( byt 2+kk,3+kk a 1+kk ) V 5.NP  jsou situovány byty 2 ( 2x2+kk ). Byt 

po levé stran� od schodi�t� má k dispozici velkou terasu. Ve�keré obytné místnosti 

v 2.NP � 5.NP jsou osv�tleny a v�trány okny ve fasádách domu. 

Prostory hromadných gará�í budou dimenzovány pro gará�ování 22 vozidel a to 

ve v�t�í hromadné gará�i pomocí parkovacího systému Parklift 402 � 170/165 pro 

celkem 16 vozidel a 3 vozidla budou parkovat b��ným zp�sobem v úrovni podlahy 

1.NP. V men�í gará�i v �ásti domu 2b budou parkovat 3 vozidla b��ným zp�sobem. 

St�e�ní konstrukce u samostatné �ásti 2a je �e�ena jako obydlené podkroví pod 

valbovou st�echou se sklony 17° a 20° a pultovými viký�i se sklonem 3°. Jako st�e�ní 

krytina bude pou�ita betonová ta�ka Bramac.  Samostatná �ást 2b je zast�e�ena 

vazníkovou valbovou st�echou se sklonem 17°. Zast�e�ení mezi samostatnými �asti 

2a,2b je �e�eno pomocí plochých st�ech s vý�kovým rozdílem 0,93m. Plochá st�echa 

je pochozí. [8] 

16.2 Obecné informace o procesu- plochá st�echa 

Mezi ob�ma samostatnýma �ástmi 2a, 2b se nachází �e�ená plochá st�echa. Slo�ená 

je ze dvou plochých st�ech s vý�kovým rozdílem 930mm. Ob� ploché st�echy jsou 

vyspádovány sm�rem do st�edu, kde je odtok vody �e�en dv�ma st�e�ními vtoky 

DN110mm na ka�dé ploché st�e�e. Odvodn�ní prochází p�es hromadné gará�e do 

kanaliza�ní sít�. Odd�lení obou plochých st�ech od sebe, bude pomocí odd�lovacího 
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obrubníku vý�ky 200mm. Po dokon�ení v�ech prací v p�edchozí etap�, jako jsou 

svislé �elezobetonové zdi a stropy pro samostatné �ásti domu, bude probíhat 

zast�e�ení ploché st�echy. Základem nosné konstrukce bude �b stropní konstrukce 

tlou��ky 220mm. Poté na stropní konstrukci bude aplikována spádová vrstva 50-

100mm z leh�eného perlit-betonu. Po dokon�ení vrstvy podle vyspárování st�echy 

kv�li odtoku st�echy, bude nanesen penetra�ní nát�r a nanesena parot�sná izolace 

z bitumenového pásu. Dále bude probíhat pokládka 100mm tlusté vrstvy �ivicí 

naka�írované tepelná izolace z PPS. Na tepelnou izolaci se provede navrstvení 

jednovrstvé hydroizolace PARAFOR SOLO GS. Jako poslední vrstva bude ka�írek 

60-100mm vysoký podle vyspárování, který bude slou�it jako drená� pro odvod 

vody sm�rem do st�e�ních vpustí. Po dokon�ení vn�j�í �ásti bude provedeno 

dodate�né zateplení z vnit�ní strany minerální vlnou tlou��ky 50mm, v oblasti 

gará�e, a nanesení silikátové tenkovrstvé omítky.       

17 P�ipravenost staveni�t�, p�evzetí a p�ipravenost 
pracovi�t�

17.1 P�ipravenost staveni�t�

Místní komunikace ulice Budilova bude slou�it pro p�íjezd na staveni�t�. Staveni�t�

bude oploceno plechovým oplocením vý�ky 2m. Ne�-li zapo�nou stavební práce 

nebo zásobování, tak bude p�evzata z p�edchozího procesu bu	ka pro personál 

stavby, hygienické a sociální za�ízení.. Na staveni�ti bude z�ízen skladovací 

kontejner pro uskladn�ní materiálu a pom�cek pot�ebných p�i procesu zast�e�ení. Pro 

zachování �istoty v bu	kách budou ocelové roho�e p�ed vstupem. Dále budou 

p�edány sociální zázemí a �atny pro klempí�e a místo pro uskladn�ní ná�adí a 

materiálu. Vjezd na staveni�t� bude napojen na vnitrostaveni�tní komunikaci, která 

bude zpevn�na �t�rkopiskem. Napojení na in�enýrské sít� bude na stávající ve�ejnou 

sít p�ilehlé ulice Budilova. 

Pro manipulaci s t��kým materiálem bude slou�it v��ový je�áb Liebherr 34K, který 

bude p�ipraven od p�edchozích etap výstavby a stavební výtah GEDA. 
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17.2 P�evzetí a p�ipravenost pracovi�t�

P�edání pracovi�t� bude následovat hned po dokon�ení etapy, která p�edcházela 

technologické etap� zast�e�ení. Zejména se musí dbát na dokon�ení nosných 

konstrukcí hrubé vrchní stavby. Jedná se zejména o �b monolitickou desku stropu, �b 

monolitická atika a op�rné záporové st�ny. Na starost p�edání bude mít 

stavbyvedoucí nebo ur�ený mistr a to prohlídkovou kontrolou stavby. P�evzetí bude 

zapsáno ve stavebním deníku. Bude kontrolováno za�ízení staveni�t� a spole�né 

prostory gará�í v 1.NP na které bude probíhat �áste�n� zast�e�ení plochou st�echou. 

Musí se zajistit, aby v prostorách ploché st�echy nad gará�emi nebyly ne�istoty a 

zbytky materiál� po p�edchozí etap� výstavby.  

18 Materiály 

18.1 Plochá st�echa 

Název Funkce Rozm�ry/tl. Mno�ství+5%  

Perlit-beton Spádová  50-100mm 7,158 m3 

Penetral Penetra�ní 0,2kg/m2 95,44 m2 

Bitumenový 

pás 

Parozábrana  99,38 m2  

PPS 

naka�írovaná 

Tepelná 

izolace 

100mm 95,44 m2  

PARAFOR 

SOLO GS 

Hydroizolace 2mm 108,85 m2  

Ka�írek Ochranná 60-100mm 7,158 m3  

geoNETEX 

S500 

Ochranná 2000/50000 95,44 m2  

Klínek P�echodná 100/100 68,25 m  
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18.2 Oplechování atiky 

Název Funkce Rozm�ry/tl. Mno�ství+5%  

Titanzinek Oplechování 

atiky 

2500/1000/0,7 19,85 m  

Topwet 

110BS 

Vpus� DN100 3x  

18.3 Primární doprava, sekundární doprava 

18.3.1Primární doprava 

-Doprava le�ení  

nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou 

-Doprava betonové sm�si na místo na pracovi�ti 

Auto�erpadlo SCHWING KVM 34X 

-Doprava betonové sm�si 

Autodomícháva� SCHWING AM 9 FHC BL 

-Doprava materiál� na plochou st�echu a klempí�ských prvk�  

Nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou 

V�echny materiály budou dopraveny etapov� podle postupu výstavby zast�e�ení. 

V�echny klempí�ské prvky budou dovezena a uskladn�ny v uzamykatelném 

kontejneru na materiál a pracovní pom�cky. 
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18.3.2Sekundární doprava 

Ve�keré prvky zast�e�ení ploché st�echy budou p�epravovány na st�echu pomocí. 

stavebního výtahu GEDA 1500 Z/ZP. P�epravu betonové sm�si na místo betoná�e 

stropní konstrukce a spádové vrstvy bude pomocí Auto�erpadlo SCHWING KVM 

34X. K doprav� lehkého materiálu a stavebních pom�cek budou slou�it kovové 

kole�ka. 

18.4 Skladování materiálu 

Prvky ploché st�echy jako jsou tepelné izolace a folie hydroizolace budou 

uskladn�ny na skládce materiálu na d�ev�ných paletách pod ochrannými foliemi. 

P�ipojovací a spojovací materiály a pot�ebné pracovní pom�cky budou uskladn�ny 

ve skladovacím kontejneru. St�e�ní vtoky budou uskladn�ny v uzamykatelném 

skladovacím kontejneru. Asfaltové pásy se musí uskladnit ve svislé poloze, musí být 

chrán�ny p�ed vlhkosti, UV zá�ením a vysokými nebo nízkými teplotami. Desky 

tepelné izolace se musí skladovat na rovné plo�e, musí být p�ikryty pr�hlednou folií, 

pokud by byly pod tmavou, tak by mohlo dojít k zah�ívání desek. Nesmí být dlouho 

skladovány na p�ímém slunci, aby nedo�lo ke stárnutí povrchu. Nesmí být 

uskladn�ny v blízkosti otev�eného ohn�. 

19 Pracovní podmínky 

19.1 Obecné pracovní podmínky 

Ve�kerá stavební práce nesmí být vykonávány za �patného po�así zvlá�t�

nep�etr�itém de�ti, mrazu, krupobití, nebo kdy� vítr p�ekro�í povolenou hranici 

rychlosti v�tru. U podmínek práce, které jsou zakázány vykonávat podle na�ízení 

vlády o minimálních po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveni�ti, se musí práce p�eru�it, dokud nelze pokra�ovat v bezpe�né práci za 

povolených podmínek po�así. Dohled nad pracemi bude vykonávat kooperátor 

BOZP, který také zaru�í, �e v�ichni pracovníci na stavb� budou pro�koleni 

podmínkami BOZP a jejími dodr�ováními. �kolení o BOZP budou stvrzeny 
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podpisem v�ech pracovník�. Prodlení stavby vlivem nep�íznivého po�así bude 

zapsáno do stavebního deníku ur�enými osobami. 

Obecné pracovní podmínky: 

-Teplota prost�edí: maximáln� do -10°C 

-Po�adavky na pov�trnostní podmínky: vítr do 11m/s 

-Po�adavky na osv�tlenost: pracovní doba od 6:00-19:00 p�i rovnom�rn� zata�ené 

obloze 

-Po�adavky na hluk: práce v dob� mezi povolených 6:00-22:00 

-Po�adavky na srá�ky a krupobití: po�así bez srá�ek a krupobití 

-Po�adavky na práci v zimním období: nebude se pracovat v zimním období 

-Po�adavky na pokládku materiálu: teplota vy��í ne� 5°C 

19.2 Pracovní podmínky procesu 

Na pracovi�t� musí být p�ivedena elekt�ina pomocí mobilního rozvad��e se �ty�mi 

zásuvkami 230V a jedním 400V pro zapojení v�ech elektrospot�ebi��. Ve�keré 

zpevn�né plochy a p�edmontá�ní plocha budou pomocí �b panel�. Pracovník 

obsluhující svá�e�ku musí mít dostate�ný prostor kolem sebe. P�i práci se svá�e�kou 

musí dodr�ovat v�echny pot�ebné p�edpisy bezpe�nosti práce. P�i pokládce 

hydroizolace se nesmí manipulovat s otev�eným ohn�m, zejména se nesmí poblí� 

kou�it, aby nedo�lo k po�kození folie. V�echny pracovní podmínky procesu budou 

stejné jako v p�edcházejícím bod�.  

20 Pracovní postup 

20.1 Montá�ní práce 
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20.1.1Betoná� spádové vrstvy 

Betonový podklad pod spádovou vrstvou musí být �istý, bez skvrn oleje, prachu a 

poruch. Musí být pevný, kompletní a soudr�ný. Teplota v míst� vyspádování nesmí 

být men�í ne� 5°C a v�t�í ne� 30°C. Spádová vrstva bude z materiálu leh�eného 

perlit betonu EP 150 PB.  

Pro dopravu perlitbetonu se po�ije autodomíchava� SCHWING AM 9 FHC BL. 

Bude dopraven z betonárky, odkud se bude dová�et beton na p�ede�lou 

technologickou etapu hrubé stavby. Odborná zám�s perlitbetonu bude zaji��ovat 

betonárka. Na místo ur�ení se bude sm�s dodávat pomocí auto�erpadla SCHWING 

KVM 34X. Pracovníci nasm��ují hadici na místo pot�eby aplikace perlit-betonu a 

rovnom�rn� rozná�ejí pomocí rozná�ecí li�ty do po�adovaného spádu 50-100mm. 

Nejd�íve se bude pracovat na vý�e polo�ené ploché st�e�e. Pomocí le�ená�ských 

trubek se vyspáruje pot�ebný sklon a pak se bude naná�et perlitbeton a musí se 

pomocí stahovací li�ty stáhnout povrch, do ur�eného spádu. Poté se odstraní trubky a 

povrch se vyrovná. Ihned po aplikaci perlit-betonu se musí rovnom�rn� po povrchu 

potáhnout 1-2mm tlustá vrstva cementu, která je d�le�itá pro zvý�ení pevnosti 

v tlaku a ot�ru. 

Poté co se aplikuje perlit-betonová sm�s na první st�echu, tak se pokra�uje na druhé 

ní�e polo�ené ploché st�e�e a zárove	 se musí nechat 2-3 dny technologická pauza, 

p�i které je d�le�ité chránit povrch p�ed vlivem po�así, aby se dodr�elo správného 

odpa�ování vody ze sm�si. Povrch se proto musí zvlh�ovat po zatvrdnutí betonu 

závislém na teplot� vzduchu.  

Vlh�ení budeme provád�t pomocí rozpra�ování vody po povrchu spádové vrstvy. 

Nesmíme mít na povrchu �ádné suchá místa a vlhkost by se m�la dostat alespo	

30mm pod povrch. Pro odvhl�ení betonu bude pot�eba technologická pauza 10dn�.  

Dilatace od atiky bude pomocí dilata�ních pásk� MIRELON z polystyrenu. Dilata�ní 

pásky budou ukotveny sponkami do atiky a poté se bude betonovat spádová vrstva. 

Vý�ka vrstvy bude vyzna�ena u atiky do vý�ky 100mm nad úrovní podkladu. U 

st�e�ního vtoku bude vý�ka 50mm. Pro vý�kovou stálost se pou�ije bedn�ní. [15]  
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Obr.9: Ukládání sm�si [15]   Obr.10: Zarovnání povrchu [15] 

20.1.2Osazení st�e�ních vtok�

St�e�ní vtoky budou umíst�ny podle výkresové dokumentace uprost�ed 

vyspádovaného místa ploché st�ech, aby docházelo k bezpe�nému odtékání srá�kové 

vody ze st�echy. Spády jsou minimáln� 2,5% co� p�edstavuje na 1m p�evý�ení 

25mm. Na ka�dé úrov	ové st�e�e budou dva vtoky, které budou zaúst�ny odpadním 

potrubím do kanalizace. Na st�e�ní vtoky se pou�ije systém TOPWET 110 BIT S.  

Po osazení do díry pro st�e�ní vtoky se t�lo samotného vtoku p�ichytí mechanicky 

k betonovému podkladu pomocí 3kus� kotevních h�eb� s p�ítla�nými podlo�kami. 

Následn� se provede pokládka bitumenových pás�, které se pomocí ho�áku p�itaví 

k bitumenové man�et� vtoku. Následn� co je p�ipojeno na parozábranu se osadí 

tvarovka TWN pro p�ipojení p�es t�snící krou�ek na tepelnou izolaci, aby nedo�lo 

k zp�tnému vrácení vody do konstrukce, vý�ka nástavce bude 100mm. Následuje 

pokládka hydroizolace a její napojení na vtok. Napojení bude p�es PVC man�etu 

pomocí natavení horkého vzduchu na hydroizolaci. Následn� osadíme st�e�ní ko� na 

vpus� pomocí nerezové západky do TWN nástavce. Mezi vpus� a nástavec vlo�íme 

gumové t�sn�ní. [16] 
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Obr.11: Detail st�e�ního vtoku [16] 

20.1.3Montá� parozábrany 

Na o�i�t�nou a upravenou spádovou vrstvu z perlit-betonu se nanese penetra�ní nát�r 

Penetral pomocí pokrýva�ského kartá�e. Doba pot�ebná pro zaschnutí je 2,5hodiny, 

poté lze pokládat parozábrana. 

Poté co je zaschlý penetra�ní nát�r, se m��ou pokládat bitumenové pásy 

VEDATECT Al G200 S4. Teplota musí být v�t�í ne� 5°C a nesmí se pokládat za 

nep�íznivého po�así. Pásy se pokládají od kraje po vyta�ení na vý�ku 150mm atiky a 

svislých st�n, musí dbát na rovnom�rné rozvinutí balu s pásy. Dále se natavují na 

podklad pomocí ho�áku s �elním i podélným p�esahem minimáln� 80mm. Natavení 

musí být krátké a intenzivní, aby nedo�lo k po�kození nosné vlo�ky. Musí se 

natavovat vyst�ídanými spoji. Nesmí dojít ke spojení �ty� spoj� na jednom míst�. A 

bo�ní a �elní spoj m�l tvar T.  [17], [18] 

  

Obr.12: Natavování pásu k podkladu [18]     Obr.13: Polo�ení parozábrany [18] 
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20.1.4Montá� tepelné izolace 

Po pokládce parozábrany se provede pokládka �ivicí naka�írované tepelné izolace 

z EPS Rigiroof tlou��ky 100mm. Na �istý suchý podklad se nanesou 2 pruhy 

40mm/m polyuretanového lepidla Ceresit CT 84 a na to se skládají EPS izolace na 

sráz. Teplota pro lepení musí být vy��í ne� 0°C. Po pokladení v�ech desek 

polystyrenu se po�ká 2 hodiny, kdy je lepidlo zatvrdlé a desky jsou kompaktn�

p�ipojeny. Poté se m��ou lepit hydroizola�ní pasy, které jsou sou�ásti EPS desek. 

Lepení je provedeno pomocí sva�ování. P�esahující pásky na dvou stranách o délku 

80mm se lepí na sebe vedlej�ích desek pomocí bo�ního sva�ování s dotla�ením 

vále�ku v míst� sva�ování. Na kompletní pokládku tepelné izolace s vrstvou 

hydroizolace se poklade finální hydroizola�ní pás. [19], [20]  

Obr.14: Rigiroof [20] 

Obr.15: Bo�ní spojování [20] 

20.1.5Montá� tepelné izolace na atiku 

Tepelná izolace na atiku se pou�ije izolace EPS 70 tl.50mm jak z horní tak z vnit�ní 

strany. Naneseme v pásech polyuretanové lepidlo Ceresit CT 84 a p�ipevníme izolaci 

na o�i�t�ný a ne�istot zbavený povrch atiky a necháme 2 hodiny, ne� lepidlo 

vytuhne. Poté stejn� aplikujeme na horní stran� atiky. Poté co máme zateplenou 

vnit�ní a horní �ást atiky, tak p�i aplikaci vrchní hydroizolace, musíme hydroizolaci 

vytáhnout i na zateplená místa atiky. Poté co je nata�ená hydroizolace, musí se 

dodr�et ur�ená technologická pauza a potom se mu�e za�ít s oplechováním atiky. 
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Venkovní zateplení atiky, bude probíhat kontaktním zateplením, spolu s ostatními 

prvky obvodového plá�t� v dal�í technologické etap�. [21] 

   

    Obr.16: Zateplení atiky [21] 

20.1.6Montá� hydroizola�ní fólie 

Pro montá� hydroizolace se pou�ije hydroizola�ní fólie PARAFOR SOLO GS, jedná 

se o jednovrstvou fólii. Pokládku hydroizolace m��eme provád�t p�i teplot� vy��í 

ne� 5°C. Nejprve si musíme nast�íhat pásy, kterými budeme obalovat atiku. Pásy 

budeme natavovat ze spodu z vodorovné plochy, kde si nejprve nazna�íme 

�	�rova�kou po�áte�ní �áru, minimáln� 150mm od atikového klínu. Na korun�

budeme natavovat izolaci po celé plo�e a poté ji mechanicky p�ikotvíme spolu 

s oplechováním atiky. Vyta�ení pás� na vodorovné zdivo bude pomocí krycího 

plechu, který bude zaji�t�n do p�edem p�ipravené drá�ky ve zdivu. Horní konec pás�

bude p�ichycen plechem ve drá�ce. Drá�ku musíme penetrovat Penetralem a nechat 

2,5 hodiny nechat aplikovat, poté se to zatmelí. Sty�né spáry se musí zatmelit PU 

tmelem. 

Pro kouty ploché st�echy se musí osadit po celém obvod� atikový klín, p�es který se 

p�ekryje první pruh z atiky s p�esahem 150mm. Poté se aplikuje izolace po celém 

povrchu st�echy, kdy se p�esah izolace sva�í pomocí ru�ní sva�ova�ky a vále�ku p�es 

p�esah prvního pruhu izolace od atiky. Poté co je první spojení vodorovného a 

svislého pruhu, tak se aplikuje druhý pás svislé �ásti od atiky s p�esahem alespo	

200mm na vodorovný pás. Nikdy nesmíme pásy p�iva�ovat k atikovému klínu.  
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Vodorovné pásy musíme nejd�íve rozmotat, aby se pásy vyrovnaly. Poté se pásy 

musí rozm��it a pak se m��e p�ejít teprve k pokládce. Pásy se namotají na ocelovou 

trubku a pak se rozbaluji a pracovník p�itla�uje pásy nohou k podkladu. Pomocí 

ho�áku se natavuje k podkladní vrstv� tepelné izolace s p�ídavnou hydroizolací. 

P�esahy izolace se natavují k sob� pomocí ru�ní sva�ova�ce a vále�ku. Spoje musí 

být vyst�ídané, nesmíme mít spoje do X, ale do T, to znamená, �e musíme pokládat 

pásy do p�lky délky druhého pásu. P�esahy pasu, musí být 100mm. Vyteklé zbytky 

asfaltu se musí poprá�it b�idlicovitým materiálem a zavále�kovat. Pracovníci musí 

mít pravidelné p�estávky, proto�e dochází k nebezpe�ným výpar�m.  

Zvlá�tní pozornost se musí v�novat vpustím, ka�dá vpus� má svou �ást zabudované 

hydroizolace, která se musí natavit k pokládaným asfaltovým pás�m. 

Poté co se dokon�í natavování pás� se musí ud�lat technologická pauza, ne� se bude 

moci aplikovat vrstva ka�írku. [23] 

Obr.17: Hydroizolace v kout� [23]    Obr.18: Natavování hydroizolace [23] 

20.1.7Montá� ochranné vrstvy 

Mezi vrstvu ka�írku a hydroizolace pou�ijeme ochrannou separa�ní izolaci 

geoNETEX S500. Pásy si roztáhneme a necháme srovnat, poté vym��íme jednotlivé 

pásy geotextilie. Provedeme pokládku od kraje sm�rem k druhému kraji, musíme 

nechat p�esahy alespo	 300mm. P�esahy necháme voln� p�es vedlej�í pás geotextilie. 

Poté navozíme ka�írek, p�es d�ev�né desky, abychom nehnuly a nepo�kodili vrstvu. 

Musíme naná�et ka�írek proti sm�ru pokládky sm�rem p�es spoj, aby se nám 

nedostal ka�írek pod spoje geotextilie. Vyta�ení na atiku a obvodovou konstrukci 
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sta�í do úrovn� vý�ky ka�írku 100mm, ale musíme dát pozor, aby se ka�írek nedostal 

p�es okraj. [25] 

20.1.8Nanesení ka�írku 

Jako poslední vrstva montá�e ploché st�echy bude nanesení vrstvy z ka�írku. Vý�ka 

vrstvy bude podle vyspárování od 60-100mm. Za ka�írek pou�ijeme hrubosti 16-

22mm r�znobarevný. Pomocí kole�ek a výtahu GEDA se bude rozvá�et ka�írek na 

st�echu. Cesta pro vezení kole�ek s ka�írkem musí být vypodlo�ená z d�ev�ných 

desek, aby nedo�lo k po�kození hydroizola�ní vrstvy. Po vysypání se pomocí lopaty 

rozprost�e ka�írek tak, abychom dostali rovnou plochu, podle vyspárování. Vrstva 

ka�írku bude slou�it pro zachytávání de��ových srá�ek a následný odvod do 

st�e�ního vtoku. [22] 

    Obr.19: Ka�írek [22] 

20.2 Klempí�ské práce 

20.2.1 Oplechování atiky 

Poté co máme dokon�eny práce na zast�e�ení a prací na atice, tak se oplechuje atika 

Titanzinkem tl.0,7mm rozvinuté �í�ky 450mm. Pomocí vrutu 100mm se p�ipojí dva 

plechové zatahovací kusy, v�dy na ka�dou hranu jeden z vrchu atiky, kdy se kotvy 

p�es hydroizolaci, tepelnou izolaci do betonové atiky. Poté se na zahlý plech nasune 

horní kryt oplechování atiky a ohneme p�esahy sm�rem dovnit�.  Venkovní kus bude 

trochu zvedlej�í, abychom docílili spádu 3% plechu atiky sm�rem dovnit� ploché 

st�echy kv�li odtoku vody. [24] 
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21 Personální obsazení 

21.1 �eta pro provád�ní montá�e ploché st�echy: 

- 1x Vedoucí pracovník- montá�ní pracovník, vyu�ení, minimální praxe 6 let 

- 2x Izolatér-montá� krovu, vyu�ení, minimální praxe 3 roky 

- 1x Pomocný d�lník-p�íprava na skládce, základní vzd�lání, pro�kolení na danou 

práci 

- 1x �idi� nákladního automobilu-obsluha NA, vyu�ení, �P C, minimální praxe 1 

rok 

21.2 �eta pro klempí�ské práce: 

- 1x Vedoucí pracovník-klempí�, vyu�ení, minimální praxe 6 let 

- 2x Klempí�-klempí�ské práce na st�e�e, vyu�ení, minimální praxe 3 roky 

- 1x Pomocný d�lník-pomocné práce, základní vzd�lání, pro�kolení na danou práci 

- 1x �idi� nákladního automobilu-obsluha NA, vyu�ení, �P C, minimální praxe 1 

rok 

V�ichni pracovníci musí být obeznámeni s podmínkami bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci, enviromentálními systémy a vedoucí pracovníci s kontrolním a zku�ebním 

plánem.  
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22 Stroje, ná�adí a pracovní pom�cky 

22.1 Stroje 

- 1x Nákladní automobil Man 26.360 TGA s hydraulickou rukou  - Nosnost 8t 

         - Výkon 265kW 

         -Dovolená hm. 26t 

         -Rozm�r valníku �

         -6,6x2,5x0,8m 

       

-1x Záv�sné le�ení FOX s kotvou  -kotva pr�m�r 22mm 

      -�í�ka podlahy 1,4m 

      -vý�ka zábradlí 2m 

      -nosnost 0,75 kN/m2 

- 1x Výtah GEDA 1500 Z/ZP - Nosnost 1500kg 

     - Napájení 400V/ 6kW 

     - Rychlost zdvihu 12m/min 

     - Rozm�r klece 4,35x1,65x1,1m 

-1x Auto�erpadlo SCHWING KVM 34X  - Dosah 34m 

       - Potrubí DN125  

       - Délka hadice 4m 

       - Zapatkování XH 

-1x Autodomícháva� SCHWING AM 9 FHC BL  - Objem 7m3 

        - Stupe	 pln�ní 55,7% 

        - Sklon bubnu 12,2° 

        - Separátní pohon 59kW 
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- 1x Sva�ovací stroj KIT 500W  - Hmotnost 151kg 

      - Napájecí nap�tí 3x400V 

      - Proudivý rozsah 30-450A 

22.2 Ná�adí a pom�cky 

-  1x Stahovací vibra�ní li�ta Enar QXE 

-  1x Ru�ní horkovzdu�ný sva�ovací p�ístroj na hydroizolace TRIAC AT 

- 1x  P�íklepová vrta�ka FERM EBF-500 

-  1x Horkovzdu�ný sva�ovací p�ístroj na hydroizolace VARIMAT V2 

- 1x Nivela�ní p�ístroj SOUTH NL-20 

- 1x Laserový dálkom�r Toolcraft LDM 70 

- 1x Silikonový p�ítla�ný vále�ek 40mm KAISER 

- 2x Izolaterský n�� AZ FLEX 

- 1x Vytla�ovací pistol COX 

- 1x Mosazný kartá� REX 620 

- 5x Kladívko STANLEY-DIN 100-16 

-  3x Úhlom�r SKIL 0580AA 

-  2x Ru�ní pilka STANLEY 

-  5x �roubováky STANLEY 

-  2x AKU vrta�ka FERM FDCD-1800K2N 

-  2x Vodováha STANLEY 

-  5x Metr STANLEY 

-  5x Provázek 

-  2x Kole�ka FISKARS 

-  3x Lopata FISKARS 

-  3x hráb� FISKARS 

-  3x Smeták GARDENA Combisystem 
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22.3 Pom�cky BOZP 

-  6x Bezpe�nostní sedák Rock Emire Skill uno 

- 6x Lano statické Rock Empire 10mm 

-  6x Karabiny a zaji��ovací pom�cky Rock Empire Steel screw 

- 1x Sva�ovací brýle 3M 2845 

-  10x Ochranné brýle PILLI 

-  10x P�ilba Petzl Alveo Vent 

-  10x Pracovní rukavice Crow 

- 10x Reflexní od�v LYNX 

- 10x Pracovní obuv a od�v Wintoperk 

23 Jakost a kontrola kvality 

V�echno zpracováno v samostatné p�íloze B3 � Kontrolní a zku�ební plán 

23.1 Vstupní kontrola 

-Kontrola projektové dokumentace 

23.1.1Klempí�ské práce 

- Kontrola celistvosti 

- Kontrola tuhosti 

- Kontrola po�kození jednotlivých prvk�

- Kontrola provedení spoj�

- Kontrola o�et�ení povrch�

- P�ipravenost montá�ních konstrukcí 

- Kvantitativní a kvalitativní p�ejímku 
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- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 

- Zásady skladování materiál� a výrobk�

23.1.2Montá�ní  práce 

- Kontrola provedení spoj�

- Kontrola úpravy povrch�

- P�ipravenost montá�ních konstrukcí 

- Kvantitativní a kvalitativní p�ejímku 

- Kontrola celistvosti a správnosti projektové dokumentace pro daný proces 

- Zásady skladování materiál� a výrobk�

23.2 Meziopera�ní kontrola 

-Kontrola projektové dokumentace 

23.2.1Klempí�ské práce 

- Kontrola správného provád�ní spoje jednotlivých klempí�ských prvk�

- Kontrola zp�sobu a místa zabudování klempí�ských prvk�

- Kontrola rozm�r� klempí�ských prvk�

- Kontrola povrchových úprav klempí�ských prvk�

- Kontrola technologie zabudování klempí�ských prvk�

23.2.2Montá�ní práce 

- Kontrola postupu zabudování prvk� ploché st�echy 

- Kontrola polo�ení hydroizolace 

- Kontrola zabudování tepelné izolace 
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- Kontrola spádové vrstvy 

23.3 Výstupní kontrola 

-Kontrola projektové dokumentace 

23.3.1Klempí�ské práce 

- Kontrola provedení spoj�

- Kontrola úpravy povrch�

- Kontrola umíst�ní a rozmíst�ní jednotlivých prvk�

- Kontrola uchycení prvk� k nosným konstrukcím 

- Kontrola vodot�snosti 

23.3.2Montá�ní práce 

- Kontrola provedení prvk� ploché st�echy 

- Kontrola o zkou�ce vodot�snosti hydroizola�ní vrstvy 

24 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

V�echny po�adavky jsou zpracovány v samostatné �ásti plán BOZP. 

24.1 Základní ustanovení 

Je pot�eba dodr�ovat v�echny podmínky bezpe�nosti a ochrany zdraví na pracovi�ti a 

staveni�ti. Nejd�le�it�j�í jsou zákony �. 309/2006 Sb., NV �. 591/2006 Sb. a NV �. 

362/2005 Sb. V�ichni pracovníci jsou povinni podstoupit v�echny �kolení, které jsou 

pot�eba pro provedení prací zast�e�ení z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
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práci. Jsou seznámeni s provozem stavby, s pou�íváním v�ech pom�cek a stroj�. 

Pro�kolení se stvrdí podpisem do protokolu o �kolení a provozu na staveni�ti. 

24.2 Zaji�t�ní bezpe�nosti staveni�t�

Staveni�t� se musí udr�ovat v provozuschopném stavu. Hranice staveni�t� budou 

oploceny do vý�ky 2m po celém jeho obvodu. Vjezd na staveni�t� bude z p�ilehlé 

ulice p�ístupný uzamykatelnou bránou s ozna�ením zákazu vstupu nepovolaným 

osobám a dopravním zna�ením na staveni�ti. P�ívod energie a vody bude opat�en 

pojistným vypína�em pro vypnutí p�ísunu energie a vody v p�ípad� pot�eby. Dve�e 

�aten budou ozna�eny s d�le�itými telefonními �ísly, jako je 112-tís	ové volání, 150-

po�ární sbor, 155-záchranná slu�ba, 158- policie �R a 156- m�stská policie. 

24.3 Osobní ochranné pom�cky 

P�i výstavb� zast�e�ení jsou v�ichni pracovníci povinny pou�ívat v�echny p�edepsané 

ochranné pracovní pom�cky. P�i p�ebíraní ochranných pom�cek jsou povinni v�ichni 

pracovníci zkontrolovat jejich bezvadný, provozuschopný stav, p�i závad� to oznámit 

a nafasovat jinou ochrannou pom�cku. V�ichni pracovníci a osoby na staveni�ti a 

stavb� musí nosit ochrannou p�ilbu, reflexní vestu a pevnou pracovní obuv 

s uzav�enou �pi�kou. Pracovníci zaji�tující práci na zast�e�ení, kte�í jsou ve 

vzdálenosti 1,5m od volného okraje musí mít na sob� bezpe�nostní sedák a být �ádn�

ji�t�ni bezpe�nostním lanem s karabinou. 

25 Ekologie- vliv na �ivotní prost�edí, nakládání 
s odpady 

P�i realizaci vznikají odpady podle zákona �. 185/2001 Sb. a vyhlá�ky �. 381/2001 

Sb. 
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Dot�ená legislativa: 

- V souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. o odpadech  

- V souladu s vyhlá�kami Ministerstva �ivotního prost�edí �. 381-384/2001 Sb. o 

podmínkách ukládáni odpad� na skládky a jejich vyu�ívání na povrchu terénu 

- V souladu s NV �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací 

V�echen odpad na staveni�ti se bude t�ídit. Recyklovaný odpad bude odvá�en 

k recyklaci. Zbývající odpad bude ukládán na skládky. Stavba nebude mít negativní 

dopad na �ivotní prost�edí. V�echen odpad bude odvá�en do míst na to ur�ený a bude 

zachován doklad od odvozu do t�chto za�ízení. Na stavb� se nebude �ádný odpad 

pálit a tím nebude zat��ováno ovzdu�í. 

Bude se rozli�ovat odpad na: 

Recyklovatelný odpad 

Nespalitelný odpad  

Spalitelný odpad 

Katalog odpad�: 

17 01 01 O � Beton (zp�sob likvidace: recyklace) 

17 01 03 O � Ta�ky a keramické výrobky (recyklace) 

17 02 01 O - D�evo (recyklace) 

17 02 02 O - Sklo (recyklace) 

17 02 03 O - Plasty (recyklace)  

17 04 02 O - Hliník (recyklace) 

17 04 04 O - Zinek (recyklace) 

17 04 05 O - �elezo a ocel (recyklace) 

17 04 07 O - Sm�sné kovy (recyklace) 

17 06 04 O - Izola�ní materiály neuvedené pod �ísli 17 06 01 a 17 06 03-neobsahují 

azbest ani jiné �kodlivé látky (recyklace) 

09 04 O - Sm�sné demoli�ní a stavební  odpady (recyklace) 

13 07 01,02,03 N � Odpady kapalných paliv (chemická likvidace) [14] 
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27 Vstupní kontrola 

27.1 Kontrola projektové dokumentace 

-Kontroluje se správnost, celistvost dané projektové dokumentace.  Dokumentace 

musí být  odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem.  Dokumentace 

musí mít razítko. 

Dokumenty: zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, vyhlá�ka 

�.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Zp�sob kontroly: Vizuální 

Kontrolu provádí: projektant, HSV, PSV, TDI 

27.2 Kontrola p�ipravenosti staveni�t�

-Kontroluje se poloha a p�ipojeni míst pro vodu a elekt�inu. Skladovací plochy musí 

být odvodn�né, rovné, suché a zpevn�né.  Kontroluje se správnost za�ízení 

staveni�t�, v�echny nále�itosti s ním spojené pro bezproblémovou obsluhu stavby dle 

dokumentu PD zásada organizace výstavby a zprávy za�ízení staveni�t�. 

Dokumenty: zásady organizace výstavby, zpráva za�ízení staveni�t�

Zp�sob kontroly: Vizuální 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

27.3 Kontrola p�evzetí pracovi�t�

-kontrola podkladní vrstvy  
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Kontroluje se rovinnost a �istota povrchu �elezobetonové stropní konstrukce. 

Rovnob��nost a rovinnost povrchu bez výstupk� nebo hran, zbaven ne�istot, nesmí 

stát na povrchu voda nebo led. Dovolené odchylky rovnob��nosti: +5mm do 4m, + 

12mm do 8m a +20mm do 16m. Rovinnostní výchylka +5mm na 2m lat�.  

-Kontroluje se dostate�ná tuhost v�ech nosných kcí pro krov. Kontrola správnosti 

�elezobetonového v�nce obvodových konstrukcí. Kontroluje se správné vyvedení 

závitových ty�í pro ukotvení pozednic na obvodové zdivo. Odchylka m��e být 

maximáln� 5mm v p�í�ném sm�ru a v podélném pak maximáln� 10mm.  

-Patní plechy pro p�ipojení ocelových sloupk� m��ou mít maximální odchylku 

10mm v obou sm�rech v horizontální poloze a ve vertikálním sm�ru pak 10mm. 

Kontrola správného ukotvení do stropní desky, jejich poloha a správnost pou�itých 

�roub�.  

Dokument: �SN 73 0210 Geometrická p�esnost ve výstavb�, �SN 73 0205, PD, 

�SN 73 2611 výchylky rozm�r� a tvar ocelových konstrukcí 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení na 2m lati 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

27.4 Kontrola dodaného materiálu 

-Kontroluje se mno�ství, celistvost a cena smluveného dodaného materiálu. Kontrola 

po�kození materiálu. Ulo�ení na místech dle technických parametr� materiálu. 

Zast�e�ení a zakrytí, aby nedo�lo k po�kození materiálu pov�trnostními vlivy. 

Dodané technické listy, osv�d�ení o jakosti, faktury se musí archivovat.  P�edání 

podklad� o materiálu majiteli p�i p�edání díla. D�ev�né prvky krovu by nem�li mít 

v�t�í odchylku ne� 5mm. M�li by být zbaveny k�ry a jejich vlhkost by m�la být do 

20%, zm��eném vlhkom�rem. U ocelových prvk� kontrolujeme správnost prvk� a 

jejich ochranné nát�ry z výroby. Kontrolujeme správné rozmíst�ní L úhelník� pro 

p�ipojení ocelových vaznic a d�ev�ných prvk� krovu.  Spojovací materiály musí být 

bez povrchových vad. 

Dokumenty: �SN EN 13956 Hydroizola�ní pásy a fólie - Plastové a pry�ové pásy a 

fólie pro hydroizolaci st�ech - Definice a charakteristiky,  
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Zp�sob kontroly: p�evzetí v�ech dokument�, archivace 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

27.5 Kontrola stroj�, nástroj� a BOZ pom�cek 

Kontrola funk�nosti a údr�by v�ech stroj�. Kontrola vertikálních dopravních stroj�, 

kontrola lan. Zvedací mechanizmus musí být vhodný a bez vad pro zvední prvk�

krovu. Obsluha je�ábu musí mít ov��ení pro obsluhu. Kontrola v�ech bezpe�nostních 

pracovních pom�cek na stavb�, jejich pou�itelnost a kompletnost.   

Dokumenty: technické listy, ov��ení o únosnosti lan 

Zp�sob kontroly: vizuální a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, PSV, TDI 

28 Meziopera�ní kontrola 

28.1 Kontrola ulo�ení pozednic 

-Kontroluje se správné vyvrtání otvor� do osazovaných pozednic podle hloubky a 

vzdáleností závitových ty�í. Následná kontrola provedení osazení pozednic a s tím 

spojená rovinnost. Odchylka maximáln� 5mm na 2 metrech. Kontroluje se správné 

uta�ení matek a pou�itý materiál a následné u�ezání p�esahu závitových ty�í.  

Dokumenty: �SN 73 2810: D�EV�NÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE - Provád�ní 

Zp�sob kontroly: vizuální a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, TDI 

28.2 Kontrola ulo�ení ocelových prvk�
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-Kontroluje se p�esnost osazení ocelových sloupk� na p�ipojovací plechy patek dle 

projektové dokumentace. Odchylka sloupk� musí být maximáln� 2mm ve 

vertikálním sm�ru. Svislost se kontroluje pomocí trubicové libely. Vychýlení 

ocelových vaznic v horizontálním sm�ru musí být maximáln� 10mm po délce 

vaznice.  

Dokumenty: �SN 73 0212-5: Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. 

�ást 5: Kontrola p�esnosti stavebních dílc�

�SN EN 1090-1 (732601): Provád�ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

- �ást 1: Po�adavky na posouzení shody konstruk�ních dílc�

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, TDI 

28.3 Kontrola spojení ocelových prvk�

-Kontroluje se kvalita, délka a tlou��ka pou�itých koutových svar�. Svary 

kontrolujeme vizuáln� a musíme dát pozor, aby nebyly ve svarech trhliny, dutiny, 

nepr�vary a aby se neobjevovali vm�stky.  

Dokumenty:  �SN 73 0212-5: Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. 

�ást 5: Kontrola p�esnosti stavebních dílc�

�SN EN 1090-1 (732601): Provád�ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

- �ást 1: Po�adavky na posouzení shody konstruk�ních dílc�

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, S, TDI 

28.4 Kontrola krokví a kle�tin 

-Kontroluje se provedení osedlání krokví na pozednice a vaznice. Pr��ez osedlání 

nesmí být více jak 1/3 vý�ky krokví a následné pro�roubování správnými �rouby. 

Kontrolujeme správnou osovou vzdálenost mezi krokvemi, která nesmí být v�t�í ne� 
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1025mm. Vzdálenost p�esahu za osedláním na pozednici musí být v maximální 

vzdálenosti podle projektové dokumentace. Dáváme pozor, aby vzdálenosti mezi 

st�edovými vaznice a vrcholovou vaznicí nebyl vet�í ne� dle výkresové 

dokumentace. Kontrolujeme, aby minimální vzdálenost krokví od komínového t�lesa 

nebyla men�í ne� 50mm, to stejné pro otvory st�e�ních oken. Kontrolujeme jestli jsou 

správn� osazeny kle�tiny na sloupky a vaznice.  

Dokumenty: �SN 73 2810: D�EV�NÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE � Provád�ní 

�SN 73 3150 (733150):Tesa�ské spoje d�ev�ných konstrukcí. Terminologie t�íd�ní 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, TDI 

28.5 Kontrola spoj� d�ev�ných a ocelových konstrukcí 

-Kontroluje správnou polohu L úhelník� zejména jejich svary, délku, tlou��ku a 

kvalitu.  Svary kontrolujeme vizuáln� a musíme dát pozor, aby nebyly ve svarech 

trhliny, dutiny, nepr�vary a aby se neobjevovali vm�stky. U L profilu kontrolujeme 

umíst�ní otvoru, jeho pr�m�r musí být maximáln� o 1 mm v�t�í ne� pr�m�r závitové 

ty�e. U spoj� kontrolujeme osazení podlo�ek pod matky a správné uta�ení.  

Dokumenty: �SN 73 2810: D�EV�NÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE � Provád�ní 

�SN 73 3150 (733150):Tesa�ské spoje d�ev�ných konstrukcí. Terminologie t�íd�ní 

�SN EN 14545: D�ev�né konstrukce - Spojovací prost�edky - Po�adavky 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, TDI 

28.6 Kontrola spoj� d�ev�ných konstrukcí 

-Kontroluje se správné dota�ení v�ech spojovacích �roub�. U h�ebíkových spoj� se 

kontroluje správné zara�ení h�ebíku do d�eva. Hlava zara�eného h�ebíku musí být 

v jedné rovin� s rovinou d�eva. Svorníky musí být uta�eny, tak aby spojovaný 
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materiál spolu lícoval a nedocházelo k prokluzování materiálu. V p�ípad� výrazného 

vysychání d�eva se potom dle pot�eby dotahují. Spoje v�ech bednících prvk� musí 

být na sráz vedlej�ích desek a pomocí správných h�ebík� se musí p�ichytit do krokví.

  

Dokumenty: �SN EN 336: Konstruk�ní d�evo - Rozm�ry, dovolené odchylky 

�SN 73 0212-5: : Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 5: 

Kontrola p�esnosti stavebních dílc�

�SN 73 3150 (733150):Tesa�ské spoje d�ev�ných konstrukcí. Terminologie t�íd�ní 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení a prov��ení technických list�  

Kontroluje: HSV, TDI 

28.7 Kontrola provedení hydroizolace 

-Kontroluje se zejména rozvrstvení pás� izolace a jejich následné p�ekrytí, které by 

m�lo být dle p�esahu 150mm. Odchylka maximáln� 50mm. Lepení izolace v místech 

p�esah� izola�ní páskou.  

Dokumenty: technické listy 

�SN EN 13859-1: Hydroizola�ní pásy a fólie - Definice a charakteristiky pás� a fólií 

podkladních a pro pojistné hydroizolace - �ást 1: Pásy a fólie podkladní a pro 

pojistné hydroizolace pro skládané krytiny 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, TDI 

28.8 Kontrola la�ování 

-Kontrolují se osové vzdálenosti mezi kontra-lat�mi, které musí odpovídat délce 

mezi krokvemi. Rozte� mezi lat�mi musí být do vzdálenosti maximáln� 350mm. 

Kontrola p�ibití, které musí být minimáln� ve vzdálenosti 750mm pro dva h�ebíky. 

Kontroluje se kvalita provedení, kdy se musí zachovat rovinnost, nesmí nic vy�nívat 

z roviny bedn�ní.  Kontrola la�ování se provádí pomocí m��ení, maximální odchylka 
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je 10mm. Kontrola rovinnosti se provádí pomocí provázku. Kontroluje se správnost 

p�ibití do kontra-latí pomocí h�ebík�, které nesmí vy�nívat a musí lícovat s rovinou 

p�ibití.  

Dokumenty: �SN EN 336: Konstruk�ní d�evo - Rozm�ry, dovolené odchylky 

�SN 73 0212-5: Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. 

�SN 73 2810: D�EV�NÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE � Provád�ní 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, TDI 

28.9 Kontrola klempí�ských prvk�

-Kontrola �labových hák�, p�ibití min. na dva h�ebíky 120 mm a max. 60 mm od 

sebe. Kontroluje se vzdálenost �labových hák� podle projektové dokumentace. 

Kontrola okapního �labu p�ekrytí musí být minimáln� 150mm, správn� otvory pro 

trouby, jejich správný pr�m�r, spojení prvk�. Musíme kontrolovat správný spád pro 

odtok vody., který musí být minimáln� 0,5%.  

-Kontrola oplechování komína se provádí pro ob� vrstvy, nap�ed se musí 

zkontrolovat první vrstva, jestli je lemování spojeno se st�echou a druhá vrstva, aby 

byla spojena s komínem, aby nedocházelo k pronikání vody do konstrukce vlivem 

sedání st�e�ní konstrukce a následným vznikem mezer. P�ekrytí musí být minimáln�

150mm. 

Dokumenty: �SN 73 3610: Navrhování klempí�ských konstrukcí 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, TDI 

28.10 Kontrola montá�e st�e�ních oken 

-Kontroluje se správnost místa dle projektové dokumentace. Musíme kontrolovat, 

jestli v�echny prvky jsou na míst� a následné dopln�ní lemování první vrstvy, které 
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se p�ipojí k prvk�m st�echy a dal�í vrstvy, která se navazující na st�e�ní krtinu, aby 

nedocházeli k zatékání vody do konstrukce.  Musíme dbát na t�snot v�ech prvk�. 

Dokumenty: �SN 73 3130: Stavební práce. Truhlá�ské práce stavební. Základní 

ustanovení 

Montá�ní návod výrobce 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, TDI 

28.11 Kontrola pokládky st�e�ní krytiny 

Kontroluje se správnost pokládky jednotlivých st�e�ních ta�ek. Dolo�ení u otvor�, 

se�ezání u náro�í a správné kotvení �rouby a jejich dota�ení krytiny dle výrobce. 

Kontrolujeme správné ulo�ení h�ebená��, zejména vý�ku dr�ák� pro h�ebenové lat�

minimáln� 2 vruty v ka�dém dr�áku, jejich p�i�roubování do dr�ák�.  Pokládku 

metallrolu pod h�ebená�, aby nedocházelo k zatékání vody a dobrému v�trání 

st�echy.  

Dokumenty: �SN 73 3610: Navrhování klempí�ských konstrukcí 

Montá�ní návod výrobce 

Zp�sob kontroly: vizuální a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, TDI 

29 Výstupní kontrola 

29.1 Kontrola rozm�r� a tvar� hotové konstrukce 

Kontroluje se správnost a celistvost provedení v�ech klempí�ských, pokrýva�ských, 

záme�nických a tesa�ských prací. 
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Dokumenty: �SN 73 0210-1: Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky 

provád�ní. �ást 1: P�esnost osazení 

�SN 73 1901: Navrhování st�ech - Základní ustanovení 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, PSV, TDI 

Kontrolní a zku�ební plán v p�íloze B4. -Kontrolní a zku�ební plán valbové st�echy 

30 Seznam pou�itých zkratek: 

PD- projektová dokumentace 

TDI- technický dozor investora 

HSV- hlavní stavbyvedoucí 

PSV- pomocný stavbyvedoucí (mistr) 

SD- stavební deník 

TP- technologický p�edpis 

G-geodet 

S-statik 

31 Seznam pou�itých norem a vyhlá�ek: 

zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, vyhlá�ka 

�.499/2006 Sb.  

vyhlá�ka �.499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 

NV �. 591/2006 Sb.  o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích 

NV �. 362/2005 Sb.  o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky 

nebo do hloubky 
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�SN 73 0210    Geometrická p�esnost ve výstavb�

�SN 73 0205  Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování 

geometrické p�esnosti 

�SN 73 2611    výchylky rozm�r� a tvar ocelových konstrukcí 

�SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres� stavební 

�ásti 

�SN 73 2824-1  T�íd�ní d�eva podle pevnosti - �ást 1: Jehli�naté �ezivo 

�SN EN 10025-1 Výrobky válcované za tepla z konstruk�ních ocelí - 

�ást 1: V�eobecné technické dodací podmínky 

�SN 73 2810   D�ev�né stavební konstrukce. Provád�ní 

�SN EN 1090-1 Provád�ní ocelových konstrukcí a hliníkových 

konstrukcí - �ást 1: Po�adavky na posouzení shody 

konstruk�ních dílc�

�SN 73 3150  Tesa�ské spoje d�ev�ných konstrukcí. Terminologie 

t�íd�ní 

�SN EN 14545 D�ev�né konstrukce - Spojovací prost�edky � 

Po�adavky 

�SN EN 336    Konstruk�ní d�evo - Rozm�ry, dovolené odchylky 

�SN EN 13859-1  Hydroizola�ní pásy a fólie - Definice a charakteristiky 

pás� a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - 

�ást 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné 

hydroizolace pro skládané krytiny 

�SN 73 1901    Navrhování st�ech - Základní ustanovení 

�SN 73 3610   Navrhování klempí�ských konstrukcí 

�SN 73 3130 Stavební práce. Truhlá�ské práce stavební. Základní 

ustanovení 
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32 Vstupní kontrola 

32.1 Kontrola projektové dokumentace 

-Kontroluje se správnost, celistvost dané projektové dokumentace.  Dokumentace 

musí být  odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem.  Dokumentace 

musí mít razítko. 

Dokumenty: zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, vyhlá�ka 

�.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Zp�sob kontroly: Vizuální 

Kontrolu provádí: projektant, HSV, PSV, TDI 

32.2 Kontrola p�ipravenosti staveni�t�

-Kontroluje se poloha a p�ipojeni míst pro vodu a elekt�inu. Skladovací plochy musí 

být odvodn�né, rovné, suché a zpevn�né.  Kontroluje se správnost za�ízení 

staveni�t�, v�echny nále�itosti s ním spojené pro bezproblémovou obsluhu stavby dle 

dokumentu PD zásada organizace výstavby a zprávy za�ízení staveni�t�. 

Dokumenty: zásady organizace výstavby, zpráva za�ízení staveni�t�

Zp�sob kontroly: Vizuální 

Kontrolu provádí: HSV, PSV 

32.3 Kontrola p�evzetí pracovi�t�

-kontrola podkladní vrstvy a atiky

Kontroluje se rovinnost a �istota povrchu �elezobetonové stropní konstrukce. Vý�ka 

a správnost atiky. Rovnob��nost a rovinnost povrchu bez výstupk� nebo hran, 

zbaven ne�istot, nesmí stát na povrchu voda nebo led. Dovolené odchylky 
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rovnob��nosti: +5mm do 4m, + 12mm do 8m a +20mm do 16m. Rovinnostní 

výchylka +5mm na 2m lat�.  Kontrola dle projektové dokumentace otvor� pro st�e�ní 

vtoky.  Minimální vzdálenost má být 0,5m od atiky. 

Dokument: �SN 73 0210 Geometrická p�esnost ve výstavb�, �SN 73 0205, PD, 

�SN 73 2611 výchylky rozm�r� a tvar ocelových konstrukcí 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení na 2m lati 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

32.4 Kontrola dodaného materiálu 

-Kontroluje se mno�ství, celistvost a cena smluveného dodaného materiálu. Kontrola 

po�kození materiálu. Ulo�ení na místech dle technických parametr� materiálu. 

Zast�e�ení a zakrytí, aby nedo�lo k po�kození materiálu pov�trnostními vlivy. 

Dodané technické listy, osv�d�ení o jakosti, faktury se musí archivovat.  P�edání 

podklad� o materiálu majiteli p�i p�edání díla.  

-asfaltové pásy 

Nejv�t�í dovolené odchylky nesmí být v�t�í ne� 10mm na 5m délky pásu 

-tepelné izolace 

Maximální dovolené odchylka desek od �í�ky je +1,5% a od délky +2%. Pravoúhlost 

maximáln� +5mm na 1m. 

Dokumenty: �SN 72 7221-3 Tepeln� izola�ní výrobky pro pou�ití ve stavebnictví - 

�ást 3: Pr�myslov� vyráb�né výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS), 

�SN EN 13164 Tepeln� izola�ní výrobky pro stavebnictví - Pr�myslov� vyráb�né 

výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace,  

�SN EN 13956 Hydroizola�ní pásy a fólie - Plastové a pry�ové pásy a fólie pro 

hydroizolaci st�ech - Definice a charakteristiky,  

�SN EN 13970 Hydroizola�ní pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a 

charakteristiky 

Zp�sob kontroly: p�evzetí v�ech dokument�, archivace 



119 

Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 

32.5 Kontrola stroj�, nástroj� a BOZ pom�cek 

Kontrola funk�nosti a údr�by v�ech stroj�. Kontrola vertikálních dopravních stroj�, 

kontrola lan. Kontrola v�ech bezpe�nostních pracovních pom�cek na stavb�, jejich 

pou�itelnost a kompletnost.   

Dokumenty: technické listy, ov��ení o únosnosti lan 

Zp�sob kontroly: vizuální a prov��ení technických list�

Kontroluje: HSV, PSV, TDI 

33 Meziopera�ní kontrola 

33.1 Kontrola dodaného perlit-betonu 

Kontrola dodané �erstvé sm�si perlit-betonu s odchylkou +3% po�adovaného 

mno�ství. Kontrola zpracovatelnosti sm�si pomocí zkou�ky sednutí ku�ele. Kontrola 

pevnosti na 3 zkou�ených tráme�kách z betonové sm�si. Kontrola objemové 

hmotnosti na zatvrdnutém vzorku dle �SN. Odchylka od zat�íd�ní betonu je 

30kg/m3. 

Dokumenty: Dodací list, �SN EN 12390-7 Zkou�ení ztvrdlého betonu - �ást 7: 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu , 

�SN EN 206-1 BETON � �ÁST 1: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, VÝROBA A 

SHODA 

Zp�sob kontroly: vizuální, m��ení 

Kontroluje: HSV 
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33.2 Kontrola betoná�e spádové vrstvy 

Kontroluje se povrch podkladní vrstvy, který nesmí být zne�i�t�n, nesmí být nerovný 

a s r�znými výstupky. Teplota pro betoná� perlit-betonové spádové vrstvy nesmí 

klesnout pod 5°C a p�esáhnout 30°C. Doba zpracovatelnosti nesmí p�esáhnout 

150minut a nesmí se betonovat do hloubky v�t�í jak 0,2m.  

Technologická pauza musí být 3-4 dny a musí se dbát na správnou opracovatelnost 

betonové sm�si. Po zatvrdnutí se musí perlit-beton provlh�ovat po povrchu vodou 

pomocí rozprá�ením na kapi�ky.  Správné provlh�ení je do hloubky 30-40mm pod 

povrchem a na povrchu nesmí být suchá místa.  Opakování po celou dobu 

technologické p�estávky, jakmile se za�nou objevovat suchá místa.   

Dokument: �SN EN 12350-1 - Zkou�ení �erstvého betonu - �ást 1: Odb�r vzork�, 

�SN EN 12350-7 Zkou�ení �erstvého betonu - �ást 7: Obsah vzduchu - Tlakové 

metody 

Zp�sob kontroly: Vizuální, m��ení 

Kontroluje: PSV 

33.3 Kontrola spádové vrstvy 

Kontrola správného spádu podle projektové dokumentace, vyspádovaní od atik 

sm�rem ke st�e�ním vtok�m. Musí se dodr�et naprojektované �í�ky vrstvy.  Kontrola 

se provádí pomocí lat� a nivela�ního p�ístroje nebo vodováhy. 

Dokument: �SN 73 0210-2 (730210) Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky 

provád�ní. �ást 2: P�esnost monolitických betonových konstrukcí,  

�SN 73 0205 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování geometrické p�esnosti

Zp�sob kontroly: Vizuální, vodováha, la��

Kontroluje: HSV 
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33.4 Kontrola penetra�ního nát�ru 

Minimální teplota pro aplikaci penetra�ního nát�ru nesmí být men�í jak +5°C a 

nep�esáhnout +35°C. Musí se kontrolovat doba, kdy se odpa�í látky z penetra�ního 

nát�ru, doba je p�ibli�n� 150min p�i teplot� 25°C a vlhkosti vzduchu 55%. 

Dokument: projektová dokumentace, technický list 

Zp�sob kontroly: Vizuální 

Kontroluje: PSV 

33.5 Kontrola polo�ení parozábrany 

Povrch musí být bez ne�istot, výstupk� a musí být celiství. Kontrola stejná jako u 

bodu kontrola podkladní vrstvy.  Teplota pokládky se musí pohybovat nad +8°C.  

Kontroluje se p�esahy jednotlivých pás�, jejich vzájemná vyst�ídavost a zp�sob 

nalepení na podkladní vrstvu.  Nem�lo by docházet ke spoji �ty� vzájemných spoj�, 

proto se musí dodr�et spoje ve tvaru T.  Kontroluje se vyta�ení parozábrany na 

vystupující konstrukce, jako je atika a ze
.  To stejné platí na prostupující 

konstrukce do vý�ky 150mm. 

Dokument: ���� ��� ���	
� Hydroizola�ní pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 

Definice a charakteristiky 

Zp�sob kontroly: Vizuální 

Kontroluje: HSV, PSV 

33.6 Kontrola umíst�ní a montá�e vpustí 

Kontroluje se správné rozmíst�ní st�e�ních vtok� podle projektové dokumentace. 

Musí se zkontrolovat jestli je správn� osazen man�etový pás od vtoku na 

parozábranu a správnou polohu vyta�ené parozábrany.  Musíme zkontrolovat 
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správný spád v míst� vtoku, pro odtok vody.  Kontrola správného zaizolování v míst�

vtoku a spádové vrstvy.  

Dokument: ������������������Podlahové vpusti a st�e�ní vtoky - �ást 3: Kontrola 

jakosti 

Zp�sob kontroly: Vizuální, kontrola dle PD, m��ení  

Kontroluje: PSV 

33.7 Kontrola provedení tepelné izolace 

Kontroluje se správnost materiálu, jeho tlou��ka. Podkladní vrstva musí být suchá 

neporu�ená, celistvá, bez ne�istot. Kontroluje se neporu�ení desek vlivem vn�j�ích 

vliv� p�i uskladn�ní.  Správná aplikace lepících tmel� a co nejmen�í pro�ezy. 

Kontrola správné pokládky na sraz desek.  Po pokladení správn� zaizolování 

dodate�nou p�idanou hydroizolaci, která je sou�ástí desek. Teplota lepení nesmí 

dosáhnout teploty vy��í jak 450°C. Kontrola správného poprá�ení �ivicí po celém 

povrchu.  

Dokument: PD, montá�ní p�edpis výrobce, ����������
��Tepeln� izola�ní výrobky 

pro za�ízení budov a pr�myslové instalace, �������������Tepeln� izola�ní výrobky 

pro stavebnictví - Pr�myslov� vyráb�né výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)�

Zp�sob kontroly: vizuální 

Kontroluje: HSV, PSV 

33.8 Kontrola provedení tepelné izolace atiky 

Kontroluje se správná tlou��ka izolace, její vyta�ení a� na horní okraj atiky. Kontrola 

jejího p�ichycení ke zdivu pomocí lepícího tmelu. Teplota lepení nesmí být v�t�í ne� 

10°C. 
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Dokument: �������������Tepeln� izola�ní výrobky pro stavebnictví - Pr�myslov�

vyráb�né výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS),� ���� 	�� 	������ Tepeln�

izola�ní výrobky pro pou�ití ve stavebnictví - �ást 3: Pr�myslov� vyráb�né výrobky 

z extrudovaného polystyrenu (XPS) �

Zp�sob kontroly: Vizuální 

Kontroluje: HSV, PSV 

33.9 Kontrola provedení hydroizolace 

Kontroluje se správné nastavení teploty ho�áku ke sva�ování pás� hydroizolace. Pásy 

hydroizolace musí být neporu�eny. Povrch na pokládku nesmí mí spáry v�t�í ne� 

5mm, jinak by se museli vyplnit tmelem. Prostupy a p�ilehlé konstrukce nesmí mít 

teplotu vy��í ne� +40°C.  Teplota pro montá� nesmí klesnout pod +5°C. P�esahy 

pás� nesmí být vet�í ne� 100mm na v�ech stranách. Musíme dodr�et vyst�ídání 

p�esah�, nesmí dojít ke k�í�ení �ty� p�esah�, proto klademe do p�lky bo�ního pásu.  

Musíme kontrolovat správou délku a �í�ku jednotlivých svar�. Svary nesmí být �ir�í 

ne� 30mm a musí být dvojité. Vyteklé zbytky asfalt� se musí poprá�it b�idlicí.  

Kontroly se provádí vizuáln� a pomocí zkou�ky t�snosti systémem SOLOtest, 

pomocí vhán�ní dýmu pod hydroizolace. Stejným zp�sobem se provádí zaizolování 

atiky. Kontrolujeme p�esahy a vyta�ení na atiku a p�ilehlé konstrukce.  Vyta�ení 

z atiky na vodorovnou plochu musí být ve vzdálenosti 200mm p�es atikový klín.  

Dokument: ���� ��� ������Hydroizola�ní pásy a fólie - Plastové a pry�ové pásy a 

fólie pro hydroizolaci st�ech - Definice a charakteristiky 

Zp�sob kontroly: Vizuální, m��ení SOLOtest 

Kontroluje: HSV, PSV 

33.10 Kontrola provedení ochranné vrstvy 

Kontroluje se celistvost spodní vrstvy na kterou bude pokládána geotextilie. P�esah 

jednotlivých rolí bude 300mm. Musíme zkontrolovat správné rozprost�ení po celé 
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plo�e a pro�íznutí u v�ech st�e�ních hlavic vtok�. P�esahy nesmí být vyst�ídané jako 

u hydroizolace.  

Dokument: PD 

Zp�sob kontroly: Vizuální 

Kontroluje: PSV 

33.11 Kontrola provedení zásypu ka�írkem 

Kontroluje se správná frakce naprojektovaného ka�írku.  Frakce se ov��uje pomocí 

zkou�ky systému sít s velikostí otvor� 4-63mm. Musíme dbát na správné 

rozprost�ení d�ev�ných desek pro navezení kole�ek s ka�írkem, aby nedo�lo 

k protr�ení ochranné a hydroizola�ní vrstvy.  Kontroluje se správný spád do 

vodorovné roviny tlou��ky vrstvy 60-100mm. Nejv�t�í vrstva bude u vtok�.  

Tolerance je +10mm.  

Dokument: PD, la�, vodováha 

Zp�sob kontroly: Vizuální 

Kontroluje: PSV 

33.12 Kontrola oplechování atiky 

Kontroluje se správné ukotvení zatahovacích plechu do atiky. Musíme zkontrolovat 

správné zatmelení vrut�, proti zatékání vody do atiky. Kontroluje se správný sklon 

oplechování sm�rem dovnit� ploché st�echy pro odtok vody. Sklon musíme dodr�et 

minimáln� 3%.  

Dokument: ����	�����
������������������ !�"#�����!$�%�#��

Zp�sob kontroly: Vizuální 

Kontroluje: PSV, HSV 
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34 Výstupní kontrola 

34.1 Kontrola hotové st�e�ní konstrukce 

Kontroluje se kompletnost podle projektové dokumentace. Pr�chodnost st�e�ních 

vpustí. Kontroluje se zam��ení pomocí nivela�ního p�ístroje rovinnost celého plá�t�.  

Vizuáln� se zkontroluje celistvost celé st�echy.  

Dokument: ���

Zp�sob kontroly: Vizuální, m��ení 

Kontroluje: HSV, TDI 

Kontrolní a zku�ební plán v p�íloze �. B3. -Kontrolní a zku�ební plán ploché st�echy 

35 Seznam pou�itých zkratek: 

PD- projektová dokumentace 

TDI- technický dozor investora 

HSV- hlavní stavbyvedoucí 

PSV- pomocný stavbyvedoucí (mistr) 

SD- stavební deník 

TP- technologický p�edpis 

G-geodet 
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36 Seznam pou�itých norem a vyhlá�ek: 

zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, vyhlá�ka 

�.499/2006 Sb.  

vyhlá�ka �.499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 

NV �. 591/2006 Sb.  o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích 

NV �. 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky 

nebo do hloubky 

�SN 73 0210    Geometrická p�esnost ve výstavb�

�SN 73 0205  Geometrická p�esnost ve výstavb�. Navrhování 

geometrické p�esnosti 

�SN 73 2611    výchylky rozm�r� a tvar ocelových konstrukcí 

�SN 72 7221-3  Tepeln� izola�ní výrobky pro pou�ití ve stavebnictví - 

�ást 3: Pr�myslov� vyráb�né výrobky z extrudovaného 

polystyrenu (XPS), 

�SN EN 13164  Tepeln� izola�ní výrobky pro stavebnictví - 

Pr�myslov� vyráb�né výrobky z extrudovaného 

polystyrenu (XPS) - Specifikace,  

�SN EN 13956 Hydroizola�ní pásy a fólie - Plastové a pry�ové pásy a 

fólie pro hydroizolaci st�ech - Definice a 

charakteristiky,  

�SN EN 13970  Hydroizola�ní pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 

Definice a charakteristiky 

�SN EN 12390-7 Zkou�ení ztvrdlého betonu - �ást 7: Objemová 

hmotnost ztvrdlého betonu  

�SN EN 206-1 BETON � �ÁST 1: SPECIFIKACE, VLASTNOSTI, 

VÝROBA A SHODA 

�SN EN 12350-1  Zkou�ení �erstvého betonu - �ást 1: Odb�r vzork�, 

�SN EN 12350-7 Zkou�ení �erstvého betonu - �ást 7: Obsah vzduchu - 

Tlakové metody 
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�SN EN 13970 Hydroizola�ní pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 

Definice a charakteristiky 

�SN EN 1253-3 Podlahové vpusti a st�e�ní vtoky - �ást 3: Kontrola 

jakosti 

�SN EN 14303 Tepeln� izola�ní výrobky pro za�ízení budov a 

pr�myslové instalace 

�SN EN 13164 Tepeln� izola�ní výrobky pro stavebnictví - 

Pr�myslov� vyráb�né výrobky z extrudovaného 

polystyrenu (XPS) 

�SN 73 3610   navrhování klempí�ských konstrukcí 
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37 Obecné po�adavky: 

-stavba podléhá v�em zákon�m a vyhlá�kám a musí se ji mi �ídit: 

-na�ízení vlády �.591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�ti 

-na�ízení vlády �.362/2005 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovi�ti s nebezpe�ím pádu vý�ky nebo do hloubky 

-na�ízení vlády �.101/2005 Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní 

prost�edí 

-na�ízení vlády �.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické po�adavky na osobní 

ochranné prost�edí 

-zákon �.183/2006 Sb. o územním plánovaní a stavebním �ádu 

-zákon �.262/2006 Sb. zákoník práce 

-zákon �.309/2006 Sb.  kterým se upravují dal�í po�adavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci v pracovn�právních vztazích a o zaji�t�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 

nebo poskytování slu�eb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zaji�t�ní dal�ích podmínek 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci)

Ve�keré stavební materiály pou�ívané na stavb� musí mít platné certifikáty, za které 

odpovídá dodavatel stavby. Musí se brát z�etel na v�echny platné normy �SN, 

zákony, vyhlá�ky, technologické p�edpisy a podnikové normy. V�ichni pracovníci 

musí být pro�koleni se zápisem ve stavebním deníku. Bez pro�kolení se nebudou na 

stavb� vyskytovat �ádní pracovníci. Stejné podmínky platí rovn�� pro externí 

pracovníky dodavatelských firem. V�ichni pracovníci na stavb� musí pou�ívat 

ochranné pom�cky a �ídit se v�emi bezpe�nostními ustanoveními. 

38 Po�adavky na staveni�t�
( v souladu s p�ílohou �.1 k Na�ízení vlády �.591/2006 Sb. o bli��ích minimálních 

po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�ti) 
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38.1 Po�adavky na zaji�t�ní staveni�t�

-celé staveni�t� po celém jeho obvodu musí být oploceno do vý�ky minimáln� 1,8m 

proti vniknutí neoprávn�ných osob. V�echny vstupy na staveni�t� musí být z�eteln�

vyzna�eny se zákazem vstupu v�em neoprávn�ným osobám. Vjezdy na staveni�t�

musí být vyzna�eny dopravními zna�kami se zm�nami provozu na staveni�ti a musí 

být z�eteln� ozna�eny se zákazem vjezdu nepovolaných osob.  P�ípadný pracovní 

prostor na komunikaci se musí vyzna�it bezpe�nostní páskou se zákazem vstupu 

nepovolaných osob.  Musí se dbát na trvale bezpe�ný chod a stav na komunikaci a 

pracovi�ti. V�echny pou�ívané materiály, stroje a ná�adí p�i manipulaci, doprav�

nebo skladování nesmí ohrozit bezpe�nost a zdraví v�ech fyzických osob. [26] 

38.2 Za�ízení pro rozvod energie 

-Do�asná za�ízení pro rozvod energie na staveni�ti se musí zaopat�it a být pou�ívána 

tak, aby nedo�lo k po�áru nebo výbuchu.  Do�asná za�ízení pro rozvod energie se 

musí pravideln� kontrolovat a provád�t revize. P�i neaktivit� na staveni�ti se musí 

za�ízení pro rozvod energie odpojit a zajistit, aby nedo�lo k neoprávn�né manipulaci 

cizích osob. Hlavní vypína� musí byt viditeln� umíst�n pro okam�ité vypnutí. [26] 

38.3 Rizika a bezpe�nostní opat�ení týkající se staveni�t�

-Zamezeni propíchnutí nebo po�ezání chodidla se provede v�asným odstran�ním 

p�ípadných nebezpe�ných p�edm�t� a pou�íváním pracovních bod s pevnou 

podrá�kou.  Musí se pou�ívat ochranné p�ilby proti úrazu hlavy od padajících 

p�edm�t� a materiál� z vý�ky na staveni�ti. [26] 

39 Po�adavky p�i provozu a pou�ívání stroj� a 
ná�adí na staveni�ti 

(v souladu s p�ílohou �.2 k Na�ízení vlády �.591/2006 Sb. o bli��ích minimálních 

po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�ti) 
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39.1 Obecné po�adavky na obsluhu stroj�

-P�ed zapo�etím pou�ití stroj� a ná�adí musí být obsluha seznámena s provoznímu a 

pracovními podmínkami, které mají vliv na bezpe�nost osob a majetku. N�které 

zvlá�tní stroje jsou vybaveny zvukovým a sv�telným signaliza�ním systémem. [27] 

39.2 Stavební výtah 

-Stavební plo�inové výtahy se musí pravideln� kontrolovat, aby se zajistil jejich 

bezpe�ný provoz. [27] 

39.3 V��ový je�áb 

-Kv�li mo�nému nebezpe�nému spadnutí p�epravovaného b�emena p�i nakládce, 

doprav� nebo vykládce, se musí p�epravovaný materiál zafixovat na paletách. 

Pracovníci, kte�í nakládají nebo vykládají p�epravované b�emeno, se nesmí zdr�ovat 

u b�emena nebo se procházet v prostorech pod b�emenem, z d�vodu utrhnutí a 

spadnutí b�emene. [27] 

39.4 Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�eru�ení a 
ukon�ení práce 

-B�hem provozu stroj� se musí zaznamenávat poruchy a provozní odchylky a musí 

se s nimi seznámit p�ípadná nahrazující obsluha. Dle návodu stroje se musí zajistit 

proti samovolnému pohybu po ukon�ení obsluhy stroje. [27] 

39.5 P�eprava stroj�

-P�eprava, skladování, nakládání, zaji��ování nebo upev	ování stroj� musí zajistit 

podle podrobných pokyn� poskytnutých prodejcem a zaznamenány v technických 

listech stroj� a návodu na pou�ívání. Stroj musí být p�i vykládce p�ichycen 

k pevnému podkladu, aby nedo�lo k pohybu a pádu. [27]  
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40 Po�adavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 

(v souladu s p�ílohou �.3 k Na�ízení vlády �.591/2006 Sb. o bli��ích minimálních 

po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�ti) 

40.1 Skladování a manipulace s materiálem 

-Materiál musí být skladován podle pokyn� výrobce a podle toho jak bude 

zabudován do �e�eného objektu na skladovacích plochách, které musí být rovné, 

odvodn�né a zpevn�né pop�. zast�e�ené. Materiál musí být zafixován proti po�kození 

nebo necht�nému pohybu. Rozm�ry a únosnost musí odpovídat v�em skladovaným 

materiál�m a v�em stroj�m pot�ebným pro manipulaci s materiálem. Ru�ní nakládání 

sypkých materiál� je povoleno do maximální vý�ky 2m. Nebezpe�né chemické látky 

musí být skladovány v nepropustných obalech a ozna�eny �títky s druhem, 

skladováním a p�vodem látky. [28] 

40.2 P�eprava a ukládání betonové sm�si 

-Dopravuje-li se betonová sm�s do místa ukládání �erpadlem, zhotovitel stanoví a 

zajistí zp�sob dorozumívání mezi fyzickou osobou provád�jící ukládání a 

obsluhou �erpadla. [28] 

40.3 Sva�ování a nah�ívání �ivic v tavných nádobách 

- Svá�e�ské pracovi�t�, v�etn� ochranného pásma pod pracovi�t�m ve vý�ce 

stanoveného podle zvlá�tního právního p�edpisu, je nutno zabezpe�it proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob a ozna�it bezpe�nostními zna�kami; p�i sva�ování 

elektrickým obloukem na p�echodném pracovi�ti je nutno p�ijmout opat�ení k 

ochran� fyzických osob v jeho okolí p�ed ú�inky zá�ení oblouku.  

- Nelze-li p�i pracích ve vý�ce zajistit svá�e�i stabilní a bezpe�nou polohu jiným 

zp�sobem ne� osobními ochrannými pracovními prost�edky proti pádu, musí 

tyto prost�edky být chrán�ny proti propálení.  
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-Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, p�i n�m� fyzická osoba provád�jící 

natavování izola�ních materiál� postupuje sm�rem vzad, nebyl pou�it ve 

vzdálenosti men�í ne� 1,5 m od volného okraje pracovi�t� ve vý�ce 

- Zhotovitel zajistí,  aby  sva�ování neprovád�ly fyzické  osoby, které nejsou 

odborn� zp�sobilé podle zvlá�tního právního p�edpisu, a aby práce spojené s 

rozeh�íváním �ivic neprovád�ly  fyzické  osoby,  které nejsou  seznámeny  s 

technologickým postupem  a s návodem na pou�ívání p�íslu�ného za�ízení. [28] 

40.4 Lepení krytin na podlahy, st�ny, stropy a jiné konstrukce 

- dodr�ování stanoveného technologického postupu a návod� k pou�ívání lepidel, 

vyrovnávacích hmot a krytin, pop�ípad� dal�ího pou�itého materiálu[28] 

41 Bezpe�nostní opat�ení proti pádu z vý�ky 
(v souladu s p�ílohou �.1 k Na�ízení vlády �.362/2005 Sb. o bli��ích minimálních 

po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�ti s nebezpe�ím 

pádu vý�ky nebo do hloubky) 

41.1 Zaji�t�ní proti pádu technickou konstrukcí 

-Zaji�t�ní a rozm�ry konstrukce musí odpovídat povaze provád�ných prací, 

p�edpokládanému namáhaní a musí umo�	ovat bezpe�ný pr�chod. Výb�r p�ístup� na 

pracovi�t� ve vý�ce musí být takové, aby byla spln�na kritéria podle vý�ky, doby a 

�etnosti pou�ití. Zaji�t�ní v p�ípad� evakuace. Volné okraje musí být zaji�t�ny proti 

pádu zvoleným konstruk�ním opat�ením. P�eru�ení konstrukce jen v p�ípad�

prostup� �eb�íku nebo schodi�t�. Pot�ebné parametry v provozní dokumentaci. 

Zábradlí musí být ve vý�ce minimáln� 0,15m. Je-li vý�ka v�t�í ne� 2m, tak se musí 

vlo�it st�ední ty� proti propadnutí osob. Minimální vý�ka proti propadnutí je 1,1m.  

P�i p�eru�ení ochranné konstrukce proti pádu, musí se z�ídit jiná do�asná konstrukce 

proti propadnutí. [29] 
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41.2 Zaji�t�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prost�edky 

-Zam�stnavatel má povinnost zajistit ú�inné pracovní pom�cky dle práce a rizik s ní 

spojené, které musejí být pravideln� zkou�eny a kontrolovány. Jedná se o polohovací 

systém a systém zachycení pádu. Mo�ná kombinace prvk� ochrany podle návod�

výrobce. Zamezení vstupu do nebezpe�ného prostoru, bezpe�ná poloha proti 

zamezení pádu nebo bezpe�né zachycení nad p�eká�kou. Zam�stnanec musí 

zkontrolovat výbavu p�ed pou�itím. V�echny zabezpe�ovací systémy musí být 

obsa�eny v technologickém postupu s konkrétním zazna�ením nebo popsáním 

zabezpe�ení a míst. Pokud je práce vykonávána v polohovacím systému, musí být 

prokázáno, �e lze práci vykonávat bez rizik. Pro polohovací systém musí být 

prokázána nezávislost dvou lan pro sestup a výstup a druhé jako zálo�ní, který je 

osazen pohyblivým zachycova�em pádu. Musí také obsahovat samosvorný systém 

p�i nekontrolovanému pádu a následném zabrán�ní pádu. Ná�adí a vybavení musí být 

p�ichyceno k sedáku nebo postroji. Lze odprostit od druhého lana v tom p�ípad�, kdy 

je to nutné kv�li práci a je to zabezpe�eno výrobcem. Na v�echny pou�ívání 

bezpe�nostních systém� musí být zam�stnanec pro�kolen zam�stnavatelem. [29] 

41.3 Pou�ívání �eb�ík�

-�eb�íky se mohou pou�ít v p�ípad�, kdy nedovoluje pou�ít jiný bezpe�nostní systém 

a kdy je riziko vyhodnoceno jako opodstatn�né, ale lze na nich vykonávat jen 

krátkodobé nenáro�né práce. P�i pohybu musí být pracovník �elem k �eb�íku a m��e 

vyná�et b�emena o maximální hmotnosti 15kg. V sou�asné dob� se nesmí vyskytovat 

na �eb�íku více jak jeden pracovník. P�esah �eb�íku nad výstupem musí být 

minimáln� 1,1m, lze ho nahradit madly. Sklon nesmí být men�í ne� 2,5:1. Za 

p�í�lemi musí být prostor alespo	 180mm a u paty alespo	 600mm. Stabilita �eb�íku 

musí být zaji�t�na bezpe�ným zp�sobem proti posunutí a pohybu po celou dobu 

u�ívání. Skládací a výsuvné �eb�íky musí mít jednotlivé díly zaji�t�ny proti 

ne�ádoucímu pohybu. D�ev�né �eb�íky del�í ne� 12m se nesmí pou�ívat. Bezpe�ná 

zóna práce je 800mm od horního konce. Zaji�t�ní pracovníka proti pádu ve vý�ce 

vy��í ne� 5m osobníma pom�ckami. Zam�stnavatel musí provád�t pravidelné 

kontroly podle návodu pou�ívání dané výrobcem. [29]
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41.4 Zaji�t�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

-V�echny materiály nebo ná�adí musí být zaji�t�no proti pádu a následným 

ne�ádoucím ú�ink�m. Pro drobné materiály se musí uzp�sobit pracovní od�v nebo 

výstroj.  Ka�dá konstrukce má svoji hmotnost pro zat��ování a ta se nesmí p�ekonat. 

[29]  

41.5 Zaji�t�ní pod místem práce ve vý�ce a v jeho okolí 

-Místa pod kterými se pracuje se musí zabezpe�it a zajistit pomocí zamezení 

provozu, konstrukcí ochrany proti pádu osob a materiálu, ohrazením prostor�

dvouty�ovým zábradlím o vý�ce 1,1m ty�emi na sloupcích nebo dozorem. Ohro�ený 

prostor musí mít �í�ku od volného okraje 1,5m p�i 3-10m vý�ky, 2m p�i 10-20m, 

2,5m p�i 20-30m nebo 1/10 vý�ky objektu p�i práci ve vý�ce nad 30m. Na st�echách 

se sklonem v�t�ím ne� 25° se �í�ka prostoru zv�t�uje o 0,5m. P�i doprav� b�emene se 

�í�ka zv�t�uje o 1m. Práce nad sebou se musí omezit, pokud nelze jinak a musí být 

vy�e�ena v technologickém postupu. [29] 

41.6 Práce na st�e�e 

-Zam�stnanec se musí chránit proti pádu z volných okraj�, proti sklouznutí z plochy 

st�echy p�i sklonu v�t�ím ne� 25° a propadnutím konstrukcí. V�echny otvory nebo 

volné okraje musí být zaji�t�ny proti pádu ochranou nebo záchytnou konstrukcí. 

Zaji�t�ní proti sklouznutí se provede pomocí �eb�ík�, ochranného, záchytného 

systému. Zaji�t�ní pro propadnutí konstrukcí se provede v�dy, kdy� je vzdálenost 

mezi prvky vet�í ne� 250mm. Stavba a oprava komín� se provádí pomocí pracovní 

plochy o �í�ce 600mm. [29] 

41.7 Do�asné stavební konstrukce 

-Do�asné konstrukce musí být zaznamenány v dokumentaci a musí s jimi být 

seznámeni zam�stnanci. Pokud není konstrukce zaznamenána v dokumentaci, musí 

být proveden výpo�et pevnosti a únosnosti odbornou osobou, která navrhne zp�sob 

montá�e a pou�ívání. Musí být bezpe�ná, pokud je na staticky ur�ené konstrukci 

nebo terénu, musí být zaji�t�na protiskluznost kotvením nebo zaji�t�ním proti 

náhodnému pohybu, prostorov� tuhá, podlahy musí být bezpe�ná pro práci, nesmí se 
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posouvat a musí být p�ístupná po bezpe�ných komunikacích. Pokud nejsou 

bezpe�ná, musí se zajistit páskou a zna�kami. P�edání od odborné osoby musí být 

zaprotokolováno. P�edání se vy�aduje u lehkých le�ení o vý�ce podlahy nad 1,5m a 

pohyblivých plo�in, které nejsou demontovány p�i pohybu na jiná pracovi�t�. 

Zam�stnavatel musí dohlí�et na pravidelné kontroly podle dokumentace. Montá� a 

demontá� le�ení provádí osoba k tomu zp�sobilá a úpravy pro�kolený pracovník, 

který je seznámen s návodem montá�e, bezpe�nosti práce b�hem montá�e a dal�ími 

bezpe�nostními riziky a opat�eními a p�ípustnými zatí�eními. �eb�íky nelze pou�ívat 

jako podp�rný nebo nosný systém podlah le�ení.  D�ev�né �eb�íky lze pou�ít pro 

vstupy jen do vý�ky 3,5m mezi sebou a musí být dolo�eny výpo�tem. [29] 

41.8 Shazování p�edm�t� a materiálu 

-Shazování na ní�e polo�ená místa lze jen pokud je místo dopadu zabezpe�eno proti 

vstupu osob a okolí je chrán�no proti odra�ení. Nebo pokud je materiál shazován 

v uzav�ené shozu na místo ur�ení po celé délce nebo je zabezpe�eno proti pra�nosti, 

hlu�nosti nebo jiných ne�ádoucích ú�ink�. Nelze shazovat v�ci na místo, kde nelze 

ur�it dopad nebo kdyby do�lo k str�ení pracovník�. [29] 

41.9  P�eru�ení práce ve vý�kách  

-P�eru�ení práce se musí dodr�et za nep�íznivých podmínek po�así, zvlá�t� p�i 

bou�ce, de�ti, sn��ení nebo mrazu. Vítr vet�í ne� 8m/s p�i práci na zav��ených 

systémech a p�i vy��ím v�tru ne� 11m/s p�i b��ných pracích ve vý�kách. Dohlednost 

musí být v�t�í ne� 30m a teplota nesmí klesnout pod -10°C. [29] 

41.10 �kolení zam�stnanc�

-V�echny práce ve vý�ce vy��í ne� 1,5m podléhají pravidelných �kolením od 

zam�stnavatele pracovník�m nebo pracují na pohyblivých plo�inách, na �eb�ících ve 

vý�ce vy��í ne� 5m a o pou�ívání osobních ochranných prost�edk�. [29] 

42 Osobní ochranné pom�cky 
(v souladu s p�ílohou �.2 k Na�ízení vlády �.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické 

po�adavky na osobní ochranné prost�edí) 
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42.1 V�eobecné po�adavky na ve�keré osobní ochranné pom�cky 

-Ve�keré poskytnuté ochranné pom�cky musí vyvolat alespo	 �áste�nou ochranu 

proti p�sobícím rizik�m.[30] 

42.2 Dodate�né po�adavky pro speciální rizika 

-Zamezení pádu z vý�ky. Osobní ochranná pom�cka zamezující pád z budovy je 

ochranný postroj s ji�t�ním, který je mo�ný uchytit ke spolehlivému kotvícímu bodu. 

[30] 
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44 Velké stroje 

44.1 V��ový je�áb LIEBHERR 34K 

Pou�ití: 

V��ový je�áb bude slou�it pro horizontální a vertikální dopravu na staveni�t�, 

p�evá�n� k dopravení materiálu ze skladovací plochy na místo ur�ení montá�e.  

BOZP: 

Pod ani v blízkosti zvedaného p�epravovaného p�edm�tu nesmí být �ádný pracovník. 

Za navazování materiálu odpovídá pro�kolený vaza�.  

Podmínky pro práci: 

Je�ábník s pr�kazem. 

Základní technické parametry: 

Maximální zatí�ení  4000kg 

Nosnost p�i max. délce 1100kg 

Maximální vý�ka háku 27m 

Maximální pozice svislice 30° 

Rozm�r zalo�ení  3800/3800mm 

Polom�r otá�ení  2,5m 

Kladkostroj   11kW 

Obr.20: V��ový je�áb [31] 
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   Obr.21: Schéma je�ábu [31] 
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DIAGRAM NOSNOSTI: 

    Obr.22: Diagram nosnosti [31] 

Modrá-�ez plochou st�echou 

�ervená-�ez valbovou st�echou 

Vylo�ení nejt���ího b�emene: ocelová vaznice 0,598t < max. nosnost 1,1t v max. 

vzdálenosti 33m. 
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44.2 Nákladní automobil Man 26.360 TGA 

Hydraulický nakládací je�áb PALFINGER PK 2700, valník 

Pou�ití:                           

Nákladní automobil slou�í k dovozu materiálu na stavbu. Je opat�en hydraulickou 

rukou pro snadnou vykládku a nakládku materiálu. V p�ípad� �patného po�así, se 

bude materiál zakrývat plachtou. 

BOZP: 

Platné zákony a vyhlá�ky o pohybu na silnicích a dodr�ování silni�ního provozu ( 

�.227/2009 Sb.).  Zákon �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o bli��ích po�adavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích. 

Podmínky práce: 

�idi�ské oprávn�ní typu C 

Základní technické parametry: 

Nosnost je�ábu: 3m/8000kg, 6m/4050kg, 10m/2360kg, 14,5m/1510kg, 

21,8m/480kg 

Valník:  6,6x2,5x0,8m 

Pohon:   Diesel 

Výkon motoru: 265KW (360 PS) 

Dovolená hmotnost: 26 000 kg 

Dal�í:   Manuální p�evodovka, ABS 

  

�

�

�

�

�

� � �

� � � � ���������	
����[32]�
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44.3 Auto�erpadlo SCHWING KVM 34X 

Pou�ití:                           

Auto�erpadlo bude vyu�ito pro dopravu betonové sm�si na místo ur�ení na stavb�. 

Vyu�íváno bude pro monolitické desky, sloupy a zdi v 1.NP a 2.NP.  

BOZP: 

Platné zákony a vyhlá�ky o pohybu na silnicích a dodr�ování silni�ního provozu ( 

�.227/2009 Sb.).  Zákon pro bezpe�nost p�i práci �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o 

bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích. 

Podmínky práce: 

�idi�ské oprávn�ní typu C 

Základní technické parametry: 

Parametr   Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah  (m)  34,0 

Horizontální dosah*  (m)  30,0 

Skládání výlo�níku  -  R 

Po�et ramen   -  4 

Dopravní potrubí  -  DN 125 

Délka koncové hadice (m)  4 

Pracovní rádius oto�e  °  550° 

Systém zapatkování  -  XH 

Zapatkování podp�r - p�ední (m)  6,21 

Zapatkování podp�r - zadní (m)  5,70 

   Obr.24: Auto�erpadlo [33] 
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   Obr.25: Dosah hadice �erpání [33] 

�ervená barva- obrys ploché st�echy pro �erpání perlit-betonu. 
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44.4 Autodomícháva� SCHWING AM 9 FHC BL 

Pou�ití:                           

Autodomícháva� bude slou�it pro dovoz betonové sm�si z CEMEX betonárky ul. 

Pr�myslová 5/566, 108 00 Praha 10- Male�ice. Betonová sm�s bude pou�itá na 

monolitické prvky( stropy, sloupy a zdi). 

BOZP: 

Platné zákony a vyhlá�ky o pohybu na silnicích a dodr�ování silni�ního provozu ( 

�.227/2009 Sb.).  Zákon �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o bli��ích po�adavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích. 

Podmínky práce: 

�idi�ské oprávn�ní typu C 

Základní technické parametry: 

 Stupe	 pln�ní   55,7%

Sklon bubnu    12,2° 

Separátní pohon   59kW 

Jmenovitý objem:    7 m3

Vzdálenost na staveni�t�  4,4km 

Spot�eba :   7,185 m3 

Autodomícháva� pojede celkov� 2krát 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � � ��������������������
��[34]�
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44.5 Stavební výtah GEDA 1500 Z/ZP 

Pou�ití:                           

Stavební výtah bude vyu�it pro p�epravu materiálu a osob. Slou�í pro vertikální 

p�epravu.  Kotvení bude provedeno v okenních otvorech ve 2.NP a 4.NP. 

BOZP: 

Zákon �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích a �.362/2005 Sb. po�adavky na ochranu a 

bezpe�nost zdraví p�i nebezpe�í pádu. 

Podmínky práce: 

Teplota nad -5°C a vítr max. 3m/s 

Základní technické parametry: 

Nosnost    1500 kg 

Rychlost zdvihu (p�eprava osob) 12 m/min 

Rychlost zdvihu (p�eprava nákladu) 24 m/min 

Max. vý�ka    100 m 

Napájení     400 V/ 2x 3 kW/6,1 kW 

Vidlice     32 A (p�tikolík) 

Rozm�r klece (d/ � /v)  4,35/1,65/1,1 m 

Zastav�ná plocha   2,1x5,4 m 

  

�

�

�

�

�

�

� � � �����������
��������
��[35]�
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44.6 Mícha�ka na maltu spádová MK-130 

Pou�ití:                           

Mícha�ka bude slou�it pro míchání maltové sm�si pro zd�né konstrukce. 

BOZP: 

Zákon �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích. 

Podmínky práce: 

Není pot�eba speciálních po�adavk�

Základní technické parametry: 

Hmotnost   62 kg 

Geometrický objem bubnu 130 l 

U�itný objem bubnu  90 l 

Výkon motoru:  700W 

Pohon:    230 V 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� � � � �������� ��
��
�[36]�
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44.7 Zav��ené le�ení FOX 

Pou�ití:                           

Zav��ené le�ení bude slou�it místo normálního le�ení z d�vodu nedostatku místa pro 

jeho z�ízení. 

BOZP: 

Zákon �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích a vyhlá�ky . 362/2005 Sb. Po�adavky na 

bezpe nost a ochranu zdraví p i nebezpe í 

pádu. 

Podmínky práce: 

Teplota nad -5&C a vítr do 3m/s 

Základní technické parametry: 

Kotva pr�m�r   22mm 

�í�ka podlahy   1,4m 

Vý�ka zábradlí  2m 

Nosnost   0,75 kN/m2 

�

�

�

�

�

�

�

� �

� � � � ������!��"��#$�%���&���[37]�
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45 RU�NÍ NÁ	ADÍ 

45.1 Stahovací vibra�ní li�ta Enar QXE 

Pou�ití:                           

Stahovací li�ta bude pou�ívána pro zarovnání povrchu monolitické stropní 

konstrukce po betoná�i.  

BOZP: 

Zákon �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích. 

Podmínky práce: 

Pro�kolený pracovník a kontrola tvarové p�esnosti li�ty 

Základní technické parametry: 

Délka:   2 m 

Hmotnost:  12,5 kg 

Motor:   Elektrický 

Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 

Odst�edivá síla: 70 kN 

Po�et otá�ek:  3000 ot/min 

Výkon:   0,1 kW 

��

    

    Obr. 30: Stahovací li�ta [38] 
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45.2 Sva�ovací stroj KIT 500W 

Pou�ití:                           

Slou�í pro sva�ování, p�ipojení ocelových vaznic a sloupk� na �elezné podlo�ky.  

BOZP: 

Zákon �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích a �.362/2005 Sb. po�adavky na ochranu a 

bezpe�nost zdraví p�i nebezpe�í pádu. 

Podmínky práce: 

Pro�kolený pracovník a vlastník svá�eckého pr�kazu 

Základní technické parametry: 

Hmotnost  151kg 

Napájecí nap�tí 3x400V 

Proudivý rozsah 30-450A 

      Obr.31: Sva�ovací agregát [39] 

45.3 Ru�ní horkovzdu�ný sva�ovací p�ístroj na hydroizolace TRIAC 
AT 

Pou�ití:                           

Slou�í pro ru�ní sva�ování hydroizolace na ploché st�e�e. 

BOZP: 

Zákon �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích a �.362/2005 Sb. po�adavky na ochranu a 

bezpe�nost zdraví p�i nebezpe�í pádu. 

Podmínky práce: 
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Pro�kolený pracovník na montá�ní práce a teploty vet�í ne� +5°C. 

Základní technické parametry: 

Nap�tí   230V 

P�íkon   1600W 

Max. Teplota  700°C 

      Obr.32: Sva�ova�ka HI [40] 

45.4 Horkovzdu�ný sva�ovací p�ístroj na hydroizolace VARIMAT 
V2 

Pou�ití:                           

Slou�í pro sva�ování hydroizolace po plo�e ploché st�echy. 

BOZP: 

Zákon �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích a �.362/2005 Sb. po�adavky na ochranu a 

bezpe�nost zdraví p�i nebezpe�í pádu. 

Podmínky práce: 

Pro�kolený pracovník na montá�ní práce a teploty vet�í ne� +5°C. 

Základní technické parametry: 

Nap�tí   230/400 V 

P�íkon   4600/5700 W 

Max. Teplota  20-620 °C 

Hmotnost  38 kg 

       Obr.33: Sva�ova�ka HI [41] 
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45.5 Motorová pila HUSQARNA 339 XP 

Pou�ití:                           

Slou�í pro práci s d�ev�nými prvky krovu. 

BOZP: 

Zákon �. 309/2006 a vyhlá�ku 591/2006 o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích a �.362/2005 Sb. po�adavky na ochranu a 

bezpe�nost zdraví p�i nebezpe�í pádu. Dále pot�eba ochranné pom�cky pro práci 

s pilou (ochranné kalhoty, p�ilba, brýle, rukavice, bezpe�nostní boty). P�i práci dbát 

na bezpe�nost, neklouzavý povrch, nepou�ívat v blízkosti dal�ích pracovník�, 

nepou�ívat v blízkosti otev�eného ohn�, riziko výbuchu.  

Podmínky práce: 

Tesa� t�ídy 6, pr�kaz práce s motorovou pilou 

Základní technické parametry: 

Objem    38 cm3 

Výkon    1,8 kW 

Hmotnost    8 kg 

Aku. Tlak   112 dB 

       Obr.43: Motorová pila [42] 

46 OSTATNÍ STAVEBNÍ RU�NÍ NÁ	ADÍ 

Okru�ní pila Einhell RT-CS 165 Red 

P�íklepová vrta�ka FERM EBF-500 
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Úhlová bruska FERM EBF-115/500 

Kladívko STANLEY-DIN 100-16 

Úhlom�r SKIL 0580AA 

Ru�ní pilka na d�evo STANLEY 

�roubováky STANLEY 

Tesa�ský úhelník STANLEY 

AKU vrta�ka FERM FDCD-1800K2N 

Vodováha STANLEY 

Metr STANLEY 

Provázek 

Kole�ka FISKARS 

Lopata FISKARS 

hráb� FISKARS 

Smeták GARDENA Combisystem 

Nivela�ní p�ístroj SOUTH NL-20 

Laserový dálkom�r Toolcraft LDM 70 

Silikonový p�ítla�ný vále�ek 40mm KAISER 

Izolaterský n�� AZ FLEX 

Vytla�ovací pistol COX 

Mosazný kartá� REX 620 

47 BOZP POM�CKY 

Bezpe�nostní sedák Rock Emire Skill uno 

Lano statické Rock Empire 10mm 

Karabiny a zaji��ovací pom�cky Rock Empire Steel screw 

Sva�ovací brýle 3M 2845 
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Ochranné brýle PILLI 

P�ilba Petzl Alveo Vent 

Pracovní rukavice Crow 

Reflexní od�v LYNX 

Pracovní obuv a od�v Wintoperk 
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49 Plochá st�echa 

49.1 Pochozí plochá st�echa 

49.2 Oplechování odvod vody 

Název Funkce Tlou��ka 

/rozm�ry 

Mno�ství+

5% 

Spot�eba Balení 

Oplechování 

atiky titanzinek 

Ochranná 0,7mm 19,85m 20m 8 plech� (2,5x1m) 

2x Zatahovací 

plech 

Ochranná 1mm 19,85m 20m 8 plech� (2,5x1m) 

Název Funkce Tlou��ka 

/rozm�ry 

Plocha+

5% 

Spot�eba Balení 

Perlit-beton 

EP 150 PB 

Spádová 50-100mm 95,44 m2 7,158 m3 1x 

autodomíchava�

Penetral ALP Penetra�ní - 95,44 m2 19,08 kg 20 kg kbelík 

Bitumenový pás 

Vedatect Al G200 

S4 

Parot�sná 4mm 99,38 m2 100m2 20 rolí (5m2) 

EPS naka�írovaná 

Rigiroof V S35 

Tepeln� izola�ní 100mm 95,44 m2 96 m2 48 desek (2x1m) 

EPS naka�írovaná 

Rigiroof V S35 

Tepeln� izola�ní 50mm 19,85 m2 20 m2 10 desek (2x1m) 

Ceresit CT 84 Lepící - 115,29m2 9,86 l 12 lahví (850ml) 

PARAFOR SOLO 

GS 

Hydroizola�ní 5mm 108,85 

m2

110 m2 16 rolí (7x1m) 

Ka�írek 16-22mm Ochranná 60-100mm 95,44 m2 7,158 m3 11pytl�(0,7m3) 

geoNETEX S500 Ochranná 2mm 95,44 m2 96m2 1 role (100m2) 

Klínek d�ev�ný P�echodná 100/100 68,25 m 69m 35 latí (2m) 
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st�e�ní vtok 

TopWet 110Bit S 

Odvod	ovací DN110 4ks 4ks 4balení 

Nerezový ko� 

vpustí 

Ochranná 100mm 4ks 4ks 4balení 

50 Valbová st�echa samostatné �ásti 2a 

50.1 Nosná konstrukce 

50.1.1Ocelové prvky   

Popis Profil Délka 

[mm] 

Po�et Kvalita Hmotnost 

[kg] 

Ochr. nát�ry 

Vaznice 2xU240 13300 1 11 373 (S235 JRG 1) 642,07 ����������

�	
��������

Vaznice 2xU180 7400 1 11 373 (S235 JRG 1) 262,73 ����������

�	
��������

Vaznice 2xU160 9600 1 11 373 (S235 JRG 1) 308,74 ����������

�	
��������

Vaznice 2xU200 6700 2 11 373 (S235 JRG 1) 269,34 ����������

�	
��������

Vaznice 2xU180 3600 1 11 373 (S235 JRG 1) 130,25 ����������

�	
��������

Vaznice 2xU160 5200 1 11 373 (S235 JRG 1) 167,23 ����������

�	
��������

Sloupek 2xU100 2800 13 11 373 (S235 JRG 1) 56,28 ����������

�	
�������
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50.1.2D�ev�né prvky  

50.2 Ostatní konstrukce 

50.2.1Materiály zast�e�ení  

Bedn�ní 

Krytina 

Popis Profil 

[mm] 

Délka 

[m]+5% 

Po�et Kvalita Kubatura 

[m3] 

Ochr. nát�ry 

Krokev 100x180 6,900 73 Smrk (A) 9,052 Boronit, 

FlamGard 

Pozednice 160x140 66,000 1 Smrk (A) 1,479 Boronit, 

FlamGard 

Kle�tina 80x180 5,200 12 Smrk (A) 0,899 Boronit, 

FlamGard 

Lat� 30x50 798,090 1 Smrk (A) 1,197 Boronit, 

FlamGard 

Kontra-lat� 30x50 301,190 1 Smrk (A) 0,452 Boronit, 

FlamGard 

Název �í�ka 

[mm] 

Vý�ka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Po�et 

m2/paleta 

Po�et palet 

OSB desky 1250 2500 22 279,51 100 3 

Název �í�ka 

[mm] 

Vý�ka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Po�et ks Po�et ks 

s rezervou 5% 

Bramac 

Classic  

330 420 6 279,51 2795 2935 

DuroVent 330 420 6 279,51 7 8 
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Pojistná hydroizolace 

St�e�ní okna 

H�eben/náro�í st�echy 

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Balení/m 

[m2] 

Po�et balení 

Norton T150 1500 50000 4 279,51 75 4 

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Po�et  

Velux  780 1400 12,5 7 

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Tlou��ka 

[mm] 

Po�et  

ks 

Po�et ks + 5% 

H�ebená�

Bramac  

250 450 6 107 113 

Koncový 

h�ebená�

250 450 6 5 6 

Rozd�lovací 

h�ebená�

250 450 6 3 4 

Dr�ák lat� 180 50 1 90 95 

P�íchytka 

h�ebená�e 

20 100 1,6 107 113 

Ut�snovací 

vrut 

3,1 80 6 107 113 

V�trací pás 

h�ebene  

320 1100 6 53 56 
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Odv�trání náro�í 

Oplechování komína 

Tmelení oplechování komína 

Odvodn�ní st�echy 

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Tlou��ka 

[mm] 

Po�et 

role/bm 

Po�et rolí 

Metalroll 260 5000 6 0,2 11  

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Spot�eba 

[mm] 

Bm/role Po�et  

Wakaflex 280 5000 8600 5 2 role 

Krycí li�ta 60 2400 8600 2,4 4 li�ty 

�rouby - - - 12 48 ks 

Název Obsah 

[ml] 

Spot�eba 

[ml]/m 

Spot�eba 

[ml] 

Po�et 

ks 

T�snící tmel 310 60 516 2 

Název Barva DN �labu 

[mm] 

DN trouby 

[mm] 

Po�et 

ks 

StabiCor P m�d�ná 125 100 5 



164 

50.2.2Materiál bo�ních trojúhelníkových st�n viký��

Bedn�ní 

Sloupky 

Tepelná izolace 

Název �í�ka 

[mm] 

Vý�ka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Po�et 

m2/paleta 

Po�et palet 

OSB desky 1250 2500 12 9,66 184 1 

Cetris desky 1250 2500 12 9,66 184 1 

Popis Profil 

[mm] 

Délka 

[m]+5% 

Po�et Kvalita Kubatura 

[m3] 

Ochr. nát�ry 

Sloupky 80x80 18,47 1 Smrk (A) 0,118 Boronit, 

FlamGard 

Název �í�ka 

[mm] 

Vý�ka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Po�et 

m2/balík 

Po�et balení 

Rockwool 

Multirock 

600 1000 80 9,66 7,2 2 
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50.2.3Materiály zast�e�ení viký��

Bedn�ní 

La�ování 

Tepelná izolace 

Pojistná hydroizolace 

Název �í�ka 

[mm] 

Vý�ka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Po�et 

m2/paleta 

Po�et palet 

OSB desky 1250 2500 12 63,147 184 1 

OSB desky 1250 2500 24 63,147 90 1 

Popis Profil 

[mm] 

Délka 

[m]+5% 

Po�et Kvalita Kubatura 

[m3] 

Ochr. nát�ry 

Kontra-lat� 30x40 29,45 1 Smrk (A) 0,035 Boronit, 

FlamGard 

Název �í�ka 

[mm] 

Vý�ka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Po�et 

m2/balík 

Po�et balení 

Rockwool 

Multirock 

600 1000 140 63,147 4,2 16 

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Balení/m 

[m2] 

Po�et balení 

Norton T150 1500 50000 4 63,147 75 1 



166 

Krytina 

51 Valbová st�echa samostatné �ásti 2b 

51.1 Nosná konstrukce 

51.1.1D�ev�né prvky krovu  

Sbíjený p�íhradový vazník GANG-NAIL vrcholový 

Sbíjený p�íhradový vazník GANG-NAIL náro�ní 

Sbíjený p�íhradový vazník GANG-NAIL tvo�ící krokve 

-z d�vodu neúplné poskytnuté projektové dokumentace není známa dimenze prvk�

51.1.2Materiály zast�e�ení  

Bedn�ní 

Název �í�ka 

[mm] 

Vý�ka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Po�et ks 

Rheinzink 

plech  

1000 2500 0,6 63,147 31 

Název �í�ka 

[mm] 

Vý�ka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Po�et 

m2/paleta 

Po�et palet 

OSB desky 1250 2500 22 215,69 100 3 
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La�ování 

Krytina 

Pojistná hydroizolace 

St�e�ní okna 

Popis Profil 

[mm] 

Délka 

[m]+5% 

Po�et Kvalita Kubatura 

[m3] 

Ochr. nát�ry 

Kontra-lat� 30x50 226,80 1 Smrk (A) 0,340 Boronit, 

FlamGard 

Lat� 30x50 699,40 1 Smrk (A) 1,049 Boronit, 

FlamGard 

Název �í�ka 

[mm] 

Vý�ka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Po�et ks Po�et ks 

s rezervou 5% 

Bramac 

Classic  

330 420 6 215,69 2157 2265 

DuroVent 330 420 6 215,69 3 3 

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Plocha 

+5% 

Balení/m 

[m2] 

Po�et balení 

Norton T150 1500 50000 4 215,69 75 3 

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Tlou��a 

[mm] 

Po�et  

Velux  780 1400 12,5 7 
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H�eben/náro�í st�echy 

Odv�trání náro�í 

Oplechování komína 

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Tlou��ka 

[mm] 

Po�et  

ks 

Po�et ks + 5% 

H�ebená�

Bramac  

250 450 6 100 105 

Koncový 

h�ebená�

250 450 6 4 5 

Rozd�lovací 

h�ebená�

250 450 6 2 3 

Dr�ák lat� 180 50 1 67 70 

P�íchytka 

h�ebená�e 

20 100 1,6 100 105 

Ut�snovací 

vrut 

3,1 80 6 100 105 

V�trací pás 

h�ebene  

320 1100 6 2 2 

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Tlou��ka 

[mm] 

Po�et 

role/bm 

Po�et rolí 

Metalroll 260 5000 6 0,2 8 

Název �í�ka 

[mm] 

Délka 

[mm]  

Spot�eba 

[mm] 

Bm/role Po�et  

Wakaflex 280 5000 8600 5 2 role 

Krycí li�ta 60 2400 8600 2,4 4 li�ty 

�rouby - - - 12 48 ks 
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Tmelení oplechování komína 

Odvodn�ní st�echy 

Název Obsah 

[ml] 

Spot�eba 

[ml]/m 

Spot�eba 

[ml] 

Po�et 

ks 

T�snící tmel 310 60 516 2 

Název Barva DN �labu 

[mm] 

DN trouby 

[mm] 

Po�et 

ks 

StabiCor P m�d�ná 125 100 5 
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�e�ený objekt se nachází v severovýchodní �ísti m�sta Praha v oblasti Praha 8-

Libe	. 

Bod A:  místo staveni�t�

  Ulice Budilova, Praha 8 

  Obr. 35: mapa Prahy [43] 

  Obr.36: mapa Praha 8-Libe� [43] 
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Bod B:  betonárna Rohanský ostrov 

  Rohanské náb�e�í 68 

  Praha 8- Karlín 

  Délka 4,4 km 

Bod C:  �ezivo Hells 

  Neratovická 665/30 

  Praha 8- Kobylisy 

  Délka 3,2 km 

Bod D:  stavebniny Woodcote CZ, a.s. 

  U Peka�ky 281/3 

  Praha 8- Libe	

  Délka 1,9 km 

Krytické body 

Bod E: dovoz stavebnin-ulice Zenklova � vyhovuje pot�ebnému polom�ru 5m. 

Obr.37: kritický bod E [43] 
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Bod F: dovoz betonu-ulice Zenklova � vyhovuje pot�ebnému polom�ru 5m. 

   Obr.38: kritický bod F [43] 

Bod G: dovoz �eziva-ulice �imická � vyhovuje pot�ebnému polom�ru 5m. 

Obr.39: kritický bod G [43]
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ZÁV
R 

V bakalá�ské práci jsem se zabýval technologickou etapou realizace zast�e�ení 

bytového domu v Praze 8. Jednalo se zejména o plochou st�echu a dv� valbové 

st�echy. Jedna s nosným d�ev�ným krovem a druhá s krovem ze sbíjených GANG-

NAIL vazník�. 

Nejvíce poznatk� ve mn� zanechalo nastudování provád�ní zast�e�ení obou st�ech, 

zejména spojený ocelové a d�ev�né nosné �ásti krovu a pak samotná pokládka 

st�e�ních materiál�.  

Díky této práci jsem poznal komplikovanost synchronizace výstavby, by� jen na 

základ� jedné technologické etapy. 

Bakalá�ská práce pro mne znamenala velký p�ínos z hlediska nových poznatk� a 

uv�domil jsem si díky ní náro�nost organizace výstavby a obtí�nost komplexního 

my�lení. 
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