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Abstrakt 

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

hrubé vrchní stavby. Jedná se o jednopodlažní objekt s obytným podkrovím. Stavba je 

navržena z v�tší �ásti z masivní srubové konstrukce a z �ásti zd�ná s d�ev�nými 

trámovými stropy, zast�ešena sedlovou st�echou. Práce zahrnuje technickou zprávu, 

technologický p�edpis pro svislé konstrukce, strop a krov, návrh za�ízení staveništ� 

v�etn� organizace výstavby, �asový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 

plán, bezpe�nost práce. 

Klí �ová slova 

Srub, novostavba, kulatiny, trámový strop, krov vaznicové soustavy, tesa�ské spoje, 

technologický p�edpis, rozpo�et, za�ízení staveništ�, kontrolní a zkušební plán, �asový 

plán výstavby, bezpe�nost práce, strojní sestava 

Abstract 

The bachelor’s thesis is focused on the construction of log house. Solves realization of 

rough superstructure. It is a single-storey building with an attic. The building is 

designed mostly from log construction and partly brick with wood-beamed ceilings, 

roofed a gable roof. The work includes technical report, technological regulation for 

vertical construction, ceiling and roof truss, design a construction site installations 

including construction organization, time schedule, design mechanical assembly, 

control and test plan, health and safety at work. 

Key words 

Log cabin, new building, timber, beamed ceiling, rafters purlin framework, carpentery 

joints, technological regulation, budget, construction site installations, control and test 

plan, health and safety at work, mechanical assembly  
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Úvod: 

P�edm�tem mé bakalá�ské práce je novostavba srubového objektu 

v Malenovicích, hrubá vrchní stavba. Navržená stavba rodinné domu je 

nepravidelného p�dorysu, jednopodlažní s obytným podkrovím. V mé práci �eším 

technologii srubového domu, který se zhotoví v areálu výrobce. P�i rozebírání 

hrubé stavby se ozna�í pozice všech kmen� ve stavb� a vyvrtají se svislé prostupy 

pro vedení vnit�ních elektroinstalací. Následn� se rozebraná hrubá stavba odveze 

na místo stavby. Cílem mé práce je vytvo�ení technologického p�edpisu pro 

provád�ní srubových st�n, trámových strop� a krovu v�etn� kvalitativních 

požadavk� a jejich zabezpe�ení. Dále �eším �asový plán, návrh strojní sestavy pro 

stavbu, rozpo�et, za�ízení staveništ�, bezpe�nost práce a vztahy dopravních tras. 
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1.1 Identifika �ní údaje 

1.1.1 Údaje o stavb� 

Název stavby:  Rodinný d�m Malenovice 

Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 

Katastrální území: Malenovice 

Parcelní �ísla:  1185/1, 1185/3, 1185/4 

P�edm�t konstrukce:  

Zpracovaný projekt �eší novostavbu srubového rodinného domu. Navržená stavba 

rodinného domu je nepravidelného p�dorysu zast�ešena sedlovou st�echou. Stavba 

je jednopodlažní s obytným podkrovím. Terén parcely je mírn� svažitý. Parcela 

bude napojena novým sjezdem na ve�ejnou komunikaci na parcele �. 1180, p�es 

parcelu 1185/3, 1185/4, 1183, 1167/3, z toho �ást parcely 1183 je vodní plocha, 

potok Sohibudov, p�es který bude vybudován most, který není sou�ástí projektové 

dokumentace. Na parcele stavebníka jsou p�ivedeny rozvody nízkého nap�tí, 

hlavní domovní sk�í� s elektrom�rnou sk�íní je umíst�ná na trafostanici na parcele 

�. 1167/2. P�ípojka deš�ové kanalizace bude svedena do zmín�ného potoku p�es 

akumula�ní jímku, splašková kanalizace bude napojena na �OV.  Sou�ástí stavby 

bude zpevn�ná plocha, terénní úpravy a oplocení. 

1.1.2 Údaje o žadateli 

Stavebník:  Michaela Palá�ková, Školní 117, 739 11 Frýdlant nad 

Ostravicí 

1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:  Ing. Marek Blatecký, Pod Lesem 225, 747 41 Branka u 

Opavy  
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1.2 Údaje o území 

1.2.1 Rozsah �ešeného území  

Zastav�ná plocha rodinného domu je 669 m�� 

1.2.2 Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území 

Stávající pozemek p.�. 1185/1 k.ú. Malenovice, ur�ený k výstavb� umož�uje 

okamžitou výstavbu. 

Majetkoprávní vztahy ke stavebním pozemk�m: 

p.�. 1185/1 vlastník: MAXJARMAX a.s., U Rourovny 826/6, Svinov, 721 00 

Ostrava 

p.�. 1185/3 vlastník: MAXJARMAX a.s., U Rourovny 826/6, Svinov, 721 00 

Ostrava 

p.�. 1185/4 vlastník: MAXJARMAX a.s., U Rourovny 826/6, Svinov, 721 00 

Ostrava 

p.�. 1161 vlastník: Palá�ková Michaela, �.ev. 254, 739 11 Malenovice 

p.�. 1165 vlastník: Palá�ková Michaela, �.ev. 254, 739 11 Malenovice 

p.�. 1185/2 vlastník: MAXJARMAX a.s., U Rourovny 826/6, Svinov, 721 00 

Ostrava 

p.�. 1167/1 vlastník: Slováková Anna, Na Návsi 62/42, 747 14 Ludge�ovice 

p.�. 1167/2 vlastník: Slováková Anna, Na Návsi 62/42, 747 14 Ludge�ovice 
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1.2.3 Údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� 

Stavba rodinného domu se nenachází v památkové rezervaci, památkové zón�, 

zvlášt� chrán�ném území ani v záplavovém území. 

1.2.4 Údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování  

Dokumentace je provedena v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., O územním 

plánování a stavebním �ádu, který je zm�n�n zákonem �. 350/2012 Sb. 

1.2.5 Údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

Navržená stavba je v souladu s územn� plánovací dokumentací obce Malenovice. 

Zp�sob užívání objektu je vhodný k umíst�ní do dané lokality. Situování objektu 

je v zastavitelném území obce. Zastav�ná plocha domu spl�uje regulativ 

územního plánu a to tak, že nep�esahuje 15% vým�ry zastavovaných pozemk�. 

Umíst�ní stavby odpovídá architektonickému a urbanistickému charakteru 

prost�edí a požadavk�m na zachování pohody bydlení dot�eného území. Stavba a 

její provoz nep�edpokládá vznik negativních ú�ink� p�ekra�ující limity 

p�íslušných p�edpis� zejména hluk, exhalace, vibrace, zápach, prach, zne�išt�ní 

vod, zastín�ní budov. 

1.2.6 Údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� 

Dokumentace je provedena v souladu s požadavky dot�ených orgán�. Stanoviska 

dot�ených a ú�astník� �ízení jsou p�iložena k žádosti o stavební povolení 

(ohlášení stavby), v dokladové �ásti projektové dokumentace. 

1.2.7 Seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

Stavební práce a skladování materiálu budou na pozemku investora. K p�ekládání 

sítí a vzrostlé zelen� nedojde. Veškerá stavební su� bude t�íd�na a skladována 

v kontejnerech a pr�b�žn� odvážena na skládky pro ni ur�ené. 
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1.3 Údaje o stavb� 

1.3.1 Novostavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

Navržený projekt se zabývá novostavbou srubového rodinného domu 

v Malenovicích. 

1.3.2 Ú�el užívání stavby 

Navržená srubová stavba je ur�ena pro rodinné bydlení. 

1.3.3 Trvalá nebo do�asná stavba 

Rodinný srubový d�m je navržen, jako trvalá stavba. 

1.3.4 Údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� 

Stavba rodinného srubového domu není kulturní památka nebo jinak chrán�ná 

stavba. 

1.3.5 Údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných 

požadavk� zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb 

Dokumentace je provedena v souladu s vyhláškou �. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. Obecné požadavky zabezpe�ující bezbariérové užívání 

staveb není nutno �ešit. 

1.3.6 Návrhové kapacity stavby 

Zastav�ná plocha rodinného domu: 699,00 m� 

Obestav�ný prostor:   3981 m��

Zpevn�né plochy:   1587,00 m��



 

9 

 

Podlahová plocha rodinného domu: 774,00 m��

Užitná plocha:    401,00 m� 

Obytná plocha:   373,00 m��

Po�et byt�:    1 

1.3.7 Orienta�ní náklady stavby 

Orienta�ní cena stavby:  3,2 mil. K� 

1.4 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

stavby 

1.4.1 Zhodnocení stavu staveništ� 

Stavební parcela 1185/1 se nachází v katastrálním území Malenovice. Terén 

parcely je mírn� svažitý. Parcela stavebníka bude napojena novým sjezdem na 

ve�ejnou komunikaci na parcele �. 1180, p�es parcelu 1185/3, 1185/4, 1183, 

z toho �ást parcely je vodní plocha, potok Sohibudov v majetku Lesy �eské 

republiky a.s., p�es který bude vybudován most, který není sou�ástí projektové 

dokumentace. Sou�asn� je v míst� budoucího mostu zpevn�ný brod. Parcela se 

nenachází v záplavovém území. Dosud byl pozemek využíván jako zahrada. 

1.4.2 Architektonické �ešení stavby 

Navržená stavba RD je nepravidelného p�dorysu zast�ešena sedlovou st�echou. 

Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. V 1NP se nachází p�edsí�, WC, 

technická místnost, garáž, chodba, kuchy�, obývací pokoj, spíž, ložnice, pokoj pro 

hosty, dv� koupelny, pracovna. Z obývacího pokoje je vstup na terasu a výstup po 

schodech do podkroví. V podkroví jsou navrženy 3 ložnice, 3 koupelny s WC a 
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galerie. Sou�ástí 1NP rodinného domu je vnit�ní bazén v jihozápadní �ásti domu. 

Stavba je navržena z v�tší �ásti z masivní srubové konstrukce a z �ásti zd�ná 

obložená kamenným obkladem. Štítové st�ny a p�dní nadezdívka je z d�ev�né 

rámové konstrukce oplášt�né hoblovanými nehran�nými prkny. 

1.4.3 Stavebn� technické �ešení stavby 

������� ����	
����


Zemní práce se týkají výkop� základových rýh a jam min. do nezámrzné hloubky 

cca 900 mm pod upravený terén (viz výkresová dokumentace). Výkop p�ípojek 

inženýrských sítí tj. vn�jších rozvod� NN, vody, kanalizace a výkop� pro 

zpevn�né plochy. Dále se týká terénních úprav celého pozemku. 

������� ������


Základové pasy jsou ší�ky 500 mm, z betonu C16/20 a vyztužené. Na základové 

pasy bude uloženo nadzákladové zdivo ze základových tvárnic TRITREG 

500/300/220 mm, vyztužené dle p�edpisu výrobce výztuží R14 a zalité betonem 

C20/25. Základová deska o tlouš�ce 150 mm vyztužená sva�ovanou sítí KH30 

mm, v garáži KY 49, beton C16/20. Na základové desce bude uložena 

hydroizolace z asfaltových pás� DEKGLAS G200 S40. 

������� ������
�����
����������


Srubové st�ny z kulatiny tl. 400 mm: 

Technické parametry: smrkové d�evo pr�m�ru 400 mm 

Sou�initel prostupu tepla: 0,32 W/m�.K 

Požárn� technické parametry: DP3 
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Obvodové nosné zdivo p�ízemí a p�dní nadezdívka nad garáží bude tvo�eno 

masivní d�ev�nou srubovou konstrukcí (nadezdívka nad garáží bude uložena na 

rektifika�ních patkách) o tl. 400 mm a d�ev�nými sloupy o tl. 300 mm ze stejného 

materiálu ukotveny do rektifika�ních ocelových patek a ukotveny do vodorovných 

konstrukcí. Na vodorovné izolace srubové konstrukce se použijí komprimované 

pam��ové pásky Illbruck Illmod, které se uchytí oboustrann� na krajní stykové 

plochy mezi klády a st�edový prostor se vyplní konopnou izola�ní vatou 

THERMO-KONOPÍ BLOCK. Štítové st�ny a p�dní nadezdívka budou z 

d�ev�ného skeletu, který je tvo�en rámovou konstrukcí 60/200 mm po 500 mm 

vypln�nou tepelnou izolací KNAUF CLASSIC 040 200 mm a roštem 60/60 po 

500 mm vypln�ným tepelnou izolací KNAUF CLASSIC 040 60 mm. D�ev�ný 

skelet je oplášt�ný d�ev�nými obkladovými nehran�nými prkny a SDK 

konstrukcí. Obvodové a vnit�ní nosné st�ny garáže a koupelny domu budou 

systému POROTHERM 30 PROFI. Vnit�ní nenosné p�í�ky budou taktéž 

systémem POROTHERM 8 a 14 PROFI. Zd�né svislé konstrukce je nutno 

dilatovat od svislých a vodorovných konstrukcí z d�vod� sedání d�ev�ných 

nosných konstrukcí. Nosné zd�né st�ny budou ukon�eny železobetonovým 

v�ncem z betonu C20/25 vyztuženém betoná�skou ocelí. 

������� ���������
����������


Stropy jsou navrženy d�ev�né trámové z kulatiny o pr�m�ru 300 mm – d�evo 

smrkové s viditelnými trámy, zaklopenými nehran�nými hoblovanými prkny. 

Stropní podhledy v podkroví budou nad krokvemi z d�ev�ných palubek. Pr�vlaky 

a p�eklady o pr�m�ru 400 mm budou ze stejného materiálu jako srubové 

konstrukce. Schodišt� bude celod�ev�né samonosné s úpravou možností 

rektifikace tak, aby jej nenarušovalo sedání okolních konstrukcí. Železobetonové 

ztužující v�nce budou z betonu C20/25 vyztuženy betoná�kou ocelí. Okenní a 

dve�ní p�eklady ve zd�ných �ástech domu a hospodá�ské budovy budou systémem 

POROTHERM. Strop v garáži je navržen z d�ev�ných trám�, zaklopený 

d�ev�nými prkny. 
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Nosná konstrukce st�echy je navržena jako krov vaznicové soustavy, dvojitá 

stojatá stolice bez úplného provedení plných vazeb. Pozednicové v�nce na 

zd�ných st�nách budou uloženy na rektifika�ních patkách a staženy svorníky po 

500 mm do v�nc�. Krov rodinného domu je tvo�en hran�nými prvky, mimo 

pozednice, která je z kulatiny. Krov nad garáží má taktéž pozednici z kulatiny, ale 

ješt� má na sob� p�ibitý hranol 140/140 mm. Z kulatiny jsou i sloupy o pr�m�ru 

300 mm, na kterých jsou ukotveny 2x vaznice z kulatiny o pr�m�ru 300 mm na 

kterých je, taktéž ukotven hranol 140/140 mm. Rozp�tí a umíst�ní jednotlivých 

prvk� krovu je dané výkresovou dokumentací. D�ev�né prvky krovu budou 

napušt�ny bezbarvým impregna�ním p�ípravkem KATRIT BAQ na ochranu d�eva 

proti d�evokaznému hmyzu, houbám a plísní. 

������  !�����
�����∀#


Povrch d�ev�né srubové konstrukce je upraven odkorn�ním a vyhlazen, dále je 

napušt�ný bezbarvým impregna�ním p�ípravkem KATRIT BAQ na ochranu d�eva 

proti d�evokaznému hmyzu, houbám a plísní. Povrch srubové konstrukce je 

v poslední �ad� opat�en nát�rem TIKKURILA. Stropní trámy budou viditelné, 

zaklopené hoblovaným nehran�ným �ezivem budou povrchov� upraveny jako 

srubová konstrukce. Povrch zd�ných st�n bude upraven obvyklým zp�sobem 

jádro + štuk a výmalba. D�ev�né sloupy a schodišt� budou osazeny na rektifika�ní 

patky opat�ené antikorozním nát�rem.  

1.5 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavební parcela je napojena na nadzemní vedení NN. Splaškové vody budou 

svedeny do �OV a dále do p�ilehlého vodního toku. Zásobování vodou bude 

z nov� vybudované studny. Parcela je napojena sjezdem na komunikaci na parcele 

�. 1180. Deš�ové vody budou svedeny neškodn� na pozemek stavební do potoku 

Sohibudov p�es akumula�ní jímka. 
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Tab. 2.1 Srubové st�ny z kulatiny 
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Tab. 2.2 Sloupy z kulatiny 
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Tab. 2.3 Stropní konstrukce 
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Tab. 2.4 Stropní konstrukce 

 

Název Rozm�ry  Délka celkem Pot�eba materiálu 
Rámová konstrukce 60 / 200 po 500 mm 401,3 m 4,447 m³ 

Tab. 2.5 Rámová konstrukce 

 

 

Tab. 2.6 Rošt 

Název Tlouš�ka Pot�eba materiálu Plocha oplášt�ní 
Nehran�ná prkna 24 mm 10,517 m� 438,174 m� 

Tab. 2.7 Nehran�ná hoblovaná prkna 

 

Název Rozm�ry  Délka celkem Pot�eba 
materiálu 

Rošt 60 /60 po 500 mm 280,5 m 1,01 m³ 
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Tab. 2.8 P�ekládaný záklop stropu 
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Tab. 2.9 Prvky krovu 

 

 

Tab. 2.10 Prvky krovu 
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Tab. 2.11 Prvky krovu 
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Tab. 2.12 Prvky krovu 



 

22 

 

Tab. 2.13 Prvky krovu 
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illbruck TP600 illmod 600 ���������  � !� � �∀� !�

Tab. 2.14Pot�eba illbruck illmod 600 [1] 

 

 

Tab. 2.15 Technické parametry illbruck illmod 600 [1] 
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Tab. 2.16 Vlastnosti illbruck illmod 600 [1] 
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Tab. 2.17 Pot�eba THERMO-KONOPÍ Block [2] 

 

 

Tab. 2.18 Technické parametry THERMO-KONOPÍ Block [2] 
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Tab. 2.19 Pot�eba STYROTRADE EPS 100 F [3] 
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Tab. 2.20 Pot�eba STYROTRADE EPS 100 F [3] 
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Tab. 2.21 Pot�eba KNAUF Classic 040 [4] 
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Tab. 2.22 Technické parametry KNAUF Classic 040 [4] 
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Tab. 2.23 Pot�eba KNAUF Classic 040 [5] 
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Tab. 2.24 Technické parametry KNAUF Classic 040 [5] 
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Tab. 2.25 Pot�eba DEKFOL N 110 Standart [6] 
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Tab. 2.26 Technické parametry DEKFOL N 110 Standart [6] 
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Tab. 2.27 Pot�eba DEKTEN 135 [7] 
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Tab. 2.28 Technické parametry DEKTEN 135 [7] 

 

Název Spot�eba 
koncentrátu Celková plocha 

Pot�eba 
koncentrátu 

Po�et 
balení 

Impregnace KATRIT 
BAQ 1 kg na 20 m� 2437,279 m� 122 kg 

3 ks 50 kg 
balení 

Tab. 2.29 Pot�eba impregnace KATRIT BAQ [8] 
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Název Spot�eba 
koncentrátu Celková plocha Pot�eba 

koncentrátu Po�et balení 

Lazura VALTTI 
COLOR 

1 litr na 12 m� 1760,66 m� 147 litr	 
8 ks 18 l 

balení+1 ks 
2,7 l balení 

Tab. 2.30 Pot�eba lazury VALTTI COLOR [9] 

 

Název Spot�eba malí�ského 
nát�ru 

Celková 
plocha Po�et balení 

Primalex PLUS 
BÍLÝ 

45 kg na 440-600 m� 632,2605 m� 8 ks 18 l balení+1 ks 2,7 l 

Tab. 2.31 Pot�eba Primalex PLUS BÍLÝ [10] 

 

Název Spot�eba omítky Hmotnost pytle Po�et pytl	 
Omítka POROTHERM 

UNIVERSAL 
13,9 kg / m��/ cm 25 kg 48 ks / pal 

Tab. 2.32 Technické parametry POROTHERM Universal [11] 

 

Název Celková plocha Množství pytl	 Množství 
palet 

Omítka POROTHERM 
UNIVERSAL 

750,508 m� 418 ks 9 

Tab. 2.33 Pot�eba omítky POROTHERM Universal [11] 

 

Název Spot�eba Balení Po�et kbelík	 
Fasáda Rudicolor Z 1,5 kg / m� 25 kg / kbelík 16 ks / pal 

Tab. 2.34 Technické parametry Rudicolor Z [12] 

 

Název Celková plocha Pot�eba fasádní 
hmoty 

Množství 
kbelík	 

Množství 
palet 

Fasáda Rudicolor Z 118,2475 m� 178 kg 8 ks ��

Tab. 2.35 Pot�eba fasády Rudicolor Z [12] 
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Název Rozm�ry Spot�eba cihel 
Po�et 
cihel Spot�eba malty 

  d š v       

POROTHERM 30 Profi 247 300 249 16 ks / m� 80 ks / pal 2,1 l / m� 

Tab. 2.36  Tecnické parametry POROTHERM 30 Profi [11] 

 

Název 
Celková plocha 

Množství 
cihel 

Po�et 
palet Množství malty 

POROTHERM 30 Profi 118,248 m� 1892 ks 24 249 l 

Název 
Rozm�ry 

Spot�eba 
cihel 

Po�et 
cihel Spot�eba malty 

  d š v       

POROTHERM 14 Profi 497 140 249 8ks / m� 80 ks / pal 1,0 l / m� 

Tab. 2.37 Technické parametry POROTHERM 14 Profi [11] 

 

Název Celková 
plocha 

Množství 
cihel 

Po�et 
palet Množství malty 

POROTHERM 14 Profi 81,825 655 9 82 l 

Tab. 2.38 Pot�eba POROTHERM 14 Profi [11] 

 

 

 

Název Rozm�ry 
Spot�eba 

cihel Po�et cihel Spot�eba malty 

  d š v       

POROTHERM 8 Profi 497 80 249 8ks / m� 120 ks / pal 0,6 l / m� 

Tab. 2.39 Technické parametry POROTHERM 8 Profi [11] 
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Název Celková 
plocha 

Množství 
cihel 

Po�et 
palet Množství malty 

POROTHERM 8 Profi 175,182 1402 12 106 l 

Tab. 2.40 Pot�eba POROTHERM 8 Profi [11] 

 

Název Objem 
pytle Po�et pytl	 

Celkový 
objem 

Množství 
pytl	 

Množství 
palet 

POROTHERM malta TM 40 l 55 ks / pal 437 l 11 1 

Tab. 2.41 POROTHERM malty TM [11] 

 

P�EKLAD POROTHERM 7 

OZN. NÁZEV PRVKU ROZM�RY 
(mm) KS 

    š v d   
P1 P�EKLAD POROTHERM 7 70 238 2500 9 
P2 P�EKLAD POROTHERM 7 70 238 2000 3 
P3 P�EKLAD POROTHERM 7 70 238 1250 9 
P4 P�EKLAD POROTHERM 7 70 238 3000 3 
P5 P�EKLAD POROTHERM 7 70 238 1500 3 

Tab. 2.42 P�eklad POROTHERM 7 [11] 

  



 

30 

VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V 
BRN� 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

3 TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS SRUBOVÝCH ST�N 

 

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS 

AUTOR PRÁCE LUCIE J�NOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Mgr. JI�Í ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013 



 

31 

 

3.1� Obecná charakteristika ............................................................................ 33�

3.1.1� Obecná charakteristika pozemku ..................................................... 33�

3.1.2� Základní údaje o stavb� ................................................................... 33�

3.1.3� Údaje o stavebníkovi ....................................................................... 33�

3.1.4� Údaje o projektantovi ...................................................................... 33�

3.1.5� Obecná charakteristika objektu........................................................ 34�

3.2� Materiál, doprava, skladování ................................................................. 34�

3.2.1� Materiál ............................................................................................ 34�

3.2.2� Doprava............................................................................................ 38�

3.2.2.1� Primární doprava ...................................................................... 38�

3.2.2.2� Sekundární doprava .................................................................. 38�

3.2.3� Skladování ....................................................................................... 38�

3.3� P�ipravenost staveništ� ............................................................................ 38�

3.4� Personální obsazení ................................................................................. 39�

3.5� Stroje,  ná�adí a bezpe�nostní pom�cky ................................................. 40�

3.5.1� Strojní vybavení ............................................................................... 40�

3.5.2� Ná�adí .............................................................................................. 40�

3.5.3� Bezpe�nostní pom�cky .................................................................... 40�

3.6� Pracovní postup ....................................................................................... 41�

3.6.1� Výb�r vhodného d�eva, t�žba a p�íprava klád ................................. 41�

3.6.2� Chemické ošet�ení ........................................................................... 41�

3.6.2.1� Impregnace d�eva ..................................................................... 41�

3.6.2.2� Lazura d�eva ............................................................................. 42�

3.6.3� Uložení prahových klád ................................................................... 42�

3.6.3.1� Se�íznutí plochy prahové klády ................................................ 42�

3.6.3.2� Ochrana proti zemní vlhkosti ................................................... 43�

3.6.3.3� Uložení prahový klády ............................................................. 44�

3.6.4� Montáž srubový st�n ........................................................................ 44�

3.6.4.1� Podélné drážky ......................................................................... 45�

3.6.4.2� Podélné uvol�ovací drážky ...................................................... 46�

3.6.4.3� Rohové spoje ............................................................................ 47�

3.6.4.4� Podélné nastavování klád ......................................................... 49�

3.6.4.5� Elektroinstalace ........................................................................ 49�



 

32 

3.6.4.6� Instalace oken a dve�í ............................................................... 50�

3.6.4.7� Izolace podélných drážek ......................................................... 52�

3.6.4.8� Montáž sloup� .......................................................................... 53�

3.6.4.9� Zdivo z cihel POROTHERM ................................................... 54�

3.7� Jakost a kontrola kvality ......................................................................... 55�

3.7.1� Vstupní kontrola .............................................................................. 55�

3.7.2� Meziopera�ní kontrola ..................................................................... 55�

3.7.3� Výstupní kontrola ............................................................................ 56�

3.8� Bezpe�nost a ochrana zdraví ................................................................... 56�

3.8.1� Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích ................................... 56�

3.8.1.1� Obecné požadavky (P�íloha �. 1) ............................................. 56�

3.8.1.2� Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
provozu a používání stroj� a ná�adí na staveništi (P�íloha �. 2) ................ 57�

3.8.1.3� Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (P�íloha �. 
3) 57�

3.8.2� Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpe�ný 
provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí .............. 57�

3.8.3� Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu 
z výšky nebo do hloubky ............................................................................... 57�

3.9� Ekologie .................................................................................................. 58�

3.9.1� Zákon �. 314/2006 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších 
zákon� 58�

3.9.2� Vyhláška �. 374/2008 Sb., o p�eprav� opad� a o zm�n� vyhlášky 
�.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných 
odpad� a seznamy opad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad� 
a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� .......... 58�



 

33 

3.1 Obecná charakteristika 

3.1.1 Obecná charakteristika pozemku 

Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malenovice, na  p.�. 

1185/1. Terén parcely je mírn� svažitý. Parcela se nenachází v záplavovém území. 

Doposud byl pozemek využíván jako zahrada.  

Rozloha pozemku: 4929,0 m� 

Zastav�ná plocha: 669,0 m� 

3.1.2 Základní údaje o stavb� 

Název stavby:  Rodinný d�m Malenovice 

Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 

Katastrální území: Malenovice 

Parcelní �íslo:  1185/1 

3.1.3 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Michaela Palá�ková 

Adresa:  Školní 117, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

3.1.4 Údaje o projektantovi 

Projektant:  Ing. Marek Blatecký 

Adresa:  Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 

Místo podnikání: Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
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P�edm�t podnikání: Projektová �innost ve výstavb� 

3.1.5 Obecná charakteristika objektu 

Navržená stavba rodinného domu je nepravidelného p�dorysu zast�ešena sedlovou 

st�echou. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stavba je navržena 

z v�tší �ásti z masivní srubové konstrukce a z �ásti zd�ná. Štítové st�ny a p�dní 

nadezdívka je z d�ev�né rámové konstrukce oplášt�né hoblovanými nehran�nými 

prkny. 

3.2 Materiál, doprava, skladování 

Dodavatel:  SRUBY PACÁK s.r.o. 

Sídlo firmy:  Jiráskova 2493, 738 01 Frýdek Místek 

Provozovna:  �eládná 203, 739 12 �eládná 

I�O:   259 14 235 

3.2.1 Materiál 
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Tab. 3.1 Srubové st�ny z kulatiny 
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Tab. 3.2 Sloupy z kulatiny 
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illbruck TP600 illmod 600 ���������  � !� � �∀� !�

Tab. 3.3 Pot�eba t�snících pásek illbruck illmod 600 [1] 
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Tab. 3.4 Pot�eba konopné vaty THERMO-KONOPÍ Block 50 mm [2] 

 

Název Spot�eba 
koncentrátu Celková plocha 

Pot�eba 
koncentrátu Po�et balení 

Impregnace KATRIT 
BAQ 1 kg na 20 m� 2437,279 m� 122 kg 

3 ks 50 kg 
balení 

Tab. 3.5 Pot�eba impregnace KATRIT BAQ [8] 
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Název Spot�eba 
koncentrátu Celková plocha Pot�eba 

koncentrátu Po�et balení 

Lazura VALTTI 
COLOR 

1 litr na 12 m� 1760,66 m� 147 litr	 
8 ks 18 l 

balení+1 ks 
2,7 l balení 

Tab. 3.6 Pot�eba nát�ru VALTTI COLOR [9] 
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3.2.2 Doprava 

������� ∃�����	
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D�ev�ná srubová konstrukce bude dovezené z provozovny dodavatele na 

staveništ� univerzálním vozem pro vyvážení a p�epravu d�eva T 815-231R25 

28 325 6x6.2. Kulatiny na náv�su musí být staženy upínacími pásy, aby nedošlo 

k podélnému posunu kulatin. Dodávku p�ivezeného materiálu kontroluje mistr. 

Materiál se vyloží na skládku S1 pomocí hydraulického je�ábu, který je sou�ástí 

vozu.  

������� ��������	
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Pro p�epravu kulatin p�i montáži bude použit v�žový je�áb MB 1030.1, který bude 

osazen na je�ábovou dráhu. 

3.2.3 Skladování 

Skládka je tvo�ena rovným, odvodn�ným št�rkovým násypem o tlouš�ce 200 mm. 

Kulatiny se ukládají na d�ev�né hranoly minimáln� 500 mm od povrchu skládky. 

Kulatiny neukládáme do více vrstev z d�vodu možnosti provedení tesa�ských 

spoj� a položení izolace pro podélné spáry. Izolace, t�snící pásky, impregnace, 

lazury a spojovací prost�edky budou ve skladu, který bude opat�en zámkem. 

3.3 P�ipravenost staveništ�  

Stavební parcela je napojena na nadzemní vedení nízkého nap�tí. Splaškové vody 

budou svedeny do �OV a dále do p�ilehlého vodního toku. Zásobování vodou 

bude z nov� vybudované studny. Parcela je napojena sjezdem na komunikaci na 

parcele �. 1180. Dále v objektu za�ízení staveništ� budou šatny pro pracovníky 

stavby, kancelá� vedení stavby, sociální zázemí, skladišt� a skládky materiál�. 

Staveništ� musí být oploceno, p�ístupové cesty na staveništ� musí být opat�eny 

informa�ní tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel. P�ed zahájením 
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montáže musí být hotovy základové konstrukce. P�i p�edání a p�evzetí  pracovišt� 

se kontroluje zhotovení a dokon�ení základových konstrukcí. Kontrolují se 

odchylky p�esnosti stanovené pro základové konstrukce v p�íslušných normách. 

Dále se kontrolují rozvržení všech instalací a prostup� v základové desce. 

Kontrolu p�evzetí prací provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 

3.4 Personální obsazení 

1 x vedoucí �ety 

•  �ídí práce, ur�uje postup montáže, zav�šování, kontrolu svislosti a 

vodorovnosti, jakost tesa�ských spoj�, izolatérských prací a zodpovídá za 

bezpe�nost práce na stavb� 

2 x montážní d�lník 

•  Musí být vyškolený, dbá na p�esné osazení kulatin a kvalitu tesa�ských 

spoj� 

1 x je�ábník 

•  Musí mít je�ábnický pr�kaz, obsluhuje montážní mechanizmus, provádí 

údržbu, dbá na montážní postupy 

1 x vaza� 

•  Musí mít vaza�ský pr�kaz, vybírá a zav�šuje dílce na záv�s je�ábu 

2 x izolatér 

•  Pokládá izola�ní desky pod srubové st�ny a pokládá izolaci do podélných 

drážek 
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Všichni pracovníci stavby musí dodržovat bezpe�nostní p�edpisy a používat 

ochranné pracovní pom�cky. A budou proškoleny z p�edpis� o bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci. 

3.5 Stroje,  ná�adí a bezpe�nostní pom�cky 

3.5.1 Strojní vybavení 

•  Pro dopravu kulatin použijeme T 815-231R25 28 325 6x6.2 

•  Pro montáž srubu použijeme v�žový je�áb MB 1030.1 

3.5.2 Ná�adí 

•  Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 

•  Tesa�ská sekera 

•  Tesa�ské dláto 

•  Drážkovací po�íz 

•  Po�íz na odkor�ování 

•  Kladivo 

•  Sruba�ské kružítko 

•  Sruba�ský hoblík 

•  P�lkulatá teslice 

•  Kramle 

•  Sponkova�ka 

•  Metr 

•  Vodováha 

•  Olovnice 

3.5.3 Bezpe�nostní pom�cky 

•  Ochranný od�v 

•  Ochranné rukavice 



 

41 

•  Ochranná p�ilba 

•  Ochranná obuv s pevnou špi�kou 

•  Ochranné brýle 

3.6 Pracovní postup 

3.6.1 Výb�r vhodného d�eva, t�žba a p�íprava klád 

Pro stavbu je použito smrkové d�evo, protože v našich klimatických podmínkách 

se pro ru�ní výrobu srub� osv�d�il p�edevším smrk. Smrk je snadno dostupný, po 

vysušení má nejnižší objemovou hmotnost, a tudíž v�tší obsah vzduchu, který plní 

funkci tepelného izolantu. Vybrané d�evo by m�lo být zdravé, bez zjevných 

známek biologického poškození d�evokazným hmyzem a d�evokaznými houbami. 

Ideáln� by m� la t�žba d�eva prob�hnout od za�átku prosince do konce b�ezna. Po 

t�žb� d�eva se klády odkorní a zkontroluje se to�ivost vláken. Pro výrobu srubu se 

používají kulatiny s pravoto�ivými vlákny, které mají maximální to�ivost 1:12. 

Kulatiny se odkor�ují pomocí po�ízu do b�la, kdy je odstran�na nejen k�ra, ale i 

lýko. Po odkorn�ní je nutno povrch vý�ez� opat�it chemicky. [13] 

3.6.2   Chemické ošet�ení 

Po odkorn�ní je vhodné povrch kulatin upravit chemicky, nebo� p�i odstra�ování 

k�ry se do ovzduší uvol�ují vonné esence, které lákají d�evokazný hmyz. Jedná se 

p�edevším o pilo�itky a tesa�íky. [13] 
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Kulatiny se impregnují vod� rozpustným, bezbarvým impregna�ním p�ípravkem 

Katrit BAQ. Nanáší se post�ikem. Katrit BAQ je koncentrát, který se �edí vodou 

v pom�ru 1 kg p�ípravku k 9 litr�m vody. Doporu�uje se aplikovat ve dvou po 

sob� následujících operací na o�išt�né d�evo, zbavené k�ry a lýka. Jedním 
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kilogramem p�ípravku lze ošet�it až 30 m� d�eva umíst�ného v krytých prostorách 

a 15-20 m� d�eva, které je vystavené venkovní pov�trnosti. [8] 
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Po sestavení srubu se naimpregnované kulatiny nat�ou lazurou na d�evo 

TIKKURILA Valtti Color. Valtti Color je slabo vrstvý olejový lazurovací 

prost�edek na d�evo v exteriérech na bázi rozpoušt�del. Penetruje hluboce do 

d�eva, zvýraz�uje p�irozenou krásu d�eva a sou�asn� zpomaluje negativní vlivy 

vlhkosti, UV zá�ením. Kulatiny se lehce zabrousí brusnou houbou a aplikují se 2 

velmi tenké nát�ry. Vydatnost lazury pro nové, broušené, impregnované d�evo lze 

pro 2 - vrstvý lazurovací nát�r po�ítat 8 m� / litr (tento údaj zahrnuje i celkové 

ztráty 30 – 35 % - nap�íklad zvýšená vým�ra plochy. Zabroušení d�eva p�ed 

zapo�etím aplikace nát�rových hmot je velmi d�ležité. Povrch, který je pouze 

hoblovaný a nebroušený, neumožní ukotvení nát�rových hmot. Povrchová úprava 

má v takovém p�ípad� velmi nízkou životnost. [9] 

3.6.3 Uložení prahových klád 
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Prahové klády jsou se�íznuty na spodní stran� po celé sty�né ploše. Se�íznutí 

prahové klády bude provedeno v provozovn� dodavatele.  

Postup se�íznutí: 

1. Poloha kulatiny se zajistí pomocí d�ev�ných klín�, p�ípadn� se využije 

zá�ezu v podkladní klád�. 

2. Zajistí se stability klády pomocí kramle. Poté se vyzna�í osy kulatiny. Na 

svislou osu p�ipevníme krabi�ku s lajnovací šn�rou, která je napln�na 

k�ídou. Lajnovací šn�ru napneme mezi dva body na svislé ose a t�ikrát 

vyzna�íme rovinu �ezu. Prost�ední �ára je �ezná. Totéž provedeme na 

opa�né stran�. 
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3. Pomocí motorové pily se kláda podéln� roz�ízne 

4. Nakonec se op�t pomocí lajnovací šn�ry vyzna�í drážka pro okapnici. 

 

Obr.  3.1 Se�íznutí prahové klády [14] 
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Prahové klády jsou uloženy na ú�inné izola�ní vrstv� z extrudovaného 

polystyrénu o tlouš�ce 20 mm. Pod izola�ní vrstvou je vložena hydroizolace. 

Založené prahové klády jsou opat�eny okapni�kou, která odvádí vodu ze spodní 

strany prahové klády. 
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Prahové klády jsou ukládány na železobetonovou desku. P�esazení prahové klády 

je 25 – 80 mm, maximáln� 100 mm. Již p�i výrob� první klády je nutno si ujasnit, 

jakým zp�sobem a které klády se budou horizontáln� vyrovnávat. Vzhledem 

k tomu, že každá kláda má jiný pr�m�r na obou koncích, je k vyrovnání nivelety 

nutno pravideln� st�ídat konce klád s menším a v�tším pr�m�rem. Vyrovnává se 

do vodováhy vrchní �ást každé liché klády ve st�n� (první, t�etí, pátou atd.). Do 

první �ady klád se vyvrtají otvory pro svorníky. P�ikotví se k základu pomocí 

svorník�, které jsou zabetonovány v základech. Podložka a matice musí být 

zapušt�ny v klád�. [13] 

 

 

Obr.  3.2 montáž srubových st�n [15] 

3.6.4 Montáž srubový st�n 

Po správném založení prvních prahových klád se obdobným zp�sobem pokra�uje 

s výrobou srubové st�ny. Na základ� výpisu klád, které jsou do srubových st�n 

pe�liv� vybírány pro svou rovnost, minimální kuželovitost, vhodný pr�m�r a 

kvalitu, se ur�í vhodný vý�ez, který bude v daném míst� pot�eba. Tento se uloží 
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na st�nu a vycentruje se jeho pomyslná osa p�esn� na imaginární osu st�ny. 

Jedinými pom�ckami jsou vodováha, olovnice, metr a tužka. Pomocí speciálního 

kružítka se dv�ma navzájem kolmými libelami p�enáší nerovnosti spodní klády na 

horní p�esn� v míst� budoucího styku. 
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Klády mají podélnou drážku ve tvaru p�lm�síce, která je obkreslená pomocí 

sruba�ského kružítka. Vyzna�ená rovina podélné drážky se vyzna�í �ezem, který 

se provede motorovou pilou. Následn� použijeme p�lkulatou teslici pro hrubé 

vytesání. Podélnou drážku za�istíme drážkovacím po�ízem. Drážka je na spodní 

stran� klády. Podélné drážky provedeme u všech klád srubové st�ny. 

 

Obr. 3.3 Provedení podélné drážky [16] 

 

Obr.  3.4 Práce s po�ízem [16] 
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Minimální ší�ka podélné drážky je 63 cm. Takto široká drážka nesmí kontinuáln� 

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

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

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

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

široké, aby odolávaly pov�trnosti a vniknutí hmyzu. Maximální ší�ka drážky �iní 

3/8 pr�m�ru klády v kterémkoli bod� klády. V p�ípadech extrémn� 

nepravidelných kontur kmene se m�že ší�ka drážky zvýšit na ½ pr�m�ru klády, 

avšak tato ší�ka nesmí kontinuáln� probíhat na delším úseku než 46 cm. Hloubka 

podélné drážky nesmí p�ekro�it �tvrtinu pr�m�ru klády. [17] 

 

 

Obr.  3.5 Podélná drážka [18] 
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Jestliže stavíme srub z mokrých klád, musí se na každé horní stran� klády provést 

uvol�ovací podélný zá�ez. Zá�ezy provedeme motorovou pilou. Hloubka podélné 

uvol�ovací drážky musí být alespo� 1/4 pr�m�ru klády. Hloubka drážky 
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kontroluje tvorbu trhlin. Sou�et hloubky podélné drážky a uvol�ovací drážky 

nesmí p�esáhnout polovinu pr�m�ru klády v míst� pr��ezu. Drážky ochra�ujeme 

proti pov�trnosti a zakrýváme podélnými drážkami v následující klád� nebo 

rohovým spojem. Podélný uvol�ovací zá�ez neprovádíme tam, kde by mohli být 

viditelné, na horní stran� prahové klády a na exteriérovém kladovém p�esahu. [17] 

 

 

Obr.  3.6 Podélná uvol�ovací drážka [18] 
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Pro srubovou stavbu se pro rohové spoje použije sedlový spoj. V míst� rohového 

spoje se z kulatého pr��ezu vyrobí pomocí motorové pily klín. Pomocí 

sruba�ského kružítka odm��íme vzdálenost od spodní klády ke klád�, která bude 

následovat. Následn� se pak pomocí kružítka obkreslí sedlo. Poté kládu 

opracujeme za pomocí motorové pily. Spoje musí být �ist� opracované bez 

hrubých okraj�. Hrany rohových spoj� musí být pevné, ostré a �ist� opracované. 

Nad spojem se op�t vyrobí klín. Tento spoj se musí p�i výrob� dilatovat, aby bylo 

umožn�no správné seschnutí. Tak to se opracuje každý rohový spoj srubové st�ny. 

[13] 
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Obr.  3.7 Rohový spoj [18] 

 

Obr.  3.8 Pohled na rohový spoj [18] 
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Když jsou srubové st�ny p�íliš dlouhé a nemohou být vytvo�eny z jedné klády je 

nutné je délkov� nastavit. Klády podéln� spojujeme pomocí p�eplátování. 

Nastavované klády musí být vzájemn� spojeny šrouby. Rohový spoj a podélná 

drážka musí vždy zakrýt napojení klád. [17] 

 

 

Obr.  3.9 Nastavování klád [18] 

�� ���� 1���������������


Elektroinstalace vedeme p�edvrtanými otvory o minimálním pr�m�ru 32 mm, 

které jsou vytvo�eny ve srubových st�nách nap�í� podélnými drážkami, tak že je 

vedení elektroinstalace zakryto uvnit� srubových st�n. Vypína�e a zásuvky jsou 

zapušt�ny do otvoru v klád�. Krycí deska zásuvky musí lícovat s povrchem klády. 

Taktéž musíme kládu v míst� uložení zásuvky vyhoblovat, aby se vytvo�ila rovná 
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plocha. Elektroinstalace musí vyhovovat místním a stavebním p�edpis�m a 

v místech, kde je nutné, musí být rozvody dilatovány pro p�ípadné sesychání a 

sedání �ástí srubové konstrukce. [17] 

 

Obr.  3.10 Instalace rozvod� [18] 
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K výšce oken a dve�í je p�ipo�ítána dilata�ní nadmíra, která bude kompenzovat 

velikost sesychání a sedání uložených klád. Do bo�ních stran okenních a dve�ních 

otvor� je vyrobena drážka, která se provede jedním �ezem motorové pily �i ru�ní 

frézou. Vodící profil musí do drážky zapadnout, ale zase ne moc t�sn�, aby 

srubová st�na mohla sedat. Vodící profily jsou železné úhelníky. U oken se 

používá ocelový profil T 50 a u dve�í U 50. Je nutné, aby drážka probíhala po celé 

délce otvoru, ale vodící proužek musí být kratší o 6 cm na každý metr výšky, tím 

je zajišt�ná dilatace výpl�ové konstrukce. Prostor pro sedání u okna 80-100 mm a 

u dve�í 120-150 mm. K vodícímu profilu p�išroubujeme d�ev�ný osazovací rám, 

který je stejn� vysoký jako profil. Do vodícího rámu, pak osazujeme okenní nebo 

dve�ní rám. Dilata�ní mezery jsou p�ekryty krycími lištami, které jsou upevn�ny 

do klády. Dilata�ní prostor musíme zakrýt zalištováním, kv�li ochran� prostoru 

p�ed vlivem pov�trnosti a pronikání hmyzu. Dále se dilata�ní prostor nad 

osazovacím rámem musí vyplnit minerální rohoží, která je stla�itelná a umožní 
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sedání srubové st�ny. K zamezení kondenzaci vodní páry uvnit� minerální vlny 

umístíme na stranu interiéru parozábranu. Spáry mezi srubovou st�nou a 

osazovacím rámem  ut�sníme t�snící páskou. [17] 

 

Obr.  3.11 Okenní otvory [18] 
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Obr.  3.12 Pohled na st�nu [18] 
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Podélné drážky jsou vypln�ny konopnou izola�ní vatou TERMO-KONOPÍ 

BLOCK 50 mm, která se ke klád� p�ipevní pomocí sponkova�ky. Na okraje 

podélné drážky jsou p�ilepeny t�snící pásky illbruck TP 600 illmod 600. Izolace 

podélných drážek provádíme na skládce prvk� staveništ�.  

 

Obr.  3.13 P�ipevn�ní tepelné izolace [8] 
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Sloupy mají pr�m�r 400 mm a jsou osazeny na rektifika�ní šrouby, které 

umož�ují postupným povolováním kopírovat sedání stavby. Rektifika�ní šrouby 

jsou závitové ty�e pr�m�ru 20 mm a to t�íbodové, které jsou navrženy na ocelový 

roznášecí plech tlouš�ky 5 mm. Do sloupu se vyvrtají 3 otvory, které umožní 

zapušt�ní rektifika�ních šroub�. Roznášecí plech je osazen z horní �ásti na matice 

rektifika�ních šroub�. Dále je plech vruty p�ipevn�n ke sloupu. [17] 

 

 

Obr.  3.14 Rektifika�ní patky [18] 

 

  



 

54 

Na sloupu bude uložen pr�vlak, proto musíme vytvo�it na vrchní �ásti sloupu �ep 

a na pr�vlaku se provede dlab. Vy�íznutí �epu a dlabu provedeme pomocí 

motorové pily a finální úpravu provedeme dlátem. 

 

 

Obr.  3.15 �epování sloup� [16] 

 

 

Obr.  3.16 Dlab do kulatiny [16] 
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Stavba je z v�tší �ásti ze srubové konstrukce, ale z �ásti i zd�ná. Zd�né st�ny se 

vyskytují v místnostech s mokrým provozem a také jsou zd�né všechny vnit�ní 

st�ny rodinného domu. Obvodové zdivo v m. �. 115, 112, 103, 109 je cihel 
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POROTHERM 30 Profi a bude ukon�eno železobetonovým v�ncem z betonu C 

20/25 vyztuženým betoná�skou ocelí.. Vnit�ní nenosné zdivo je z cihel 

POROTHERM 14 Profi a POROTHERM 8 Profi. V mé bakalá�ské práci ne�eším 

technologii zd�ných st�n, ale pouze st�ny srubové. Zd�né svislé konstrukce je 

nutno dilatovat od svislých a vodorovných konstrukcí z d�vod� sedání d�ev�ných 

nosných konstrukcí 

 

3.7 Jakost a kontrola kvality 

3.7.1 Vstupní kontrola 

Stavbyvedoucí kontroluje projektovou dokumentaci a to její rozsah, zpracování a 

kompletnost. Dále kontroluje pom�ry na staveništi, p�ipravenost staveništ�, kde 

kontroluje za�ízení staveništ� jako je oplocení, p�ístupové cesty, skladovací 

plochy sklad�. Jako další se kontrolují p�edchozí základové práce. Kontrolují se 

p�edevším rozm�ry poloha základové konstrukce, zjišt�né hodnoty se p orovnají 

s údaji uvedenými v p�íslušných normách. Také se kontroluje rozmíst�ní všech 

instalací a provedení prostup� v základové desce. Stavbyvedoucí a strojník 

kontrolují zp�sobilost stroj� vykonávat ur�ené práce, technický stav jako je 

hladina provozních kapalin, ošet�ení sou�ástek promazání nebo zda elektrické 

p�ístroje neprobíjí. P�i dovozu materiálu z provozovny dodavatele mistr 

zkontroluje kubaturu a množství p�ivezeného materiálu a druh d�ev�ných prvk� 

dle dodacího listu. Kontroluje délky a rozm�ry jednotlivých prvk�, jakost, 

to�ivost vláken, kvalitu impregnace a certifikáty od impregnace. Dále dohlíží na 

dodržení skladování kulatiny. Všechny kontroly se zapíšou do stavebního deníku. 

3.7.2 Meziopera�ní kontrola 

V meziopera�ní kontrole mistr kontroluje o�ist�ní podkladu, kontrolu pozice 

svorník� pro uchycení prahových klád, výb�r klády viz o�íslování klád 
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dodavatelem, kontrolu limitních rozm�r� se�íznutí plochy prahové klády, 

rovinnost klády, kdy se do roviny urovná každá lichá �ada klád. Dále mistr 

kontroluje technologii a to správné osazení kulatiny dle �íslování, správné 

provedení tesa�ských spoj� a rovinnost sty�ných ploch, vzduchot�snost 

vodorovných spár. Jako další kontroluje provedení vyvrtaných otvor� pro 

instalace, rozm�ry podélné drážky pro instalace. P�i provád�ní otvor� mistr 

zkontroluje jejich umíst�ní dle projektové dokumentace. Nakonec zkontroluje 

provedení dilata�ní drážky pro otvory. Provedené kontroly mistr zapíše do 

stavebního deníku 

3.7.3 Výstupní kontrola 

Mistr pr�b�žn� kontroluje, zda v pr�b�hu prací nedošlo k poškození povrchu 

d�ev�né konstrukce. Po ukon�ení prací zkontroluje mistr spole�n� s technickým 

dozorem investora všechny konstrukce realizované etapy, p�edevším tvarové a 

rozm�rové odchylky dle normy �SN 73 0210. Zhodnotí kvalitu tesa�ských spoj�. 

Kontrolují dodržení podmínek pro provád�ní technologické etapy, použité 

materiály, technologie provád�ní. Provedené kontroly a nam��ené výsledky se 

zapíší do stavebního deníku. 

3.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci srubové stavby musí být proškoleny z bezpe�nosti a ochrany 

zdraví. Pracovníci jsou seznámeni s technologickým postupem pro výrobu 

srubových st�n a sloup�. 

3.8.1 Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

��3���� ∗8����
��,������
9∃∋	��∀�
:�
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I. Požadavky na zajišt�ní staveništ� 
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II.  Za�ízení pro rozvod energie 

III.  Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 
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I. Obecné požadavky na obsluhu stroj� 

XIV.  Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

XV. P�eprava stroj� 
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I. Skladování a manipulace s materiálem 

XI.  Montážní práce 

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

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

3.8.3 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

I. Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

II.  Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

III.  Používání žeb�ík� 

IV.  Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

V. Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VI.  Práce na st�eše 

VII.  Do�asné stavební konstrukce 

VIII.  Shazování p�edm�t� a materiálu 

IX.  P�erušení práce ve výškách 

X. Krátkodobé práce ve výškách 

XI.  Školení zam�stnanc� 
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3.9 Ekologie 

Srubové klády se opracovávají v provozovn� dodavatele. P�i montáži srubové 

konstrukce na staveništi se po�ítá s minimálními odpady. Na staveništi bude 

umíst�n kontejner na staveništní odpad. Vliv na životní prost�edí a nakládání 

s odpady: 

3.9.1 Zákon �. 314/2006 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon� 

3.9.2 Vyhláška �. 374/2008 Sb., o p�eprav� opad� a o zm�n� vyhlášky 

�.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných 

odpad� a seznamy opad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� 
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4.1 Obecná charakteristika 

4.1.1 Obecná charakteristika pozemku 

Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malenovice, na  p.�. 

1185/1. Terén parcely je mírn� svažitý. Parcela se nenachází v záplavovém území. 

Doposud byl pozemek využíván jako zahrada.  

Rozloha pozemku: 4929,0 m� 

Zastav�ná plocha: 669,0 m� 

4.1.2 Základní údaje o stavb� 

Název stavby:  Rodinný d�m Malenovice 

Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 

Katastrální území: Malenovice 

Parcelní �íslo:  1185/1 

4.1.3 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Michaela Palá�ková 

Adresa:  Školní 117, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

4.1.4 Údaje o projektantovi 

Projektant:  Ing. Marek Blatecký 

Adresa:  Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 

Místo podnikání: Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 

P�edm�t podnikání: Projektová �innost ve výstavb� 
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4.1.5 Obecná charakteristika objektu 

Navržená stavba rodinného domu je nepravidelného p�dorysu zast�ešena sedlovou 

st�echou. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stavba je navržena 

z v�tší �ásti z masivní srubové konstrukce a z �ásti zd�ná. Štítové st�ny a p�dní 

nadezdívka je z d�ev�né rámové konstrukce oplášt�né hoblovanými nehran�nými 

prkny. 

4.2 Materiál, doprava, skladování 

Dodavatel:  SRUBY PACÁK s.r.o. 

Sídlo firmy:  Jiráskova 2493, 738 01 Frýdek Místek 

Provozovna:  �eládná 203, 739 12 �eládná 

I�O:   259 14 235 
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4.2.1 Materiál 

 

Tab. 4.1 Stropní konstrukce 
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Tab. 4.2 Stropní konstrukce 

 

Název Spot�eba 
koncentrátu Celková plocha 

Pot�eba 
koncentrátu Po�et balení 

Impregnace KATRIT 
BAQ 1 kg na 20 m� 2437,279 m� 122 kg 

3 ks 50 kg 
balení 

Tab. 4.3  Pot�eba impregnace KATRIT BAQ [8] 

 

Název Spot�eba 
koncentrátu 

Celková plocha Pot�eba 
koncentrátu 

Po�et balení 

Lazura VALTTI 
COLOR 

1 litr na 12 m� 1760,66 m� 147 litr	 
8 ks 18 l 

balení+1 ks 
2,7 l balení 

Tab. 4.4  Pot�eba lazury VALTTI COLOR [9] 
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Tab. 4.5 Záklop 
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4.2.2 Doprava 

������� ∃�����	
�������


D�ev�ná stropní konstrukce bude dovezené z provozovny dodavatele na staveništ� 

univerzálním vozem pro vyvážení a p�epravu d�eva T 815-231R25 28 325 6x6.2. 

Kulatiny na náv�su musí být staženy upínacími pásy, aby nedošlo k podélnému 

posunu kulatin. Materiál se vyloží na skládku S1 pomocí hydraulického je�ábu, 

který je sou�ástí vozu. Hoblovaná nehran�ná prkna se na stavbu dovezou 

nákladním automobilem T 815-250R41 13 230 4x4,1 s p�ív�sným valníkem. 

Prkna se uloží na skládku S2. Dodávku p�ivezeného materiálu kontroluje mistr.  

������� ��������	
�������


Pro p�epravu stropnic a prken p�i montáži bude použit v�žový je�áb MB 1030.1, 

který bude osazen na je�ábovou dráhu. 

4.2.3 Skladování 

Skládka je tvo�ena rovným, odvodn�ným št�rkovým násypem o tlouš�ce 200 mm. 

Kulatiny se ukládají na d�ev�né hranoly minimáln� 300 mm od povrchu skládky. 

Kulatiny neukládáme do více vrstev z d�vodu možnosti provedení tesa�ských 

spoj�. Hoblovaná nehran�ná prkna se ukládají do hrání na zpevn�nou, 

odvodn�nou plochu. Spodní vrstva by m�la být minimáln� 200 mm nad terénem, 

uložená na d�ev�ných hranolech. Výška hrán� nesmí být vyšší než 2 m, ší�ka 

hrán� od 1 do 1,5 m. Impregnace, lazury a spojovací prost�edky budou ve skladu, 

který bude opat�en zámkem. 

4.3 P�ipravenost staveništ�  

Stavební parcela je napojena na nadzemní vedení nízkého nap�tí. Splaškové vody 

budou svedeny do �OV a dále do p�ilehlého vodního toku. Zásobování vodou 

bude z nov� vybudované studny. Parcela je napojena sjezdem na komunikaci na 
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parcele �. 1180. Dále v objektu za�ízení staveništ� budou šatny pro pracovníky 

stavby, kancelá� vedení stavby, sociální zázemí, skladišt� a skládky materiál�. 

Staveništ� musí být oploceno, p�ístupové cesty na staveništ� musí být opat�eny 

informa�ní tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel. P�ed zahájením 

montáže stropní konstrukce musí být hotovy srubové konstrukce, osazené sloupy 

a pr�vlaky. P�i p�edání a p�evzetí  pracovišt� se kontroluje zhotovení a dokon�ení 

srubových st�n a sloup�. Kontrolují se rovinnosti st�n, umíst�ní dle projektové 

dokumentace, sm�rové odchylky p�esnosti v p�íslušných normách. Kontrolu 

p�evzetí prací provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 

4.4 Personální obsazení 

1 x vedoucí �ety 

•  �ídí práce, ur�uje postup montáže, zav�šování, kontrolu svislosti a 

vodorovnosti, jakost tesa�ských spoj�, izolatérských prací a zodpovídá za 

bezpe�nost práce na stavb� 

2 x montážní d�lník 

•  Musí být vyškolený, dbá na p�esné osazení kulatin a kvalitu tesa�ských 

spoj� 

1 x je�ábník 

•  Musí mít je�ábnický pr�kaz, obsluhuje montážní mechanizmus, provádí 

údržbu, dbá na montážní postupy 

1 x vaza� 

•  Musí mít vaza�ský pr�kaz, vybírá a zav�šuje dílce na záv�s je�ábu 
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4.5 Stroje,  ná�adí a bezpe�nostní pom�cky 

4.5.1 Strojní vybavení 

•  Pro dopravu kulatin použijeme T 815-231R25 28 325 6x6.2 

•  Pro dopravu hoblovaných nehran�ných prken použijeme T 815-250R41 

13 230 4x4,1 s p�ív�sným valníkem 

•  Pro montáž stropní konstrukce použijeme v�žový je�áb MB 1030.1 

4.5.2 Ná�adí 

•  Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 

•  Tesa�ská sekera 

•  Tesa�ské dláto 

•  Drážkovací po�íz 

•  Po�íz na odkor�ování 

•  Kladivo 

•  Sruba�ské kružítko 

•  Sruba�ský hoblík 

•  P�lkulatá teslice 

•  Kramle 

•  Sponkova�ka 

•  Metr 

•  Vodováha 

•  Olovnice 

•  Truhlá�ská tužka 

4.5.3 Bezpe�nostní pom�cky 

•  Ochranný od�v 

•  Ochranné rukavice 

•  Ochranná p�ilba 
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•  Ochranná obuv s pevnou špi�kou 

•  Ochranné brýle 

4.6 Pracovní postup 

4.6.1 Výb�r vhodného d�eva, t�žba a p�íprava klád 

Pro stavbu je použito smrkové d�evo, protože v našich klimatických podmínkách 

se pro ru�ní výrobu srub� osv�d�il p�edevším smrk. Smrk je snadno dostupný, po 

vysušení má nejnižší objemovou hmotnost, a tudíž v�tší obsah vzduchu, který plní 

funkci tepelného izolantu. Vybrané d�evo by m�lo být zdravé, bez zjevných 

známek biologického poškození d�evokazným hmyzem a d�evokaznými houbami. 

Ideáln� by m� la t�žba d�eva prob�hnout od za�átku prosince do konce b�ezna. Po 

t�žb� d�eva se klády odkorní a zkontroluje se to�ivost vláken. Pro výrobu srubu se 

používají kulatiny s pravoto�ivými vlákny, které mají maximální to�ivost 1:12. 

Kulatiny se odkor�ují pomocí po�ízu do b�la, kdy je odstran�na nejen k�ra, ale i 

lýko. Po odkorn�ní je nutno povrch vý�ez� opat�it chemicky. [13] 

4.6.2   Chemické ošet�ení 

Po odkorn�ní je vhodné povrch kulatin upravit chemicky, nebo� p�i odstra�ování 

k�ry se do ovzduší uvol�ují vonné esence, které lákají d�evokazný hmyz. Jedná se 

p�edevším o pilo�itky a tesa�íky. [13] 

�� ���� %����&����
�∋���


Kulatiny se impregnují vod� rozpustným, bezbarvým impregna�ním p�ípravkem 

Katrit BAQ. Nanáší se post�ikem. Katrit BAQ je koncentrát, který se �edí vodou 

v pom�ru 1 kg p�ípravku k 9 litr�m vody. Doporu�uje se aplikovat ve dvou po 

sob� následujících operací na o�išt�né d�evo, zbavené k�ry a lýka. Jedním 

kilogramem p�ípravku lze ošet�it až 30 m� d�eva umíst�ného v krytých prostorách 

a 15-20 m� d�eva, které je vystavené venkovní pov�trnosti. [8] 
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Po sestavení srubu se naimpregnované kulatiny nat�ou lazurou na d�evo 

TIKKURILA Valtti Color. Valtti Color je slabo vrstvý olejový lazurovací 

prost�edek na d�evo v exteriérech na bázi rozpoušt�del. Penetruje hluboce do 

d�eva, zvýraz�uje p�irozenou krásu d�eva a sou�asn� zpomaluje negativní vlivy 

vlhkosti, UV zá�ením. Kulatiny se lehce zabrousí brusnou houbou a aplikují se 2 

velmi tenké nát�ry. Vydatnost lazury pro nové, broušené, impregnované d�evo lze 

pro 2 - vrstvý lazurovací nát�r po�ítat 8 m� / litr (tento údaj zahrnuje i celkové 

ztráty 30 – 35 % - nap�íklad zvýšená vým�ra plochy. Zabroušení d�eva p�ed 

zapo�etím aplikace nát�rových hmot je velmi d�ležité. Povrch, který je pouze 

hoblovaný a nebroušený, neumožní ukotvení nát�rových hmot. Povrchová úprava 

má v takovém p�ípad� velmi nízkou životnost. [9] 

4.6.3 Montáž stropní konstrukce 
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Stropnice jsou se shora horizontáln� se�íznuté, tím se vytvo�í horizontální plocha, 

která usnadní uložení záklopu. Na konci stropnice je nakreslen sm�r pozice pro 

její uložení. Po vyzna�ení �ez� lajnovací šn�rou s k�ídou se provede s�íznutí 

plochy motorovou pilou po celé délce stropnice.  
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Obr.  4.1 Se�íznutí vrchní plochy [14] 

 

 

Obr.  4.2 Se�íznutí vrchní plochy [14] 

 

Správným zp�sobem se provede �ez až do konce klády a velmi malým 

nadzvednutím je-li pot�eba.  
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Obr.  4.3 Se�íznutí vrchní plochy [14] 

Na se�íznuté ploše se vyskytují malé vyvýšeniny. Povrch se�íznuté plochy 

musíme vyhladit po celé délce stropnice. 

 

Obr.  4.4 Vyhlazení �ezu [14] 
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Stropnice se následn� uloží dle projektové dokumentace na srubové st�ny pomocí 

je�ábu. Stropnice se zajistí klíny, aby se zajistila jejich pozice. 
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Obr.  4.5 Položení stropnic [14] 
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Pomocí rýsovacího kružítka, které nastavíme na pot�ebnou hodnotu, o kterou 

pot�ebujeme stropní trám snížit. Nejd�íve se obkreslí sruba�ským kružítkem 

stropnice a poté se kružítko oto�í o 180 stup�� a obkreslí se kláda ve st�n� se 

stejnou vzdáleností v kružítku. 
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Obr.  4.6 Práce se sruba�ským kružítkem [14] 

 

 

Obr.  4.7 Práce se sruba�ským kružítkem [14] 

 

Dále se zakreslí pomocí vodováhy budoucí vodorovná úrove� �ezu. Když nám 

�ára protne obrysovou �áru získáváme dva kritické body. Dotkne-li se noha 

kružítka tohoto bodu, obkreslí se tento bod na st�novou kládu. 
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Obr.  4.8 Práce se sruba�ským kružítkem [14] 

 

 

Obr.  4.9 Práce se sruba�ským kružítkem [14] 

Poté se stropnice odvalí zpátky. Kone�ný vzhled se provede spojením všech 

kritických bod� tužkou podél linky. 
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Obr.  4.10 Kone�né dokreslení pomocí pásky [14] 

 

Jako poslední se vytvo�í �tvercový p�í�ný spoj, kde se odstraní p�ebyte�né d�evo 

ve spoji. 

 

Obr.  4.11 �tvercový p�í�ný spoj [14] 
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Po dokon�ení spoje se p�evalí stropnice zpátky, tak aby spoje do sebe správn� 

zapadly. Po dokon�ení rozmíst�ní stropních trám� m�žeme za�ít s pokládkou 

stropního záklopu. Záklop je tvo�en hoblovanými nehran�nými prkny. Záklop je 

p�ekládaný a viditelný. Dolní fošna záklopu je profilovaná a horní fošna záklopu 

p�esahuje o 4 až 6 cm dolní fošnu záklopu na každé stran�. Dále se ješt� na 

stropnici umis�uje podkladek, který je pod horní fošnou záklopu. 

 

Obr.  4.12 Záklop [19] 
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U zd�ných st�n se pr�vlaky a stropní konstrukce ukládají na rektifika�ní patky, 

které jsou ukotveny do železobetonových v�nc�. A to z d�vodu sesychání d�ev�né 

konstrukce krovu. 

4.7 Jakost a kontrola kvality 

4.7.1 Vstupní kontrola 

Ve vstupní kontrole se kontroluje rozsah a úplnost projektové dokumentace. Mistr 

zkontroluje m��ením a vizuáln� p�edešlé práce, které se týkají srubových st�n a to 

tak, že p�em��í rovinnost srubových st�n, výška st�n a kvalitu provedených 

tesa�ských spoj�. Mistr dále kontroluje dodávku p�ivezeného materiálu, zejména 

kubaturu, délky, to�ivost, impregnaci a certifikáty od impregnace. Dohlíží také na 
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správné uložení dovezeného materiálu na skládky pro n� ur�ené. Výsledky 

kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

4.7.2 Meziopera�ní kontrola 

U montáže stropních trám� mistr zkontroluje správné osové vzdálenosti mezi 

stropnicemi, provedení tesa�ských spoj� a kontroluje se�íznutí vrchní plochy 

stropnice. Také kontroluje uložení záklopu a provedení h�ebíkových spoj�. 

Provádí kontrolu, zda se dodržuje správný postup provád�ní stropní konstrukce. O 

provedených kontrolách se ud�lá záznam do stavebního deníku. 

4.7.3 Výstupní kontrola 

Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrolují 

všechny konstrukce stropu, p�edevším tvarové a rozm�rové odchylky dle 

p�íslušné normy. Dále hodnotí kvalitu provedených tesa�ských spoj�. Kontrolují i 

dodržení technologického postupu a použité materiály. Kontroly se zapíší do 

stavebního deníku. 

4.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci srubové stavby musí být proškoleny z bezpe�nosti a ochrany 

zdraví. Pracovníci jsou seznámeni s technologickým postupem pro výrobu stropní 

konstrukce. 

4.8.1 Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

��3���� ∗8����
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IV.  Požadavky na zajišt�ní staveništ� 

V. Za�ízení pro rozvod energie 

VI.  Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 
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II.  Obecné požadavky na obsluhu stroj� 

XVI.  Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

XVII.  P�eprava stroj� 
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II.  Skladování a manipulace s materiálem 

XII.  Montážní práce 

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

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

4.8.3 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

XII.  Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

XIII.  Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

4.9 Ekologie 

Stropnice se opracovávají v provozovn� dodavatele. P�i montáži stropní 

konstrukce na staveništi se po�ítá s minimálními odpady. Na staveništi bude 

umíst�n kontejner na staveništní odpad. Vliv na životní prost�edí a nakládání 

s odpady: 
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4.9.1 Zákon �. 314/2006 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon� 

4.9.2 Vyhláška �. 374/2008 Sb., o p�eprav� opad� a o zm�n� vyhlášky 

�.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných 

odpad� a seznamy opad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� 
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5.1 Obecná charakteristika 

5.1.1 Obecná charakteristika pozemku 

Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malenovice, na  p.�. 

1185/1. Terén parcely je mírn� svažitý. Parcela se nenachází v záplavovém území. 

Doposud byl pozemek využíván jako zahrada.  

Rozloha pozemku: 4929,0 m� 

Zastav�ná plocha: 669,0 m� 

5.1.2 Základní údaje o stavb� 

Název stavby:  Rodinný d�m Malenovice 

Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 

Katastrální území: Malenovice 

Parcelní �íslo:  1185/1 

5.1.3 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Michaela Palá�ková 

Adresa:  Školní 117, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

5.1.4 Údaje o projektantovi 

Projektant:  Ing. Marek Blatecký 

Adresa:  Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 

Místo podnikání: Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
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P�edm�t podnikání: Projektová �innost ve výstavb� 

5.1.5 Obecná charakteristika objektu 

Navržená stavba rodinného domu je nepravidelného p�dorysu zast�ešena sedlovou 

st�echou. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stavba je navržena 

z v�tší �ásti z masivní srubové konstrukce a z �ásti zd�ná. Štítové st�ny a p�dní 

nadezdívka je z d�ev�né rámové konstrukce oplášt�né hoblovanými nehran�nými 

prkny. 

5.2 Materiál, doprava, skladování 

Dodavatel:  SRUBY PACÁK s.r.o. 

Sídlo firmy:  Jiráskova 2493, 738 01 Frýdek Místek 

Provozovna:  �eládná 203, 739 12 �eládná 

I�O:   259 14 235 

5.2.1 Materiál 

Název Rozm�ry  Délka celkem Pot�eba materiálu 
Rámová konstrukce 60 / 200 po 500 mm 401,3 m 4,447 m³ 

Tab. 5.1 Rámová konstrukce 

 

Název Rozm�ry  Délka celkem 
Pot�eba 

materiálu 
Rošt 60 /60 po 500 mm 280,5 m 1,01 m³ 

Tab. 5.2 Rošt 

 

Název Tlouš�ka Pot�eba materiálu Plocha oplášt�ní 
Nehran�ná prkna 24 mm 10,517 m� 438,174 m� 

Tab. 5.3 Oplášt�ní 
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Tab. 5.4 KNAU Classic 040 [4] 
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Tab. 5.5 KNAUF Classic040 [5] 
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Tab. 5.6 DEKOL N 110 Standart [6] 

 

Název Spot�eba 
koncentrátu Celková plocha 

Pot�eba 
koncentrátu Po�et balení 

Impregnace KATRIT 
BAQ 1 kg na 20 m� 2437,279 m� 122 kg 

3 ks 50 kg 
balení 

Tab. 5.7 Impregance KATRIT BAQ [8] 

 

Název Spot�eba 
koncentrátu 

Celková plocha Pot�eba 
koncentrátu 

Po�et balení 

Lazura VALTTI 
COLOR 

1 litr na 12 m� 1760,66 m� 147 litr	 
8 ks 18 l 

balení+1 ks 
2,7 l balení 

Tab. 5.8 Lazura VALTTI COLOR [9] 
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5.2.2 Doprava 
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D�ev�ná rámová konstrukce, rošt a oplášt�ní budou dovezené z provozovny 

dodavatele na staveništ� nákladním automobilem T 815-250R41 13 230 4x4,1 

s p�ív�sným valníkem. Materiál na valníku musí být stažen upínacími pásy, aby 

nedošlo k podélnému posunu. Prvky rámové konstrukce a roštu se vyloží na 

skládku pomocí hydraulického je�ábu, který je sou�ástí vozu. Hoblovaná 

nehran�ná prkna se taktéž uloží na skládku. Dodávku p�ivezeného materiálu 

kontroluje mistr.  

������� ��������	
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Pro p�epravu rámové konstrukce, roštu a prken p�i montáži bude použit v�žový 

je�áb MB 1030.1, který bude osazen na je�ábovou dráhu. 

5.2.3 Skladování 

Skladovací plocha d�ev�ných prvk� rámové konstrukce a roštu musí byt uloženy 

na rovné, zpevn�né a odvodn�né ploše. D�ev�né prvky se ukládají do hrání. 

Spodní vrstva by m�la být minimáln� 200 mm nad terénem, uložená na d�ev�ných 

hranolech. Výška hrán� nesmí být vyšší než 2 m, ší�ka hrán� od 1 do 1,5 m. Hrání 

musí být chrán�né p�ed nep�íznivými podmínkami plachtou nebo p�ikryjeme 

plechem. Impregnace, lazury, tepelné izolace a spojovací prost�edky budou ve 

skladu, který bude opat�en zámkem. 

5.3 P�ipravenost staveništ�  

Stavební parcela je napojena na nadzemní vedení nízkého nap�tí. Splaškové vody 

budou svedeny do �OV a dále do p�ilehlého vodního toku. Zásobování vodou 

bude z nov� vybudované studny. Parcela je napojena sjezdem na komunikaci na 

parcele �. 1180. Dále v objektu za�ízení staveništ� budou šatny pro pracovníky 
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stavby, kancelá� vedení stavby, sociální zázemí, skladišt� a skládky materiál�. 

Staveništ� musí být oploceno, p�ístupové cesty na staveništ� musí být opat�eny 

informa�ní tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel. P�ed zahájením 

montáže Rámové konstrukce musí být hotovy srubové konstrukce, osazené sloupy 

a pr�vlaky, dále musí být dokon�eny stropní konstrukce. P�i p�edání a p�evzetí  

pracovišt� se kontroluje zhotovení a dokon�ení srubových st�n, sloup�, pr�vlak�, 

stropní konstrukce. Kontrolují se rovinnosti st�n, umíst�ní dle projektové 

dokumentace, sm�rové odchylky p�esnosti v p�íslušných normách. Kontrolu 

p�evzetí prací provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 

5.4 Personální obsazení 

1 x vedoucí �ety 

•  �ídí práce, ur�uje postup montáže, zav�šování, kontrolu svislosti a 

vodorovnosti, jakost tesa�ských spoj�, izolatérských prací a zodpovídá za 

bezpe�nost práce na stavb� 

2 x tesa� 

•  Musí být vyškolený, dbá na p�esné osazení rámové konstrukce a kvalitu 

tesa�ských spoj� 

1 x je�ábník 

•  Musí mít je�ábnický pr�kaz, obsluhuje montážní mechanizmus, provádí 

údržbu, dbá na montážní postupy 

1 x vaza� 

•  Musí mít vaza�ský pr�kaz, vybírá a zav�šuje dílce na záv�s je�ábu 
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5.5 Stroje,  ná�adí a bezpe�nostní pom�cky 

5.5.1 Strojní vybavení 

•  Pro dopravu rámové konstrukce, roštu a hoblovaných nehran�ných prken 

použijeme T 815-250R41 13 230 4x4,1 s p�ív�sným valníkem 

•  Pro montáž rámové konstrukce použijeme v�žový je�áb MB 1030.1 

5.5.2 Ná�adí 

•  2 x Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 

•  2 x Akumula�ní vrta�ka 

•  2 x P�íklepová vrta�ka 

•  2 x Tesa�ské dláto 

•  2 x Kladivo 

•  2 x Rašple 

•  1 x Hoblík 

•  2 x Úhelník 

•  2 x Metr 

•  2 x Vodováha 

•  2 x Olovnice 

•  2 x Truhlá�ská tužka 

5.5.3 Bezpe�nostní pom�cky 

•  Ochranný od�v 

•  Ochranné rukavice 

•  Ochranná p�ilba 

•  Ochranná obuv s pevnou špi�kou 

•  Ochranné brýle 



 

91 

5.6 Pracovní postup 

5.6.1 Chemické ošet�ení 

Rámová konstrukce, rošt a hoblovaná nehran�ná prkna se impregnují vod� 

rozpustným, bezbarvým impregna�ním p�ípravkem Katrit BAQ. Nanáší se 

post�ikem. Katrit BAQ je koncentrát, který se �edí vodou v pom�ru 1 kg p�ípravku 

k 9 litr�m vody. Doporu�uje se aplikovat ve dvou po sob� následujících operací 

na o�išt�né d�evo, zbavené k�ry a lýka. Jedním kilogramem p�ípravku lze ošet�it 

až 30 m� d�eva umíst�ného v krytých prostorách a 15-20 m� d�eva, které je 

vystavené venkovní pov�trnosti. [2] 

Oplášt�ní se ve finále nat�e lazurou na d�evo TIKKURILA Valtti Color. Valtti 

Color je slabo vrstvý olejový lazurovací prost�edek na d�evo v exteriérech na bázi 

rozpoušt�del. Penetruje hluboce do d�eva, zvýraz�uje p�irozenou krásu d�eva a 

sou�asn� zpomaluje negativní vlivy vlhkosti, UV zá�ením. D�ev�né prvky se 

lehce zabrousí brusnou houbou a aplikují se 2 velmi tenké nát�ry. Vydatnost 

lazury pro nové, broušené, impregnované d�evo lze pro 2 - vrstvý lazurovací nát�r 

po�ítat 8 m� / litr (tento údaj zahrnuje i celkové ztráty 30 – 35 % - nap�íklad 

zvýšená vým�ra plochy. Zabroušení d�eva p�ed zapo�etím aplikace nát�rových 

hmot je velmi d�ležité. Povrch, který je pouze hoblovaný a nebroušený, neumožní 

ukotvení nát�rových hmot. Povrchová úprava má v takovém p�ípad� velmi nízkou 

životnost. [3] 

5.6.2 Montáž rámové konstrukce 

Osazení rámové konstrukce provádí vedoucí �ety a dva tesa�i. Nejprve se zjistí 

pozice rámové konstrukce dle projektové dokumentace. Rámová konstrukce je 

tvo�ena z d�ev�ných hranol� o rozm�rech 60/200 mm r�zných délek (dle umíst�ní 

a rozp�tí krovu), které jsou od sebe vzdáleny 500 mm. Pro osazení sloupk� 

rámové konstrukce musíme vytvo�it tesa�ský zapušt�ní. Sloupek je zapušt�ný do 
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vý�ezu klády celou svou dosedací plochou. Rámová konstrukce tvo�í štítové st�ny 

a p�dní nadezdívky. 

 

Obr.  5.1 Zapušt�ní rámové konstrukce [20] 

Následn� po zapušt�ní sloupk� do srubových st�n se ze shora p�ipevní horní pás 

rámové konstrukce, který je taktéž tvo�en d�ev�ným hranolem 60/200 mm. 

 

Obr.  5.2 Rámová konstrukce [13] 

Rámová konstrukce a rošt jsou vypln�ný tepelnou izolací. Vkládání tepelné 

izolace a p�ipevn�ní roštu na rámovou konstrukci, který je taktéž vypln�n 

tepelnou izolací se bude provád�t, až po montáži krovu, který bude zakrytý 
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hydroizola�ní folií. Po montáži krovu se provede oplášt�ní hoblovanými 

nehran�nými prkny z exteriéru. Po p�ipevn�ní oplášt�ní se do rámové konstrukce 

vloží minerální izola�ní vata ze skelných vláken KNAUF Classic 040 o tlouš�ce 

200mm. Po vypln�ní rámové konstrukce tepelnou izolací se na rámovou 

konstrukci p�ipevní rošt, který je tvo�en d�ev�nými hranolky o rozm�rech 60/60 

mm s osovou vzdáleností roštu 500 mm. Když je rošt� p�ipevn�n k rámové 

konstrukci, vyplní se taktéž minerální izola�ní vatou KNAUF  Classic 040 

tlouš�ky 60 mm. Na rošt se p�ipevní parot�sná folie DEKFOL N, která nám 

zabrání proud�ní vzduchu a difuzní vodní páry p�es konstrukci. Folie se musí 

kvalitn� provést, zejména t�sné opracování spoj� folie a napojení na další stavební 

konstrukci. Jako poslední se provede oplášt�ní roštu nehran�nými hoblovanými 

prkny. 

5.7 Jakost a kontrola kvality 

5.7.1 Vstupní kontrola 

Ve vstupní kontrole se kontroluje rozsah a úplnost projektové dokumentace. Mistr 

zkontroluje m��ením a vizuáln� p�edešlé práce, které se týkají stropní konstrukce, 

srubových st�n a to tak, že p�em��í rovinnost srubových st�n, výška st�n a kvalitu 

provedených tesa�ských spoj�. Mistr dále kontroluje dodávku p�ivezeného 

materiálu, zejména kubaturu, délky, profily prvk�, impregnaci a certifikáty od 

impregnace. Dohlíží také na správné uložení dovezeného materiálu na skládky pro 

n� ur�ené. Výsledky kontrol se zapíší do stavebního deníku. 

5.7.2 Meziopera�ní kontrola 

U montáže rámové konstrukce mistr zkontroluje správné osové vzdálenosti mezi 

sloupky rámu, provedení tesa�ských a provedení h�ebíkových spoj�. P�i realizaci 

mistr dbá na rovinnost rámové konstrukce dle p�íslušných norem. Dále kontroluje 

svislost a horizontálnost d�ev�né konstrukce. Také kontroluje správné vložení 

tepelné izolace do rámové konstrukce, p�ipevn�ní roštu a poklad parozábrany, kde 
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dohlíží na t�sné opracování spoj� folie a napojení na konstrukci. U oplášt�ní 

d�ev�né konstrukce mistr dohlíží na rozmíst�ní otvor� ve štítových st�nách a na 

p�ipevn�ní oplášt�ní. Provádí kontrolu, zda se dodržuje správný postup provád�ní 

stropní konstrukce. O provedených kontrolách a výsledcích se ud�lá záznam do 

stavebního deníku. 

5.7.3 Výstupní kontrola 

Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrolují 

realizovanou etapu, p�edevším tvarové a rozm�rové odchylky dle p�íslušné 

normy. Dle projektové dokumentace kontrolují tvar, p�dorysné umíst�ní rámové 

konstrukce a umíst�ní otvor� ve štítových st�nách. Kontrolují dodržení 

technologického postupu a použité materiály. Kontroly a výsledky m��ení se 

zapíší do stavebního deníku. 

5.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci srubové stavby musí být proškoleny z bezpe�nosti a ochrany 

zdraví. Pracovníci jsou seznámeni s technologickým postupem pro výrobu rámové 

konstrukce. 

5.8.1 Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

��3���� ∗8����
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VII.  Požadavky na zajišt�ní staveništ� 

VIII.  Za�ízení pro rozvod energie 

IX.  Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 
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III.  Obecné požadavky na obsluhu stroj� 

XVIII.  Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

XIX.  P�eprava stroj� 
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III.  Skladování a manipulace s materiálem 

XIII.  Montážní práce 

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

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

5.8.3 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

XIV.  Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

XV. Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

5.9 Ekologie 

Rámová konstrukce a srubové st�ny se opracovávají na staveništi. P�i montáži 

rámové konstrukce na staveništi se po�ítá s minimálními odpady. Na staveništi 

bude umíst�n kontejner na staveništní odpad. Vliv na životní prost�edí a nakládání 

s odpady: 
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5.9.1 Zákon �. 314/2006 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon� 

5.9.2 Vyhláška �. 374/2008 Sb., o p�eprav� opad� a o zm�n� vyhlášky 

�.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných 

odpad� a seznamy opad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� 
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6.1 Obecná charakteristika 

6.1.1 Obecná charakteristika pozemku 

Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malenovice, na  p.�. 

1185/1. Terén parcely je mírn� svažitý. Parcela se nenachází v záplavovém území. 

Doposud byl pozemek využíván jako zahrada.  

Rozloha pozemku: 4929,0 m� 

Zastav�ná plocha: 669,0 m� 

6.1.2 Základní údaje o stavb� 

Název stavby:  Rodinný d�m Malenovice 

Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 

Katastrální území: Malenovice 

Parcelní �íslo:  1185/1 

6.1.3 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Michaela Palá�ková 

Adresa:  Školní 117, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

6.1.4 Údaje o projektantovi 

Projektant:  Ing. Marek Blatecký 

Adresa:  Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 

Místo podnikání: Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 

P�edm�t podnikání: Projektová �innost ve výstavb� 
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6.1.5 Obecná charakteristika objektu 

Navržená stavba rodinného domu je nepravidelného p�dorysu zast�ešena sedlovou 

st�echou. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stavba je navržena 

z v�tší �ásti z masivní srubové konstrukce a z �ásti zd�ná. Štítové st�ny a p�dní 

nadezdívka je z d�ev�né rámové konstrukce oplášt�né hoblovanými nehran�nými 

prkny. 

6.2 Materiál, doprava, skladování 

Dodavatel:  SRUBY PACÁK s.r.o. 

Sídlo firmy:  Jiráskova 2493, 738 01 Frýdek Místek 

Provozovna:  �eládná 203, 739 12 �eládná 

I�O:   259 14 235 

6.2.1 Materiál 

 

Tab. 6.1 Prvky krovu 
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Tab. 6.2 Prvky krovu 
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Tab. 6.3 Prvky krovu 
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Tab. 6.4 Prvky krovu 
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Tab. 6.5 Prvky krovu 

 

Název Spot�eba 
koncentrátu Celková plocha 

Pot�eba 
koncentrátu Po�et balení 

Impregnace KATRIT 
BAQ 1 kg na 20 m� 2437,279 m� 122 kg 

3 ks 50 kg 
balení 

Tab. 6.6 Impregnace KATRIT BAQ [8] 
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Tab. 6.7 DEKTEN 135 [7] 
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Spojovací prost�edky: Svorníky, h�ebíky, hmoždíky 

6.2.2 Doprava 

 ������ ∃�����	
�������


D�ev�ná prvky krovu budou dovezené z provozovny dodavatele na staveništ� 

nákladním automobilem T 815-250R41 13 230 4x4,1 s p�ív�sným valníkem. 

Materiál na valníku musí být stažen upínacími pásy, aby nedošlo k podélnému 

posunu. Prvky krovu se vyloží na skládku pomocí hydraulického je�ábu, který je 

sou�ástí vozu. Dodávku p�ivezeného materiálu kontroluje mistr.  

 ������ ��������	
�������


Pro p�epravu konstrukce krovu bude použit v�žový je�áb MB 1030.1, který bude 

osazen na je�ábovou dráhu. 

6.2.3 Skladování 

Skladovací plocha d�ev�ných prvk� konstrukce krovu musí být rovná, zpevn�ná a 

odvodn�ná. D�ev�né prvky se ukládají do hrání. Spodní vrstva by m�la být 

minimáln� 200 mm nad terénem, uložená na d�ev�ných hranolech. Výška hrán� 

nesmí být vyšší než 2 m, ší�ka hrán� od 1 do 1,5 m. Mezi hrán�mi je pr�chozí 

ší�ka minimáln� 750 mm. Hrání musí být chrán�né p�ed nep�íznivými 

podmínkami plachtou nebo p�ikryjeme plechem. Impregnace, lazury, tepelné 

izolace a spojovací prost�edky budou ve skladu, který bude opat�en zámkem. 

6.3 P�ipravenost staveništ�  

Stavební parcela je napojena na nadzemní vedení nízkého nap�tí. Splaškové vody 

budou svedeny do �OV a dále do p�ilehlého vodního toku. Zásobování vodou 

bude z nov� vybudované studny. Parcela je napojena sjezdem na komunikaci na 

parcele �. 1180. Dále v objektu za�ízení staveništ� budou šatny pro pracovníky 
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stavby, kancelá� vedení stavby, sociální zázemí, skladišt� a skládky materiál�. 

Staveništ� musí být oploceno, p�ístupové cesty na staveništ� musí být opat�eny 

informa�ní tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel. P�ed zahájením 

montáže konstrukce krovu musí být hotovy srubové st�ny, osazené sloupy a 

pr�vlaky, stropní konstrukce, dále musí být dokon�eny rámové konstrukce. P�i 

p�edání a p�evzetí  pracovišt� se kontroluje zhotovení a dokon�ení srubových st�n, 

sloup�, pr�vlak�, stropní konstrukce. Kontrolují se rovinnosti st�n, umíst�ní dle 

projektové dokumentace, sm�rové odchylky p�esnosti v p�íslušných normách. 

Kontrolu p�evzetí prací provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 

6.4 Personální obsazení 

1 x vedoucí �ety 

•  �ídí práce, ur�uje postup montáže, zav�šování, kontrolu svislosti a 

vodorovnosti, jakost tesa�ských spoj�, izolatérských prací a zodpovídá za 

bezpe�nost práce na stavb� 

2 x tesa� 

•  Musí být vyškolený, dbá na p�esné osazení rámové konstrukce, kvalitu 

tesa�ských spoj� a postupuje dle technologického p�edpisu 

1 x pomocný d�lník 

•  Pomáhá tesa��m p�i montáži krovu 

1 x je�ábník 

•  Musí mít je�ábnický pr�kaz, obsluhuje montážní mechanizmus, provádí 

údržbu, dbá na montážní postupy 

1 x vaza� 

•  Musí mít vaza�ský pr�kaz, vybírá a zav�šuje dílce na záv�s je�ábu 
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6.5 Stroje,  ná�adí a bezpe�nostní pom�cky 

6.5.1 Strojní vybavení 

•  Pro dopravu konstrukce krovu použijeme T 815-250R41 13 230 4x4,1 

s p�ív�sným valníkem 

•  Pro montáž rámové konstrukce použijeme v�žový je�áb MB 1030.1 

6.5.2 Ná�adí 

•  2 x Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 

•  2 x Akumula�ní vrta�ka 

•  2 x P�íklepová vrta�ka 

•  2 x Tesa�ské dláto 

•  2 x Kladivo 

•  2 x Klešt� 

•  2 x Rašple 

•  1 x Hoblík 

•  2 x Úhelník 

•  2 x Metr 

•  2 x Vodováha 

•  2 x Žeb�ík 

•  2 x Truhlá�ská tužka 

6.5.3 Bezpe�nostní pom�cky 

•  Ochranný od�v 

•  Ochranné rukavice 

•  Ochranná p�ilba 

•  Ochranná obuv s pevnou špi�kou 

•  Ochranné brýle 
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6.6 Pracovní postup 

6.6.1 Chemické ošet�ení 

Prvky krovu se impregnují vod� rozpustným, bezbarvým impregna�ním 

p�ípravkem Katrit BAQ. Nanáší se post�ikem. Katrit BAQ je koncentrát, který se 

�edí vodou v pom�ru 1 kg p�ípravku k 9 litr�m vody. Doporu�uje se aplikovat ve 

dvou po sob� následujících operací na o�išt�né d�evo, zbavené k�ry a lýka. 

Jedním kilogramem p�ípravku lze ošet�it až 30 m� d�eva umíst�ného v krytých 

prostorách a 15-20 m� d�eva, které je vystavené venkovní pov�trnosti. P�ed 

montáží prvk� krovu se nejd�íve vyzkouší tesa�ské spoje, zejména jejich p�esnost. 

[13] 

6.6.2 Montáž pozednic 

Pozednice budou pomocí je�ábu umíst�ny dle projektové dokumentace. Dále 

pozednice musí mít se�íznutou vrchní plochu a to po celé délce. Na se�íznutou 

plochu se p�ipevní pozednicový hranol o rozm�rech 140/140 mm. 

 

Obr.  6.1 Pozednice z kulatiny [18] 
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Pozednice jsou osazeny na konzolu stropní konstrukce a jsou ukotveny pomocí 

svorník�, aby se zabránilo posunu. Kotvení musí být zcela zapušt�no ve stropní 

konstrukci. Pozednice u zd�ných �ástí je uložená na zdvojených pr�vlacích, které 

vystupují do exteriéru.  

6.6.3 Montáž plné vazby 

Na pracovní ploše se provede plná vazba, která se skládá ze sloupk�, vzp�r a 

kleštin. Vzp�ra bude ze spodu p�ipevn�na do stropní konstrukce šikmým 

zapušt�ním a na vrchní stran� se spojí se sloupkem, taktéž šikmým �epováním. 

Dále se provede p�ipojení dolních kleštin, které se ukotví svorník do sloupu a po 

osazení krokví i do nich. Stejným zp�sobem osadíme horní kleštiny. Pozice plné 

vazby se provede dle projektové dokumentace. 

 

Obr.  6.2 Šikmé �epování vzp�r [20] 

6.6.4 Montáž vaznic 

Vaznice budou osazeny na sloupky a to �epovým spojem. Sloupy jsou 

za�epovány z vrchu do vaznic a ze spodu do stropnice.  Tam, kde se vaznice 

napojují, se provede šikmé p�eplátování, které je zajišt�no svorníky. Po osazení 

vaznic se osadí pásky, které jsou s vaznicí spojeny vhán�ným �epem. 
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Obr.  6.3 Montáž vaznic [21] 

 

 

Obr.  6.4 �epování [20] 

 

Obr.  6.5 Nastavení vaznic [20] 
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6.6.5 Montáž krokví 

Krokve jsou osazeny na vaznice pomocí osedláním a p�ibity h�ebíky. Krokve 

rozmis�ujeme dle projektové dokumentace. Krokve také osedláváme na pozednice 

a p�ibíjíme h�ebíky. 

 

Obr.  6.6 P�ipevn�ní krokve k vaznici [20] 

   

Obr.  6.7 P�ipevn�ní krokve k pozednici [20] 

Spojování krokví v h�ebeni je provedeno nárožním �epem (ost�ih). 



 

113 

 

Obr.  6.8 Spojení krokví [20] 

 

Dále jsou krokve spojeny s kleštinami oboustranným �áste�ným p�eplátování 

s jednostrannou rybinou. 

 

Jako poslední se osadí úžlabní krokve a provede se vým�na u komína. Dále se 

provede osazení folie DEKTEN 135, která se p�ichytí kontralat�mi. Kontralat� 

jsou rovnob�žné s krokvemi a jsou k nim p�ibity. Nakonec se provede la�ování. 

Postup p�ibíjení kontralatí je od okapu sm�rem k h�ebenu. 

6.7 Jakost a kontrola kvality 

6.7.1 Vstupní kontrola 

Ve vstupní kontrole se kontroluje rozsah a úplnost projektové dokumentace. Mistr 

zkontroluje m��ením a vizuáln� p�edešlé práce, které se týkají stropní konstrukce, 

srubových st�n, rámové konstrukce a vyzd�ní komínu. P�ekontroluje se rovinnost 

provedených konstrukcí a kvalita tesa�ských spoj�. Mistr dále kontroluje dodávku 

p�ivezeného materiálu, zejména kubaturu, délky, profily prvk�, impregnaci a 

certifikáty od impregnace. Dohlíží také na správné uložení dovezeného materiálu 

na skládky pro n� ur�ené. Výsledky kontrol a m��ení se zapíší do stavebního 

deníku. 
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6.7.2 Meziopera�ní kontrola 

U montáže konstrukce krovu mistr kontroluje polohu pozednic, pr�m�r 

vyvrtaného otvoru pro uchycení pozednice a vhodnost svorníku. Dále kontroluje 

montáž sloupk� jejich polohu, svislost a provedení tesa�ských spoj�. U vzp�r 

mistr kontroluje jejich polohu a provedení tesa�ských spoj�. P�i montáži vaznic 

kontroluje jejich vodorovnost, provedení tesa�ských spoj�. Po provedení montáže 

vaznic a následného osazení krokví a kleštin. U krokví mistr kontroluje jejich 

správné uložení dle projektové dokumentace, tesa�ské spoje a p�ibití krokví 

k vaznicím a pozednicím, dále kontroluje rovinnost h�ebene, tuhost krovu a 

dodržení všech technologických postup�. O provedených kontrolách zapíše mistr 

záznam do stavebního deníku. 

6.7.3 Výstupní kontrola 

Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrolují 

realizovanou etapu, p�edevším rovinnost a svislost prvk� krovu, osazení a 

rozmíst�ní prvk�. Kontrolují dodržení technologického postupu a použité 

materiály. Kontroly a výsledky m��ení se zapíší do stavebního deníku. 

6.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci srubové stavby musí být proškoleny z bezpe�nosti a ochrany 

zdraví. Pracovníci jsou seznámeni s technologickým postupem pro výrobu krovu. 

6.8.1 Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

 �3���� ∗8����
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X. Požadavky na zajišt�ní staveništ� 

XI.  Za�ízení pro rozvod energie 

XII.  Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 
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IV.  Obecné požadavky na obsluhu stroj� 

XX. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

XXI.  P�eprava stroj� 
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IV.  Skladování a manipulace s materiálem 

XIV.  Montážní práce 

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

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

6.8.3 Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

XVI.  Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

XVII.  Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

6.9 Ekologie 

D�ev�né prvky krovu se opracovávají na staveništi. P�i montáži krovu na 

staveništi se po�ítá s minimálními odpady. Na staveništi bude umíst�n kontejner 

na staveništní odpad. Vliv na životní prost�edí a nakládání s odpady: 
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6.9.1 Zákon �. 314/2006 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon� 

6.9.2 Vyhláška �. 374/2008 Sb., o p�eprav� opad� a o zm�n� vyhlášky 

�.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných 

odpad� a seznamy opad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� 
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7.1 Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané 

úpravy staveništ�, jeho oplocení, trvalé deponie a 

mezideponie, p�ístupy a p�íjezdy na staveništ� 

7.1.1 Informace o staveništi 

Staveništ�m je celá parcela stavebníka 1185/1, 1185/3, 1185/4. Na staveništi se 

neplánují úpravy pro ú�ely staveništ�. Staveništ� bude oploceno mobilní 

oplocením. Sjezd bude nový z ve�ejné komunikace na parcele �. 1180 p�es parcelu 

�. 1167/3 a 1183. 

7.1.2 Deponie a mezideponie 

Tento projekt se zabývá hrubou vrchní stavbou srubového domu, proto se deponie 

a mezideponie ne�eší. 

7.1.3 P�ístupy a p�íjezdy 

P�íjezd a p�ístup na staveništ� bude nov� vybudován sjezdem z ve�ejné 

komunikace na parcele �. 1180 p�es parcelu 1167/3 a 1183. 

7.2 Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní 

staveništ� 

P�ed zahájením stavby bude provedena p�ípojka vody a NN, které budou sloužit 

dále pro zásobování b�hem užívání stavby. Odvodn�ní staveništ� není b�hem 

výstavby pot�eba 

7.3 Úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob 

Staveništ� bude oploceno. Vjezd na staveništ� bude opat�en bránou, která bude 

uzamykatelná. Na oplocení budou umíst�ny cedule s nápisy pozor stavba, zákaz 
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vstupu na staveništ�, výjezd vozidel stavby. Staveništ� se po pracovní dob� bude 

zamykat. Montáž hrubé vrchní stavby bude probíhat v denních hodinách a nebude 

vykazovat nadm�rný hluk.   

7.4 Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany 

ve�ejných zájm� 

Ve�ejné zájmy nebudou dot�eny, tudíž není nutno �ešit. 

7.5 �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících 

objekt� 

Objekty za�ízení staveništ� to jsou skladovací objekty a objekty pro odpo�inek, 

administrativu dodavatele a stavebníky budou z�ízeny po dobu užívání stavby. 

Objekt za�ízení staveništ� bude proveden ze staveništních kontejner� umíst�ných 

na parcele �.1185/1. V objektu za�ízení staveništ� budou šatny pro pracovníky 

stavby, kancelá� vedení stavby, skladišt� materiál� a pracovních prost�edk�, 

sociální za�ízení. Sou�ástí za�ízení staveništ� krom� ploch pro skladování 

stavebního materiálu bude i je�áb, který bude instalován  na staveništ� po dobu 

výstavby srubové konstrukce st�n a tesa�ské konstrukce st�ech. 

7.6 Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadující ohlášení 

Není nutno �ešit, 

7.7 Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska 

bezpe�nosti a ochrany zdraví 

P�i realizaci stavby musí být dodržována ustanovení všech platných �SN, na�ízení 

vlády a p�edpis� ohledn� bezpe�nosti práce a práce ve výškách. Všichni 

pracovníci, kte�í se budou ú�astnit realizace stavby, musí být  proškoleny o 
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bezpe�nosti práce a prevence rizik. P�i realizaci stavby bude dodržována 

bezpe�nost práce a zdrví dle: 

•  Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

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

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

•  Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

7.8 Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb� 

P�i realizaci hrubé vrchní stavby se �ídíme t�mito zákony a vyhlášky: 

•  Zákon �. 314/2006 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon� 

•  Vyhláška �. 374/2008 Sb., o p�eprav� opad� a o zm�n� vyhlášky 

�.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad�, Seznam nebezpe�ných 

odpad� a seznamy opad� a stát� pro ú�ely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� a postup p�i ud�lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpad� 

•  Zákon �. 172/2010 Sb., kterým se m�ní zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� 

ovzduší 

7.9 Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích 

termín� 

P�edpokládané zahájení výstavby: 17. 4. 2013 

P�edpokládané ukon�ení výstavby: 25. 4. 2013 
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8.1 Obecné informace o stavb� 

8.1.1 Obecná charakteristika pozemku 

Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malenovice, na  p.�. 

1185/1. Terén parcely je mírn� svažitý. Parcela se nenachází v záplavovém území. 

Doposud byl pozemek využíván jako zahrada.  

Rozloha pozemku: 4929,0 m� 

Zastav�ná plocha: 669,0 m� 

8.1.2 Základní údaje o stavb� 

Název stavby:  Rodinný d�m Malenovice 

Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 

Katastrální území: Malenovice 

Parcelní �íslo:  1185/1 

8.1.3 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Michaela Palá�ková 

Adresa:  Školní 117, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

8.1.4 Údaje o projektantovi 

Projektant:  Ing. Marek Blatecký 

Adresa:  Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 

Místo podnikání: Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 

P�edm�t podnikání: Projektová �innost ve výstavb� 
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8.1.5 Údaje o dodavatelovi 

Dodavatel:  SRUBY PACÁK s.r.o. 

Sídlo firmy:  Jiráskova 2493, 738 01 Frýdek Místek 

Provozovna:  �eládná 203, 739 12 �eládná 

I�O:   259 14 235 

8.1.6 Obecná charakteristika objektu 

Navržená stavba rodinného domu je nepravidelného p�dorysu zast�ešena sedlovou 

st�echou. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stavba je navržena 

z v�tší �ásti z masivní srubové konstrukce a z �ásti zd�ná. Štítové st�ny a p�dní 

nadezdívka jsou z d�ev�né rámové konstrukce oplášt�né hoblovanými 

nehran�nými prkny. Zemní práce se týkají výkop� základových rýh a jam 

minimáln� do nezámrzné hloubky cca 900 mm pod upravený terén. Výkopy 

p�ípojek inženýrských sítí tj. vn�jších rozvod� NN, vody, kanalizace a výkop� pro 

zpevn�né plochy. Dále se týká terénních úprav celého pozemku. Základové pasy a 

základová deska budou z železobetonu. Pasy a patky jsou  provedené z betonu C 

16/20 a C 20/25. Do podkladních beton� budou vloženy sva�ované sít� dle 

výkresové dokumentace. Obvodové nosné zdivo v p�ízemí a p�dní nadezdívka 

nad garáží bude tvo�eno masivní d�ev�nou srubovou konstrukcí o tlouš�ce 400 

mm a d�ev�nými sloupy ze stejného materiálu ukotveny do rektifika�ních 

ocelových patek. Zd�né svislé konstrukce je nutno dilatovat od vodorovných 

konstrukcí z d�vod� sedání d�ev�ných nosných konstrukcí. Nosné zd�né st�ny 

budou ukon�eny železobetonovým v�ncem z betonu C 20/25 vyztužené 

betoná�skou ocelí. Pr�vlaky a p�eklady budou ze stejného materiálu jako srubové 

konstrukce. Stropy jsou navrženy d�ev�né trámové s viditelnými trámy 

zaklopenými nehran�nými hoblovanými prkny. Schodišt� celod�ev�né, 

samonosné s úpravou možností rektifikace. Železobetonové ztužující v�nce budou 

z betonu C 20/25 vyztuženy betoná�skou ocelí. Okenní a dve�ní p�eklady budou 
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ze systému POROTHERM.  Nosná konstrukce st�echy je navržena jako krov 

vaznicové soustavy, dvojitá stojatá stolice bez úplného provedení plných vazeb. 

Pozednice na zd�ných st�nách budou kotveny do v�nc�. 

8.2 Objekty za�ízení staveništ� 

8.2.1 Provozní 

3������ ������



Na staveništi budou t�i skládky materiál�. A to skládka pro srubové konstrukce a 

stropní konstrukce, dále na staveništi bude skládka pro prvky konstrukce krovu, 

rámové konstrukce a oplášt�ní stavby. Skládky jsou tvo�eny rovným, 

odvodn�ným št�rkovým násypem o tlouš�ce 200 mm.  

3������ ������


Pro ru�ní ná�adí a ochranné pracovní pom�cky budou v uzamykatelném skladu. 

Pro sklad se použije skladovací kontejner typu ZL 2-10´.  
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Obr.  8.1 Kontejner ZL 2-10 [22] 

 

3������ ∗������	


Staveništ� bude po celém obvodu ohrazeno pr�hledným mobilním oplocením 

výšky 2 m. Oplocení bude mít uzamykatelnou bránu. 
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Obr.  8.2 Mobilní oplocení [23] 

 

 

3������ �������=��	
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P�ístupová zpevn�ná plocha od nov� vybudovaného sjezdu v�etn� sjezdu bude 

provedena z hutn�né vrstvy št�rkodrti frakce 0/63  o tlouš�ce 200 mm. 

8.2.2 Výrobní 

Všechny tesa�ské spoje jsou provedeny v areálu provozovny dodavatele, proto 

v za�ízení staveništ� nez�izujeme prostor pro provád�ní tesa�ských spoj�. 

Výroba izolace a t�sn�ní podélné drážky kulatiny se provádí na míst� jejich 

skladování. 
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8.2.3 Sociální a hygienické objekty  

3������ ������∋
����8�������	∀�
�
=����
���
�≅��	��


Jsou to objekty do�asného charakteru. Kontejnery budou pronajaty od firmy 

KOMA Rent s.r.o..  

 

Obr.  8.3 Kontejner CL01 [24] 
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3������ ������	
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Sociální za�ízení bude zajišt�no mobilní toaletou TOI TOI Fresh s dvojitým 

v�tráním fekálního tanku. Pravidelný a kvalitní servis je zabezpe�ený firmou TOI 

TOI. TOI TOI Fresh je vybavený fekální nádrží (250 litr�), dvojitým 

odv�tráváním, pisoárem, držákem toaletního papíru, oboustranným uzamykacím 

mechanismem, je�ábovými oky, ukazatelem na dve�ích (ženy/muži), zrcadlem a 

há�kem na od�vy. 

 

Obr.  8.4 Mobilní toaleta [25] 
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8.3 Zdroje pro stavbu 

8.3.1 Pot�eba vody pro staveništní provoz 

Pro výstavbu hrubé vrchní stavby srubového domu se nevyžaduje zásobování 

vodou. Pro pot�ebu vody bude vybudována studna a p�ípojka vody ze studny, 

která se nachází na parcele �. 1185/2. 

8.3.2 Elektrická energie 

Na staveništ� bude p�iveden elektrický proud nízkého nap�tí z nadzemního vedení 

nízkého nap�tí, m��ení a hlavní domovní sk�í�ka je umíst�na na trafostanici na 

parcele �. 1167/2. Dále na staveništi bude umíst�n staveništní rozvad�� 

PICCOLO-HP 311/FI/P, který je vybaven 3 x zásuvkou 230V/ 16A, 1 x zásuvkou 

400V/ 16A, 1 x zásuvkou 400V/ 32A, proudovým chráni�em, p�ívodkou 400V/ 

32A. 

 

 

Obr.  8.5 Rozvad�� PICCOLO-HP 311/FI/P [26] 
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P1-p�íkon elektromotor	 
Popis za�ízení P�íkon (kW) Po�et (ks) Celkový p�íkon (kW) 
P�íklepová vrta�ka SBE 1100 Plus 1,1 2 2,2 
DWT HB 03-82 hoblík 1010 W 1,01 2 2,02 
Okružní pila KSE 68 Plus 1,6 1 1,6 
V�žový je�áb MB 1030.1 60 1 60 

  
 65,82 kW 

Tab. 8.1 P�íkon elektromotor� 

 

P2-p�íkon osv�tlení vnit�ních prostor	 na staveništi 

Popis za�ízení P�íkon (kW) Po�et (ks) Celkový p�íkon (kW) 
Osv�tlení obytných kontejner	 0,036 4 0,144 


 0,144 kW 

Tab. 8.2 P�íkon osv�tlení vnit�ních prostor� 

 

P3-p�íkon osv�tlení vn�jších prostor	 na staveništi 
Popis za�ízení P�íkon (kW) Po�et (ks) Celkový p�íkon (kW) 
�����#��Α����	�4Χ2�∆����	4������#������Ε�������	��?2�?�

Tab. 8.3 P�íkon osv�tlení venkovních prostor� 

 

( ) ( )22 17,0328,015,01,1 PPPPS ⋅++⋅+⋅⋅=  

Celkový p�íkon elektrické energie je 62,36 kW. 

8.4 Budování a likvidace staveništ� 

8.4.1 Budování 

Na staveništi budou provedeny zpevn�né plochy pro p�íjezdové komunikace, 

skladovací plochy, obytné kontejnery, skladovací kontejnery, mobilní toaletu a 

v�žový je�áb. Dále budou na staveništi umíst�ny obytné kontejnery pro kancelá� 

stavbyvedoucího a pro šatnu d�lník�. Pro skladování materiál� a spojovacích 
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prost�edk� se na staveništ� umístí skladovací kontejner a dále se umístí mobilní 

toaleta. P�ípojka elektrické energie bude vedena k obytným kontejner�m. Kolem 

celého obvodu staveništ� se postaví mobilní plot o výšce 2 m. 

8.4.2 Likvidace 

Všechny pronajaté kontejnery a mobilní toaleta budou odvezeny pronajímatelem. 

V�žový je�áb se složí a odveze p�ed rozebráním zpevn�ných ploch staveništ�. 

Následn� se zlikvidují zpevn�né plochy staveništ�. Staveništní rozvod elektrické 

energie bude odstran�n. V poslední �ad� se demontuje a odveze mobilní oplocení. 

8.5 Koncepce vertikální dopravy 

P�i výstavb� hrubé vrchní stavby srubového domu bude použit v�žový je�áb MB 

1030.1. Je�áb bude manipulovat s prvky srubové konstrukce a to z místa jejich 

uskladn�ní na místo ur�ené k montáži. 

8.6 BOZP 

P�i realizaci stavby musí být dodržována ustanovení všech platných �SN, na�ízení 

vlády a p�edpis� ohledn� bezpe�nosti práce a práce ve výškách. Všichni 

pracovníci, kte�í se budou ú�astnit realizace stavby, musí být  proškoleny o 

bezpe�nosti práce a prevence rizik. P�i realizaci stavby bude dodržována 

bezpe�nost práce a zdrví dle: 

•  Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

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

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

•  Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo 

do hloubky 
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8.7 Vliv na životní prost�edí 

Na staveništi bude po celou dobu výstavby, zajišt�n úklid staveništ�. Dále bude na 

staveništi umíst�n kontejner na uložení odpadu. 

 

 

Obr.  8.6 Kontejnery [27] 

  

Tab. 8.4 Technické parametry kontejneru 

P�i realizaci hrubé vrchní stavby se �ídíme t�mito zákony a vyhlášky: 

Zákon �. 314/2006 Sb., o odpadech a o zm�n� n�kterých dalších zákon� 

Vyhláška �. 374/2008 Sb., o p�eprav� opad� a o zm�n� vyhlášky �.381/2001 Sb., 

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

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

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad� 

Zákon �. 172/2010 Sb., kterým se m�ní zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší 
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�. název kontroly stru �ný popis legislativa kontrolu 
provede 

�etnost 
kontroly 

zp�sob 
kontroly 

výstup 
kontroly  

vyh / 
nevyh  

kontrolu 
provedl 

kontrol
u 

prov ��il  

kontrolu 
p�evzal 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 Kontrola PD 
Rozsah, úplnost, 

kontrola zpracování PD, 
kompletnost 

zákon �. 183/2006 vyhl. 
499/2006Sb. vyhl.137/1998Sb. SV, TDI jednorázov� 

vizuální 
kontrola 

SD         

2 Kontrola pom�r	 
na staveništi 

pom�ry na staveništi, 
omezení z hlediska 

ochrany ŽP 
PD, �SN EN 12699 SV jednorázov� 

vizuální 
kontrola 

SD         

3 
Kontrola 

p�ipravenosti 
staveništ� 

Kontrola za�ízení 
staveništ� - oplocení, 

p�ístupové cesty, 
skladovací plocha 

sklad	 a geodetických 
bod	 

PD, �SN 73 0415 SV, TDI, 
Ge jednorázov� vizuáln� SD         

4 Kontrola ochrany 
zelen�  

Kontrola dostate�né 
ochrany strom	 a zelen� 
a kontrola ochranných 

pásem 

vyhláška �. 395/1992 Sb., �SN 
83 9061 Mistr jednorázov� 

vizuální 
kontrola 

SD         

5 
Kontrola 

p�edchozích 
prací 

Kontrola základových 
prací - kontrola 

rovinnosti základové 
desky, natavení 

hydroizolace 

PD, �SN 73 0420-1, �SN 73 
0420-2, �SN 73 3050 mistr jednorázov� 

vizuáln�, 
m��ení 

SD         

6 Klimatické 
podmínky 

Kontrola klimatických 
podmínek TP mistr jednorázov� 

vizuáln�, 
m��ení 

SD         

7 
Kontrola 

zp	sobilosti 
d�lník	 

Kontrola zp	sobilosti 
d�lníku, pr	kazy, 

certifikáty 
- SD, mistr každý den - SD         

8 Kontrola stroj	 a 
za�ízení 

Kontrola funk�nosti a 
kompletnosti stroj	 

Technický list stroje, n. v. 
378/2001 Sb 

Mistr, 
strojník pr	b�žn� 

vizuální 
prohlídka 

SD         

9 

P�ejímka 
materiálu (z 
provozovny 
dodavatele)      

a) kontrola množství a 
druh d�eva dle dodacího 
listu, kontrola certifikát	 

dodací list, PD, �SN 73 2824-1 mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD 

        

b) P�em��ení délek a 
rozm�r	         

c) kontrola kvality 
dodávaného materiálu         

d) kontrola impregnace          
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M
E

IO
P

E
R

A
�

N
Í 

10 Kontrola o�išt�ní 
podkladu 

kontrola o�išt�ní 
podkladu hydroizolace a 

zákl. Desky 
TP, PD mistr jednorázov� 

vizuální 
prohlídka 

SD         

11 

kontrola pozice 
svorník	 pro 

uchycení 
prahových klád 

a)   Kontrola dodržení 
technologických pravidel 
pro provád�ní TP, PD, �SN 73 28 10, �SN 31 

31 50  mistr jednorázová 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD         
b) Kontrola sm�rových 
odchylek 

12 kontrola výb�ru 
klády 

kontroluje se vhodnost 
klády pr	m�r obou 

konc	 klády a její délky, 
viz o�íslování klád 

TP mistr každá kláda 
vizuální 

prohlídka 
SD         

13 

kontrola limitních 
rozm�r	 

se�íznuté plochy 
prahové klády 

p�em��ení sty�né plochy TP mistr jednorázová 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD         

14 rovinnost klád 

a) rovinnost prahové 
klády 

TP mistr každý kus 
dle popisu 

vizuální 
prohlídka, 

m��ení 
SD         

b) rovinnost každé liché 
klády 

15 kontrola 
technologie 

správné osazení klády, 
kontrolovat 
vzduchot�snost (t�snící 
+ konopná vata mezi 
kládami) 

PD mistr pr	b�žn� 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD         

16 

kontrola 
provedení 
vyvrtaných 
otvor	 pro 
instalace 

a) kontrola pr	m�ru 
vývrtu 

TP, PD, �SN 73 28 10, �SN 73 
3150 mistr pr	b�žn� 

vizuální 
prohlídka, 

m��ení 
SD         

b) �istota provedeného 
vývrtu 
c) dostate�ná hloubka 
vývrtu pro zapušt�ní 
hlavy šroubu 

17 
kontrola rozm�r	 
podélné drážky 

pro instalace 

a) ší�ka TP, PD, �SN 73 28 10, �SN 73 
3150 mistr pr	b�žn� 

vizuální 
prohlídka, 

m��ení 
SD         

b) hloubka 

18 okenní otvory poloha dle PD TP mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD         
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19 
dilata�ní 

osazovací 
drážka u otvor	  

a) ší�ka 

TP mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka 
SD         b) hloubka 

c) �istota provedení 
spoj	 

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 20 Kontrola vzhledu 

Kontrola, zda není 
pohledová funkce 

porušena  
_ mistr pr	b�žn� 

vizuální 
kontrola 

SD         

21 Kontrola 
geometrie 

Kontrola tvarových a 
rozm�rových odchylek 

dle normy 

PD,  �SN 73 
0210-1 SV, TDI 

všechny 
konstrukce 
realizované 

etapy 

m��ením SD         

22 P�edání prací  

kontrola dodržení 
podmínek pro 

provád�ní, použitých 
materiál	 

PD SV, TDI každá 
dodávka 

vizuální 
kontrola 

SD         

�       � � � � � �

�  Zkratky: 
 

Seznam norem: 
  � � � � � �

�  
SV -
stavbyvedoucí  

Vyhláška �. 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb, Vyhláška 
�.137/1998 Sb. O obecných 
technických požadavcích na 
výstavbu 

        

�  Ge - geodet 
 

�SN 73 2810 -  D�ev�né stavební konstrukce. Provád�ní. 
    

�  mistr  �SN 73 0210 - Geometrická p�esnost ve výstavb� 

�  TP- technologický p�edpis �SN EN 1059 – D�ev�né konstrukce – Výrobní požadavky na prefabrikované p�íhradové 
 

�  TDI - technický dozor investora �SN 49 06.. -   Ochrana a konzervace d�eva, polotovar	, dílc	 a p�í�ez	 (souhrn norem) 
 

�  SD - stavební deník 
 �SN 491531-1 – D�evo na stavební konstrukce. �ást 1:Vizuální t�íd�ní podle pevnosti.   

�  PD - projektová dokumentace �SN 73 3150 - Tesa�ské spoje d�ev�ných konstrukcí. Terminologie t�íd�ní. 
   

�  LV - laboratorní výsledky �SN 73 0415 - Geodetické body 
   

�    �SN 73 1701 - Navrhování d�ev�ných stavebních konstrukcí. 
    

�    
�SN PENV 1995 – 1 –1,2  Navrhování d�ev�ných konstrukcí. 

    
�    �SN EN 338 – Konstruk�ní d�evo. T�ídy pevnosti. 

     

� � � �
n. v. 378/2001 Sb - bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj	, technických za�ízení, p�ístroj	 
a ná�adí 

� � � � � � � � � � � �
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9.1 Vstupní kontrola 

Bod �. 1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, p�edevším kontrola 

kompletnosti všech realiza�ních výkres� a výkres� situace. Zhotovitel p�edkládá 

objednavateli technologické p�edpisy pro zhotovení srubové domu. P�ed musí být 

v souladu s dokumentací stavby. Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují 

úplnost projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, 

vlastnické listy k pozemk�m staveništ�, založení stavebního deníku, dodržení 

podmínek v rámci životního prost�edí, nakládání s odpady, odvod zne�išt�ných a 

deš�ových vod. O kontrole provedou zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 2 Kontrola pom�r� na staveništi 

Pom�ry na staveništi a omezení, jež by mohla ovlivnit montážní práce, jako 

nap�íklad: Velikost pracovní plošiny, topografie, sklon území, p�íjezdové trasy, 

omezení pro p�íjezd stroj�, výskyt strom� atd. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 

zapíše do stavebního deníku. 

Bod �. 3 Kontrola p�ipravenosti staveništ� 

Kontrola za�ízení staveništ�, p�ístupových cest na staveništ�, cesty musí být 

ozna�eny informa�ní tabulkou zákaz vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel atd. 

Kontrolují se skladovací plochy sklad�. Dále p�ípojná místa energií a rozvad�� 

elektrické energie. Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDI a kontrola se zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 4 Kontrola ochrany zelen� 

Mistr kontroluje dostate�nou ochranu strom� a k�ovin z p�edešlých prací. Zda je 

ochrana nepoškozená a trvalá. Dále kontroluje konstrukce, které nesmí zasahovat 

do ko�enového porostu.  Za ko�enovou zónu se považuje plocha p�dy pod 
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korunou stromu rozší�ená do stran o 1,5 m. Kontrolu provede mistr a zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 5 Kontrola p�edchozích prací 

P�i p�edání a p�evzetí pracovišt� se kontroluje zhotovení a dokon�ení prací 

základových konstrukcí. Kontrolují se odchylky p�esností stanovené pro dané 

konstrukce, p�em��ením rozm�r� a polohy základových konstrukcí a porovnáním 

zjišt�ných hodnot s údaji uvedenými v normách. Podmínkou pro zahájení 

výstavby srubových st�n je rozvržení všech instalací a provedení prostup� 

v základové desce. Kontrolu provede mistr a zapíše jí do stavebního deníku. 

Bod �. 6 Klimatické podmínky 

Mistr kontroluje klimatické podmínky po p�íchodu na staveništ� a p�ed zahájením 

stavebních prací. Klimatické podmínky se musí zapsat do stavebního deníku. 

Bod �. 7 Kontrola zp�sobilosti d�lník� 

Mistr kontroluje zp�sobilost d�lník� vykonávat jim ud�lené práce, d�lníci svou 

zp�sobilost prokazují platnými pr�kazy, certifikáty, �i jinými dokumenty 

oprav�ující je vykonávat specializované práce. Výsledky kontroly mistr zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 8 Kontrola stroj� a za�ízení 

Mistr a strojník kontrolují zp�sobilost stroj� a ná�adí vykonávat ur�ené práce. 

Kontrolují technický stav jako je nap�. hladina provozních kapalin, ošet�ení 

sou�ástek promazáním a také zda elektrické p�ístroje neprobíjí. Mistr kontroluje, 

zda jsou stroje po skon�ení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpe�n� 

uzam�eny. O provedené kontrole se zapíše zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 9 P�ejímka materiálu 
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Stavební materiál se bude dovážet z provozovny dodavatele na staveništ�. 

Materiál na valníku musí být pevn� zajišt�n proti p�í�nému i podélnému sm�ru 

upínacími pásy. Mistr kontroluje kubaturu a množství p�ivezeného materiálu a 

druh d�ev�ných prvk� dle dodacího listu. Kontroluje délky a rozm�ry jednotlivých 

prvk�. Dále kontroluje jakost, to�ivost vláken, kvalitu impregnace a certifikáty od 

impregnace. Pomocí hydraulické ruky se prvky složí na skládku jim ur�ené. 

Skládku tvo�í zhutn�ný št�rkopískový násyp, rovný o odvodn�ný. D�ev�né prvky 

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

se na skládce nep�ekládají z d�vod� provedení izolace podélných drážek. Kovové 

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

v zamykatelném skladu. Kontrolu provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 

9.2 Meziopera�ní kontrola 

Bod �. 10 Kontrola o�ist�ní podkladu 

Kontroluje se �istota základové desky, nesmí obsahovat prach a  r�zné ne�istoty. 

Základová deska musí odpovídat projektové dokumentaci. Dále provede položení 

hydroizolace pro zahájení položení prahové klády. Kontrolu provede mistr a 

zapíše do stavebního deníku. 

Bod �. 11 Kontrola pozice svorník� pro uchycení 

Na klád� se rozm��í a posléze vyvrtají otvory, které jsou o 1 mm širší než pr�m�r 

ty�e do takové hloubky, aby byla podložka i matice zcela zapušt�na do d�eva. 

Dále se kontrolují sm�rové odchylky svorník�. Kontrolu provede mistr a zapíše 

do stavebního deníku. 

Bod �. 12 Kontrola výb�ru klády 

V tomto bod� se kontroluje vhodnost klády viz. O�íslování klád dodavatelem, 

kontroluje se pr�m�r obou konc� klády a jejich délky. Kontrolu provede mistr a 

zapíše do stavebního deníku. 
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Bod �. 13 Kontrola limitních rozm�r� se�íznuté plochy prahové klády 

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

p�i p�íprav� v areálu firmy. 

Postup se�íznutí: 

1. Zajišt�ní polohy klády d�ev�nými klíny. 

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

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

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

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

klády. Stejn� tak se to provede na opa�né stran�. 

3. Motorovou pilou se kláda podéln� roz�ízne. Vždy je pot�eba zaujmout 

bezpe�nou a pohodlnou polohu t�la. 

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

okapni�ku. Drážka se vy�ízne ru�ní kotou�ovou pilou. Kontrolu provede mistr a 

zapíše do SD. 

Bod �. 14 Kontrola rovinnosti klád 

Kontroluje se rovinnost prahové klády. Pokud je prahová kláda rovná, pak se 

následn� urovná do roviny vždy každá lichá �ada klád. Kontrolu provede mistr a 

zapíše do SD. 

Bod �. 15 Kontrola technologie 

Kontroluje se správné osazení klády dle o�íslování klád. Dále se musí 

zkontrolovat vzduchot�snost vodorovných spár, která je tvo�ena t�snící páskou a 

konopnou vatou. Nakonec se kontroluje správné provedení tesa�ských spoj� a 

rovinnost sty�ných ploch. Technologie srubových st�n se provede dle 

technologického p�edpisu. Kontrolu provede mistr a zapíše do SD. 
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Bod �. 16 Kontrola provedení vyvrtaných otvor� pro instalace 

Mistr kontroluje, zda je pr�m�r vývrtu dle projektové dokumentace, dále 

kontroluje �istotu provedeného vrtu a dostate�nou hloubku vývrtu. Zkontroluje 

rozmíst�ní instalace dle projektové dokumentace a kontrolu zapíše do SD. 

Bod �. 17 Kontrola rozm�r� podélné drážky pro instalace 

P�i provád�ní instala�ních drážek postupuje mistr dle technologického p�edpisu. 
Kontroluje, aby hloubka, ší�ka a umíst�ní drážek odpovídalo projektové 
dokumentaci. O provedení kontrol provede zápis do SD.  

Bod �. 18 Okenní otvory 

P�i provád�ní okenních otvor� mistr kontroluje, aby jejich umíst�ní odpovídalo 
projektové dokumentaci. Otvory v konstrukci se provádí až po smontování st�n, 
takže mistr otvory vyzna�í dle PD a poté se otvory vy�íznou. O provád�ní 
kontroly se provede zápis do PD. 

Bod �. 19 Dilata�ní osazovací drážka u otvor� 

P�i provád�ní p�ekladových trám� mistr pr�b�žn� kontroluje, zda je 
v nadokenním trámu provedena dilata�ní drážka. Hloubka a ší�ka drážky musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Tato dilata�ní drážka se provádí  aby p�i 
postupném sesychání srubové st�ny nedošlo k deformaci okna, protože srubové 
st�ny se sesychají až o 30 cm na 2 výškové metry. O provedení kontroly provede 
mistr zápis do SD. 

9.3 Výstupní kontrola 

Bod �. 20 Kontrola vzhledu 

Mistr pr�b�žn� kontroluje, zda v pr�b�hu prací nedošlo k poškození povrchu 
d�ev�né konstrukce nap�íklad �ezem motorovou pilou, nebo jinými nástroji. O 
provedení kontroly provede zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 21 Kontrola geometrie 
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Po ukon�ení prací zkontroluje mistr spole�n� s technickým dozorem investora  

všechny konstrukce realizované etapy, p�edevším tvarové a rozm�rové odchylky 

podle normy �SN 73 0210. Podle projektové dokumentace tvar, p�dorysné 

umíst�ní st�n, otvory. O provedení kontroly bude proveden zápis do SD. 

Bod �. 22 P�edání prací 

Po ukon�ení prací provede mistr spole�n� s technickým dozorem investora 

p�ejímku prací. Zhodnotí se kvalita tesa�ských spoj�. Zjiš�uje se dodržení 

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

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

deníku. 
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�. název 
kontroly stru �ný popis legislativa kontrolu 

provede 
�etnost 
kontroly 

zp�sob 
kontroly 

výstup 
kontroly  

vyh / 
nevyh  

kontrol
u 

provedl  

kontrol
u 

prov ��il  

kontrolu 
p�evzal 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 Kontrola PD 
Rozsah, úplnost, kontrola 

zpracování PD, kompletnost 

zákon �. 183/2006 
vyhl. 499/2006Sb. 
vyhl.137/1998Sb. 

SV, TDI jednorázov� 
vizuální 
kontrola 

SD         

2 
Kontrola 

pom�r	 na 
staveništi 

pom�ry na staveništi, omezení 
z hlediska ochrany ŽP PD, �SN EN 12699 SV jednorázov� 

vizuální 
kontrola SD         

3 
Kontrola 

p�ipravenosti 
staveništ� 

Kontrola za�ízení staveništ� - 
oplocení, p�ístupové cesty, 
skladovací plocha sklad	 a 

geodetických bod	 

PD, �SN 73 0415 
SV, TDI, 

Ge 
jednorázov� vizuáln� SD         

4 Kontrola 
ochrany zelen�  

Kontrola dostate�né ochrany 
strom	 a zelen� a kontrola 

ochranných pásem 

vyhláška �. 395/1992 
Sb., �SN 83 9061 

Mistr jednorázov� 
vizuální 
kontrola 

SD         

5 
Kontrola 

p�edchozích 
prací 

Kontrola základových prací - 
kontrola rovinnosti základové 
desky, natavení hydroizolace 

PD, �SN 73 0420-1, 
�SN 73 0420-2, 
�SN 73 3050 

mistr jednorázov� 
vizuáln�, 
m��ení 

SD         

6 Klimatické 
podmínky 

Kontrola klimatických 
podmínek 

TP mistr jednorázov� 
vizuáln�, 
m��ení 

SD         

7 
Kontrola 

zp	sobilosti 
d�lník	 

Kontrola zp	sobilosti d�lníku, 
pr	kazy, certifikáty 

- SD, mistr každý den - SD         

8 Kontrola stroj	 
a za�ízení 

Kontrola funk�nosti a 
kompletnosti stroj	 

Technický list stroje, 
n. v. 378/2001 Sb 

Mistr, 
strojník 

pr	b�žn� 
vizuální 

prohlídka 
SD         

9 

P�ejímka 
materiálu (z 
provozovny 
dodavatele)     

a) kontrola množství a druh 
d�eva dle dodacího listu, 
kontrola certifikát	 

dodací list, PD, �SN 
73 2824-1 

mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD 

        

b) P�em��ení délek a rozm�r	         

c) kontrola kvality dodávaného 
materiálu 
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d) kontrola impregnace a 
vlhkosti          

M
E

Z
IO

P
E

R
A
�

N
Í 

10 stropní trámy  

a) poloha dle PD 

TP, PD, �SN 73 
0210 

mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD         b) rovinnost 

c) �istota typu tesa�ského 
spoje 

11 tesa�ské spoje 

a) kontrola typu tesa�ského 
spoje dle TP TP, PD, �SN 73 

2810, �SN 73 3150 
mistr pr	b�žná 

vizuální 
prohlídka, 

m��ení 
SD         

b) kontrola t�snosti 
tesa�ského spoje 

12 
ocelové 

spojovací 
prost�edky 

a) kontrola umíst�ní 
spojovacích prost�edk	 TP, PD, �SN 73 

2810, �SN 73 3150 mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD         

b) kontrola provedení spoj	 

13 p�ekládaný 
záklop 

vodorovnost konstrukce 

TP, PD, �SN 73 
2810, �SN 73 3150 

mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD         
kontrola množství a polohy 

h�ebíkových spoj	 

kontrola provedení 
h�ebíkových spoj	 

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 14 Kontrola 

vzhledu 
Kontrola , zda není pohledová 

funkce porušena  
_ mistr pr	b�žn� 

vizuální 
kontrola 

SD         

15 Kontrola 
geometrie 

Kontrola tvarových a 
rozm�rových odchylek dle 

normy 

PD,  �SN 73 
0210-1 SV, TDI 

všechny 
konstrukce 
realizované 

etapy 

m��ením SD         

16 P�edání prací  
kontrola dodržení podmínek 

pro provád�ní, použitých 
materiál	 

PD SV, TDI 
každá 

dodávka 
vizuální 
kontrola 

SD         
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 Zkratky: 
�

Seznam norem: 
� � � � � � � �

 

 

SV - 
stavbyvedouc
í �

Vyhláška �. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Vyhláška �.137/1998 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu 

� �
Ge - geodet  �SN 73 2810 -  D�ev�né stavební konstrukce. Provád�ní. 

� �
mistr  �SN 73 0210 - Geometrická p�esnost ve výstavb� 

� �
TP- technologický p�edpis �SN EN 1059 – D�ev�né konstrukce – Výrobní požadavky na prefabrikované p�íhradové 

� �
TDI - technický dozor investora �SN 491531-1 – D�evo na stavební konstrukce. �ást 1:Vizuální t�íd�ní podle pevnosti. 

� �

SD - stavební 
deník �

�SN 73 3150 - Tesa�ské spoje d�ev�ných konstrukcí. Terminologie t�íd�ní. 

� �
PD - projektová dokumentace �SN 73 0415 - Geodetické body 

� �
LV - laboratorní výsledky �SN 73 1701 - Navrhování d�ev�ných stavebních konstrukcí. 

� �  �
�SN PENV 1995 – 1 –1,2  Navrhování d�ev�ných konstrukcí. 

� � � �
�SN EN 338 – Konstruk�ní d�evo. T�ídy pevnosti. 

� � � �
n. v. 378/2001 Sb - bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj	, technických za�ízení, 
p�ístroj	 a ná�adí 
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10.1 Vstupní kontrola 

Bod �. 1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, p�edevším kontrola 

kompletnosti všech realiza�ních výkres� a výkres� situace. Zhotovitel p�edkládá 

objednavateli technologické p�edpisy pro zhotovení srubové domu. P�edpis musí 

být v souladu s dokumentací stavby. Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují 

úplnost projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, 

vlastnické listy k pozemk�m staveništ�, založení stavebního deníku, dodržení 

podmínek v rámci životního prost�edí, nakládání s odpady, odvod zne�išt�ných a 

deš�ových vod. O kontrole provedou zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 2 Kontrola pom�r� na staveništi 

Pom�ry na staveništi a omezení, jež by mohla ovlivnit montážní práce, jako 

nap�íklad: Velikost pracovní plošiny, topografie, sklon území, p�íjezdové trasy, 

omezení pro p�íjezd stroj�, výskyt strom� atd. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 

zapíše do stavebního deníku. 

Bod �. 3 Kontrola p�ipravenosti staveništ� 

Kontrola za�ízení staveništ�, p�ístupových cest na staveništ�, cesty musí být 

ozna�eny informa�ní tabulkou zákaz vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel atd. 

Kontrolují se skladovací plochy sklad�. Dále p�ípojná místa energií a rozvad�� 

elektrické energie. Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDI a kontrola se zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 4 Kontrola ochrany zelen� 

Mistr kontroluje dostate�nou ochranu strom� a k�ovin z p�edešlých prací. Zda je 

ochrana nepoškozená a trvalá. Dále kontroluje konstrukce, které nesmí zasahovat 

do ko�enového porostu.  Za ko�enovou zónu se považuje plocha p�dy pod 
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korunou stromu rozší�ená do stran o 1,5 m. Kontrolu provede mistr a zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 5 Kontrola p�edchozích prací 

P�i p�edání a p�evzetí pracovišt� se kontroluje zhotovení a dokon�ení srubových 

st�n a sloup�. Kontrolují se rovinnosti st�n, umíst�ní dle projektové dokumentace, 

sm�rové odchylky p�esnosti v p�íslušných normách. Kontrolu p�evzetí prací 

provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 

Bod �. 6 Klimatické podmínky 

Mistr kontroluje klimatické podmínky po p�íchodu na staveništ� a p�ed zahájením 

stavebních prací. Klimatické podmínky se musí zapsat do stavebního deníku. 

Bod �. 7 Kontrola zp�sobilosti d�lník� 

Mistr kontroluje zp�sobilost d�lník� vykonávat jim ud�lené práce, d�lníci svou 

zp�sobilost prokazují platnými pr�kazy, certifikáty, �i jinými dokumenty 

oprav�ující je vykonávat specializované práce. Výsledky kontroly mistr zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 8 Kontrola stroj� a za�ízení 

Mistr a strojník kontrolují zp�sobilost stroj� a ná�adí vykonávat ur�ené práce. 

Kontrolují technický stav jako je nap�. hladina provozních kapalin, ošet�ení 

sou�ástek promazáním a také zda elektrické p�ístroje neprobíjí. Mistr kontroluje, 

zda jsou stroje po skon�ení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpe�n� 

uzam�eny. O provedené kontrole se zapíše zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 9 P�ejímka materiálu 

Stavební materiál se bude dovážet z provozovny dodavatele na staveništ�. 

Materiál na valníku musí být pevn� zajišt�n proti p�í�nému i podélnému sm�ru 

upínacími pásy. Mistr kontroluje kubaturu a množství p�ivezeného materiálu a 
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druh d�ev�ných prvk� dle dodacího listu. Kontroluje délky a rozm�ry jednotlivých 

prvk�. Dále kontroluje jakost, to�ivost vláken, kvalitu impregnace a certifikáty od 

impregnace. Pomocí hydraulické ruky se prvky složí na skládku jim ur�ené. 

Skládku tvo�í zhutn�ný št�rkopískový násyp, rovný o odvodn�ný. D�ev�né prvky 

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

se na skládce nep�ekládají. Kovové spojovací materiály, nát�rové a impregna�ní 

hmoty jsou uzav�eny v zamykatelném skladu. Kontrolu provede mistr a zapíše do 

stavebního deníku. 

10.2 Meziopera�ní kontrola 

Bod �. 10 Kontrola stopních trám� 

Mistr zkontroluje, zda jsou trámy ve správné osové vzdálenosti, rozm��í pr�vlak 

nebo st�nu, která je pod trámem. Zkontroluje rovinnost a �istotu podkladu 

(nep�ípustné jsou piliny a jiné od�ezky). U srubových konstrukcí je na konci klády 

pomocí svislé roviny nazna�ena poloha klády v jejím finálním umíst�ní. Z této 

roviny se vychází. Nakreslí se všechny budoucí �ezy. U stropních trám� se jedná 

hlavn� o vrchní se�íznutí, pro pokládku podlahy. Klády se do této podoby upraví 

motorovou pilou. Zajistí se pozice pomocí klín� z obou stran trámu. Mistr zapíše 

kontrolu do stavebního deníku. 

Bod �. 11 Kontrola tesa�ských spoj� 

Zkontroluje, zda byl tesa�ský spoj správn� proveden dle technologického 
p�edpisu. U tesa�ských spoj� také kontrolujeme t�snost spoje, aby nám spoj 
neujížd�l a sty�ná plocha doléhala p�ímo na nosník v plné ploše. Výsledek 
kontroly zapíše mistr do stavebního deníku. 

Bod �. 12 Kontrola ocelových spojovacích prost�edk� 

Pokud mají být ve spoji n�jaké ocelové prvky, je nutné zkontrolovat, zda nejsou 
napadeny korozí a zda plní svou nosnou funkci. P�edevším, jedná-li se o p�ípad 
osazení na st�nu vy�íznutím konce trámu, kde dochází k namáhání nap�í� vlákny. 
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Zde se svorník schová do trámu, kde je p�edvrtaná díra, aby nebyl vid�t. Výsledek 
kontroly zapíše mistr do stavebního deníku. 

Bod �. 13 Kontrola p�ekládaného záklopu 

Po položení fošen kolmo na nosné trámy se osadí kolmo na fošny druhá vrstva 
fošen o p�ibližn� stejné výšce. Zde zkontrolujeme výšku zá�ezu, a zda fošny 
z první vrstvy nevy�nívají.  Kontroluje se zde vodorovnost konstrukce, množství a 
poloha h�ebíkových spoj�. Nakonec se provede kontrola provedení h�ebíkových 
spoj�. (je nep�ípustné, aby h�ebíková hlavi�ka vy�nívala nad horní rovinu fošny). 
Výsledek kontroly zapíše mistr do stavebního deníku. 

10.3 Výstupní kontrola 

Bod �. 14 Kontrola vzhledu 

Mistr pr�b�žn� kontroluje, zda v pr�b�hu prací nedošlo k poškození povrchu 
d�ev�né konstrukce nap�íklad �ezem motorovou pilou, nebo jinými nástroji. O 
provedení kontroly provede zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 15 Kontrola geometrie 

Po ukon�ení prací zkontroluje mistr spole�n� s technickým dozorem investora  

všechny konstrukce realizované etapy, p�edevším tvarové a rozm�rové odchylky 

podle normy �SN 73 0210. Podle projektové dokumentace tvar, p�dorysné 

umíst�ní st�n, otvory. O provedení kontroly bude proveden zápis do SD. 

Bod �. 16 P�edání prací 

Po ukon�ení prací provede mistr spole�n� s technickým dozorem investora 

p�ejímku prací. Zhodnotí se kvalita tesa�ských spoj�. Zjiš�uje se dodržení 

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

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

deníku. 
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�. název kontroly stru �ný popis legislativa kontrolu 
provede  

�etnost 
kontroly 

zp�sob 
kontroly 

výstup 
kontroly  

vyh / 
nevyh  

kontrolu 
provedl  

kontrolu 
prov ��il  

kontrolu 
p�evzal 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 Kontrola PD 
Rozsah, úplnost, kontrola 

zpracování PD, kompletnost 

zákon �. 
183/2006 

vyhl. 
499/2006Sb. 

vyhl.137/1998
Sb. 

SV, TDI jednorázov� 
vizuální 
kontrola 

SD         

2 Kontrola pom�r	 na 
staveništi 

pom�ry na staveništi, 
omezení z hlediska ochrany 

ŽP 

PD, �SN EN 
12699 

SV jednorázov� 
vizuální 
kontrola 

SD         

3 Kontrola p�ipravenosti 
staveništ� 

Kontrola za�ízení staveništ� 
- oplocení, p�ístupové cesty, 
skladovací plocha sklad	 a 

geodetických bod	 

PD, �SN 73 
0415 

SV, TDI, 
Ge 

jednorázov� vizuáln� SD         

4 Kontrola ochrany 
zelen�  

Kontrola dostate�né ochrany 
strom	 a zelen� a kontrola 

ochranných pásem 

vyhláška �. 
395/1992 Sb., 
�SN 83 9061 

Mistr jednorázov� 
vizuální 
kontrola 

SD         

5 Kontrola p�edchozích 
prací 

Kontrola základových prací - 
kontrola rovinnosti 

základové desky, natavení 
hydroizolace 

PD, �SN 73 
0420-1, �SN 
73 0420-2, 
�SN 73 3050 

mistr jednorázov� 
vizuáln�, 
m��ení 

SD         

6 Klimatické podmínky 
Kontrola klimatických 

podmínek 
TP mistr jednorázov� 

vizuáln�, 
m��ení 

SD         

7 Kontrola zp	sobilosti 
d�lník	 

Kontrola zp	sobilosti 
d�lníku, pr	kazy, certifikáty 

- 
SD, 
mistr 

každý den - SD         

8 Kontrola stroj	 a 
za�ízení 

Kontrola funk�nosti a 
kompletnosti stroj	 

Technický list 
stroje, n. v. 

378/2001 Sb. 

Mistr, 
strojník 

pr	b�žn� 
vizuální 

prohlídka 
SD         
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9 P�ejímka materiálu     

a) kontrola množství a druh 
d�eva dle dodacího listu, 
kontrola certifikát	 

dodací list, 
PD, �SN 73 

2824-1 
mistr pr	b�žná 

vizuální 
prohlídka, 

m��ení 
SD 

        

b) P�em��ení délek a 
rozm�r	 

        

c) kontrola kvality 
dodávaného materiálu 

        

d) kontrola impregnace a 
vlhkosti  

        

M
E

Z
IO

P
E

R
A
�

N
Í 

10 Rámová konstrukce a 
rošt 

a) kontrola polohy dle PD a 
osových vzdáleností 

TP, PD, �SN 
73 0210, �SN 

73 3150 
mistr pr	b�žná 

vizuální 
prohlídka, 

m��ení 
SD 

        

b) kontrola tesa�ských spoj	         

c) kontrola rovinnosti a 
vodorovnosti konstrukce 

        

d) kontrola p�ibití konstrukce         

11 Tepelná izolace 
a) kontrola správného 
vložení 

TP, PD mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD         

12 Parozábrana 

a) kontrola t�snosti spoj	 

TP, PD mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD 

        

b) kontrola napojení 
p�ipevn�ní na rošt 

        

13 Oplášt�ní 

a) rozmíst�ní otvor	 ve 
štítových st�nách 

TP, PD, �SN 
73 2810 

mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka, 
m��ení 

SD 

        

b) kontrola množství a 
polohy h�ebíkových spoj	, 
kontrola provedení spoj	 

        

c) kontrola polohy dle PD         
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V
Ý

S
T

U
P

N
Í 16 Kontrola vzhledu 

Kontrola, zda není 
pohledová funkce porušena  

_ mistr pr	b�žn� 
vizuální 
kontrola 

SD         

17 Kontrola geometrie 
Kontrola tvarových a 

rozm�rových odchylek dle 
normy 

PD, �SN 73 
0210-1 

SV, TDI 

všechny 
konstrukce 
realizované 

etapy 

m��ením SD         

18 P�edání prací  
kontrola dodržení podmínek 

pro provád�ní, použitých 
materiál	 

PD SV, TDI 
každá 

dodávka 
vizuální 
kontrola SD         

 

 Zkratky: 
�

Seznam 
norem: � � � � � � � �

 

 SV - stavbyvedoucí 
�

Vyhláška �. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Vyhláška �.137/1998 Sb. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu 

� �
Ge – geodet  �SN 73 2810 -  D�ev�né stavební konstrukce. Provád�ní. 

� �
mistr  �SN 73 0210 - Geometrická p�esnost ve výstavb� 

� �
TP- technologický p�edpis �SN EN 1059 – D�ev�né konstrukce – Výrobní požadavky na prefabrikované p�íhradové 

� �
TDI - technický dozor investora �SN 491531-1 – D�evo na stavební konstrukce. �ást 1:Vizuální t�íd�ní podle pevnosti. 

� �
SD - stavební deník 

�
�SN 73 3150 - Tesa�ské spoje d�ev�ných konstrukcí. Terminologie t�íd�ní. 

� �
PD - projektová dokumentace �SN 73 0415 - Geodetické body 

� �
LV - laboratorní výsledky �SN 73 1701 - Navrhování d�ev�ných stavebních konstrukcí. 

� �  �
�SN PENV 1995 – 1 –1,2  Navrhování d�ev�ných konstrukcí. 

� � �
�  

� � � �
n. v. 378/2001 Sb - bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj	, technických 
za�ízení, p�ístroj	 a ná�adí 
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11.1 Vstupní kontrola 

Bod �. 1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, p�edevším kontrola 

kompletnosti všech realiza�ních výkres� a výkres� situace. Zhotovitel p�edkládá 

objednavateli technologické p�edpisy pro zhotovení srubové domu. P�edpis musí 

být v souladu s dokumentací stavby. Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují 

úplnost projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, 

vlastnické listy k pozemk�m staveništ�, založení stavebního deníku, dodržení 

podmínek v rámci životního prost�edí, nakládání s odpady, odvod zne�išt�ných a 

deš�ových vod. O kontrole provedou zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 2 Kontrola pom�r� na staveništi 

Pom�ry na staveništi a omezení, jež by mohla ovlivnit montážní práce, jako 

nap�íklad: Velikost pracovní plošiny, topografie, sklon území, p�íjezdové trasy, 

omezení pro p�íjezd stroj�, výskyt strom� atd. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 

zapíše do stavebního deníku. 

Bod �. 3 Kontrola p�ipravenosti staveništ� 

Kontrola za�ízení staveništ�, p�ístupových cest na staveništ�, cesty musí být 

ozna�eny informa�ní tabulkou zákaz vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel atd. 

Kontrolují se skladovací plochy sklad�. Dále p�ípojná místa energií a rozvad�� 

elektrické energie. Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDI a kontrola se zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 4 Kontrola ochrany zelen� 

Mistr kontroluje dostate�nou ochranu strom� a k�ovin z p�edešlých prací. Zda je 

ochrana nepoškozená a trvalá. Dále kontroluje konstrukce, které nesmí zasahovat 

do ko�enového porostu.  Za ko�enovou zónu se považuje plocha p�dy pod 
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korunou stromu rozší�ená do stran o 1,5 m. Kontrolu provede mistr a zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 5 Kontrola p�edchozích prací 

P�ed zahájením montáže Rámové konstrukce musí být hotovy srubové 

konstrukce, osazené sloupy a pr�vlaky, dále musí být dokon�eny stropní 

konstrukce. P�i p�edání a p�evzetí pracovišt� se kontroluje zhotovení a dokon�ení 

srubových st�n, sloup�, pr�vlak�, stropní konstrukce. Kontrolují se rovinnosti 

st�n, umíst�ní dle projektové dokumentace, sm�rové odchylky p�esnosti 

v p�íslušných normách. Kontrolu p�evzetí prací provede mistr a zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 6 Klimatické podmínky 

Mistr kontroluje klimatické podmínky po p�íchodu na staveništ� a p�ed zahájením 

stavebních prací. Klimatické podmínky se musí zapsat do stavebního deníku. 

Bod �. 7 Kontrola zp�sobilosti d�lník� 

Mistr kontroluje zp�sobilost d�lník� vykonávat jim ud�lené práce, d�lníci svou 

zp�sobilost prokazují platnými pr�kazy, certifikáty, �i jinými dokumenty 

oprav�ující je vykonávat specializované práce. Výsledky kontroly mistr zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 8 Kontrola stroj� a za�ízení 

Mistr a strojník kontrolují zp�sobilost stroj� a ná�adí vykonávat ur�ené práce. 

Kontrolují technický stav jako je nap�. hladina provozních kapalin, ošet�ení 

sou�ástek promazáním a také zda elektrické p�ístroje neprobíjí. Mistr kontroluje, 

zda jsou stroje po skon�ení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpe�n� 

uzam�eny. O provedené kontrole se zapíše zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 9 P�ejímka materiálu 
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Stavební materiál se bude dovážet z provozovny dodavatele na staveništ�. 

Materiál na valníku musí být pevn� zajišt�n proti p�í�nému i podélnému sm�ru 

upínacími pásy. Mistr kontroluje kubaturu a množství p�ivezeného materiálu a 

druh d�ev�ných prvk� dle dodacího listu. Kontroluje délky a rozm�ry jednotlivých 

prvk�. Dále kontroluje jakost, kvalitu impregnace a certifikáty od impregnace. 

Pomocí hydraulické ruky se prvky složí na skládku jim ur�ené. Skladovací plocha 

d�ev�ných prvk� rámové konstrukce a roštu musí být uložena na rovné, zpevn�né 

a odvodn�né ploše. D�ev�né prvky se ukládají do hrání. Spodní vrstva by m�la být 

minimáln� 200 mm nad terénem, uložená na d�ev�ných hranolech. Výška hrán� 

nesmí být vyšší než 2 m, ší�ka hrán� od 1 do 1,5 m. Hrání musí být chrán�né p�ed 

nep�íznivými podmínkami plachtou nebo p�ikryjeme plechem. Impregnace, 

lazury, tepelné izolace a spojovací prost�edky budou ve skladu, který bude 

opat�en zámkem. Mistr provede zápis do stavebního deníku. 

11.2 Meziopera�ní kontrola 

Bod �. 10 Kontrola rámové konstrukce a roštu 

U montáže rámové konstrukce mistr zkontroluje správné osové vzdálenosti mezi 

sloupky rámu, provedení tesa�ských a provedení h�ebíkových spoj�. P�i realizaci 

mistr dbá na rovinnost rámové konstrukce dle p�íslušných norem. Dále kontroluje 

svislost a horizontálnost d�ev�né konstrukce. 

Bod �. 11 Kontrola tepelné izolace 

Mistr kontroluje správné vložení tepelné izolace do rámové konstrukce, 

p�ipevn�ní roštu na rámovou konstrukci a vložení tepelné izolace mezi rošt. O 

provedené kontrole provede mistr zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 12 Kontrola parozábrany 

U pokladu parozábrany mistr dohlíží na t�sné opracování spoj� folie a napojení na 

konstrukci. Kontrolu zapíše do stavebního deníku. 
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Bod �. 13 Kontrola oplášt�ní 

U oplášt�ní d�ev�né konstrukce mistr dohlíží na rozmíst�ní otvor� ve štítových 

st�nách a na p�ipevn�ní oplášt�ní. Provádí kontrolu, zda se dodržuje správný 

postup provád�ní d�ev�né konstrukce. O provedených kontrolách a výsledcích se 

ud�lá záznam do stavebního deníku. 

11.3 Výstupní kontrola 

Bod �. 14 Kontrola vzhledu 

Mistr pr�b�žn� kontroluje, zda v pr�b�hu prací nedošlo k poškození povrchu 
d�ev�né konstrukce nap�íklad �ezem motorovou pilou, nebo jinými nástroji. O 
provedení kontroly provede zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 15 Kontrola geometrie 

Po ukon�ení prací zkontroluje mistr spole�n� s technickým dozorem investora,  

všechny konstrukce realizované etapy, p�edevším tvarové a rozm�rové odchylky 

podle normy �SN 73 0210. Podle projektové dokumentace tvar, p�dorysné 

umíst�ní st�n, otvory. O provedení kontroly bude proveden zápis do SD. 

Bod �. 16 P�edání prací 

Po ukon�ení prací provede mistr spole�n� s technickým dozorem investora 

p�ejímku prací. Zhodnotí se kvalita tesa�ských spoj�. Zjiš�uje se dodržení 

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

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

deníku. 
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�. název kontroly  stru �ný popis legislativa kontrolu 
provede  

�etnost 
kontroly 

zp�sob 
kontroly  

výstup 
kontroly  

vyh / 
nevyh  

kontrol
u 

provedl  

kontrolu 
prov ��il 

kontrolu 
p�evzal 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 Kontrola PD 
Rozsah, úplnost, kontrola 

zpracování PD, kompletnost 

zákon �. 
183/2006 

vyhl. 
499/2006Sb. 

vyhl.137/1998
Sb. 

SV, TDI jednorázov� 
vizuální 
kontrola 

SD         

2 
Kontrola 

pom�r	 na 
staveništi 

pom�ry na staveništi, 
omezení z hlediska ochrany 

ŽP 

PD, �SN EN 
12699 

SV jednorázov� 
vizuální 
kontrola 

SD         

3 
Kontrola 

p�ipravenosti 
staveništ� 

Kontrola za�ízení staveništ� 
- oplocení, p�ístupové cesty, 
skladovací plocha sklad	 a 

geodetických bod	 

PD, �SN 73 
0415 

SV, TDI, 
Ge 

jednorázov� vizuáln� SD         

4 Kontrola 
ochrany zelen�  

Kontrola dostate�né ochrany 
strom	 a zelen� a kontrola 

ochranných pásem 

vyhláška �. 
395/1992 Sb., 
�SN 83 9061 

Mistr jednorázov� 
vizuální 
kontrola 

SD         

5 
Kontrola 

p�edchozích 
prací 

Kontrola základových prací - 
kontrola rovinnosti 

základové desky, natavení 
hydroizolace 

PD, �SN 73 
0420-1, �SN 
73 0420-2, 
�SN 73 3050 

mistr jednorázov� 
vizuáln�, 
m��ení 

SD         

6 Klimatické 
podmínky 

Kontrola klimatických 
podmínek 

TP mistr jednorázov� 
vizuáln�, 
m��ení 

SD         

7 
Kontrola 

zp	sobilosti 
d�lník	 

Kontrola zp	sobilosti 
d�lníku, pr	kazy, certifikáty 

- SD, mistr každý den - SD         

8 Kontrola stroj	 
a za�ízení 

Kontrola funk�nosti a 
kompletnosti stroj	 

Technický list 
stroje, n. v. 

378/2001 Sb 

Mistr, 
strojník 

pr	b�žn� 
vizuální 

prohlídka 
SD         

9 P�ejímka 
materiálu      

a) kontrola množství a druh 
d�eva dle dodacího listu, 
kontrola certifikát	 

dodací list, 
PD, �SN 73 

2824-1 
mistr pr	b�žná 

vizuální 
prohlídka
, m��ení 

SD         
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b) P�em��ení délek a 
rozm�r	         

c) kontrola kvality 
dodávaného materiálu 

        

d) kontrola impregnace a 
vlhkosti  

        

M
E

Z
IO

P
E

R
A
�

N
Í 

10 Pozednice 

a) kontrola polohy dle PD 

TP, PD, �SN 
73 0210 

mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka
, m��ení 

SD 

        

b) kontrola se�íznutí vrchní 
plochy 

        

c) kontrola p�ichycení 
svorníky 

        

11 Sloupky 
a) kontrola polohy dle PD TP, PD, �SN 

73 2810, �SN 
73 3150 

mistr pr	b�žná 
vizuální 

prohlídka
, m��ení 

SD 
        

b) kontrola provedení 
tesa�ských spoj	 a svislosti 

        

12 Vzp�ry 

a) kontrola umíst�ní dle PD TP, PD, �SN 
73 2810, �SN 

73 3150 
mistr pr	b�žná 

vizuální 
prohlídka
, m��ení 

SD 

        

b) kontrola provedení 
tesa�ských spoj	 

        

13 Vaznice a 
pásky 

a) vodorovnost konstrukce, 
osazení dle PD 

TP, PD, �SN 
73 2810, �SN 

73 3150 
mistr pr	b�žná 

vizuální 
prohlídka
, m��ení 

SD 

        

b) kontrola množství a 
polohy h�ebíkových spoj	, 
kontrola provedení spoj	 

        

c) kontrola tesa�ských spoj	         
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14 Krokve a 
kleštiny 

a) kontrola tesa�ských spoj	 

PD, �SN 73 
2810, �SN 73 

3150 
mistr pr	b�žná 

vizuální 
prohlídka
, m��ení 

SD 

        

b) kontrola polohy dle PD a 
osových vzdáleností 

        

c) Kontrola rovinnosti vrcholu 
krovu 

        

15 Tuhost krovu 
kontrola tuhosti a provedení 

spoj	 
        

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 16 Kontrola 

vzhledu 
Kontrola, zda není 

pohledová funkce porušena  
_ mistr pr	b�žn� 

vizuální 
kontrola 

SD         

17 Kontrola 
geometrie 

Kontrola tvarových a 
rozm�rových odchylek dle 

normy 

PD, �SN 73 
0210-1 

SV, TDI 

všechny 
konstrukce 
realizované 

etapy 

m��ením SD         

18 P�edání prací  
kontrola dodržení podmínek 

pro provád�ní, použitých 
materiál	 

PD SV, TDI 
každá 

dodávka 
vizuální 
kontrola 

SD         

 

            

 

 Zkratky: 
�

Seznam 
norem: � � � � � � � �

 

 
SV - 
stavbyvedoucí �

Vyhláška �. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Vyhláška �.137/1998 Sb. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu 

� �
Ge - geodet  �SN 73 2810 -  D�ev�né stavební konstrukce. Provád�ní. 

� �
mistr  �SN 73 0210 - Geometrická p�esnost ve výstavb� 

� �
TP- technologický p�edpis �SN EN 1059 – D�ev�né konstrukce – Výrobní požadavky na prefabrikované p�íhradové 

� �
TDI - technický dozor investora �SN 491531-1 – D�evo na stavební konstrukce. �ást 1:Vizuální t�íd�ní podle pevnosti. 

� �
SD - stavební deník 

�
�SN 73 3150 - Tesa�ské spoje d�ev�ných konstrukcí. Terminologie t�íd�ní. 

� �
PD - projektová dokumentace �SN 73 1701 - Navrhování d�ev�ných stavebních konstrukcí. 

� �
LV - laboratorní výsledky �SN PENV 1995 – 1 –1,2  Navrhování d�ev�ných konstrukcí 
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12.1 Vstupní kontrola 

Bod �. 1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, p�edevším kontrola 

kompletnosti všech realiza�ních výkres� a výkres� situace. Zhotovitel p�edkládá 

objednavateli technologické p�edpisy pro zhotovení srubové domu. P�edpis musí 

být v souladu s dokumentací stavby. Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují 

úplnost projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, 

vlastnické listy k pozemk�m staveništ�, založení stavebního deníku, dodržení 

podmínek v rámci životního prost�edí, nakládání s odpady, odvod zne�išt�ných a 

deš�ových vod. O kontrole provedou zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 2 Kontrola pom�r� na staveništi 

Pom�ry na staveništi a omezení, jež by mohla ovlivnit montážní práce, jako 

nap�íklad: Velikost pracovní plošiny, topografie, sklon území, p�íjezdové trasy, 

omezení pro p�íjezd stroj�, výskyt strom� atd. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 

zapíše do stavebního deníku. 

Bod �. 3 Kontrola p�ipravenosti staveništ� 

Kontrola za�ízení staveništ�, p�ístupových cest na staveništ�, cesty musí být 

ozna�eny informa�ní tabulkou zákaz vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel atd. 

Kontrolují se skladovací plochy sklad�. Dále p�ípojná místa energií a rozvad�� 

elektrické energie. Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDI a kontrola se zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 4 Kontrola ochrany zelen� 

Mistr kontroluje dostate�nou ochranu strom� a k�ovin z p�edešlých prací. Zda je 

ochrana nepoškozená a trvalá. Dále kontroluje konstrukce, které nesmí zasahovat 

do ko�enového porostu.  Za ko�enovou zónu se považuje plocha p�dy pod 
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korunou stromu rozší�ená do stran o 1,5 m. Kontrolu provede mistr a zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 5 Kontrola p�edchozích prací 

Mistr zkontroluje m��ením a vizuáln� p�edešlé práce, které se týkají stropní 

konstrukce, srubových st�n, rámové konstrukce a vyzd�ní komínu. P�ekontroluje 

se rovinnost provedených konstrukcí a kvalita tesa�ských spoj�. Kontrolu p�evzetí 

prací provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 

Bod �. 6 Klimatické podmínky 

Mistr kontroluje klimatické podmínky po p�íchodu na staveništ� a p�ed zahájením 

stavebních prací. Klimatické podmínky se musí zapsat do stavebního deníku. 

Bod �. 7 Kontrola zp�sobilosti d�lník� 

Mistr kontroluje zp�sobilost d�lník� vykonávat jim ud�lené práce, d�lníci svou 

zp�sobilost prokazují platnými pr�kazy, certifikáty, �i jinými dokumenty 

oprav�ující je vykonávat specializované práce. Výsledky kontroly mistr zapíše do 

stavebního deníku. 

Bod �. 8 Kontrola stroj� a za�ízení 

Mistr a strojník kontrolují zp�sobilost stroj� a ná�adí vykonávat ur�ené práce. 

Kontrolují technický stav jako je nap�. hladina provozních kapalin, ošet�ení 

sou�ástek promazáním a také zda elektrické p�ístroje neprobíjí. Mistr kontroluje, 

zda jsou stroje po skon�ení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpe�n� 

uzam�eny. O provedené kontrole se zapíše zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 9 P�ejímka materiálu 

Stavební materiál se bude dovážet z provozovny dodavatele na staveništ�. 

Materiál na valníku musí být pevn� zajišt�n proti p�í�nému i podélnému sm�ru 

upínacími pásy. Mistr kontroluje kubaturu a množství p�ivezeného materiálu a 
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druh d�ev�ných prvk� dle dodacího listu. Kontroluje délky a rozm�ry jednotlivých 

prvk�. Dále kontroluje jakost, kvalitu impregnace a certifikáty od impregnace. 

Pomocí hydraulické ruky se prvky složí na skládku jim ur�ené. Skladovací plocha 

d�ev�ných prvk� konstrukce krovu musí být uložena na rovné, zpevn�né a 

odvodn�né ploše. D�ev�né prvky se ukládají do hrání. Spodní vrstva by m�la být 

minimáln� 200 mm nad terénem, uložená na d�ev�ných hranolech. Výška hrán� 

nesmí být vyšší než 2 m, ší�ka hrán� od 1 do 1,5 m. Hrání musí být chrán�né p�ed 

nep�íznivými podmínkami plachtou nebo p�ikryjeme plechem. Impregnace, 

lazury, hydroizolace a spojovací prost�edky budou ve skladu, který bude opat�en 

zámkem. Mistr provede zápis do stavebního deníku. 

12.2 Meziopera�ní kontrola 

Bod �. 10 Pozednice 

Mistr zkontroluje polohy pozednic dle projektové dokumentace. Dále kontroluje 

kontrolu se�íznutí vrchní plochy pozednice. Také kontroluje pr�m�ry vyvrtaných 

otvor� pro uchycení pozednice a vhodnost svorník�. Výsledky kontrol a m��ení 

mistr zapíše do stavebního deníku. 

Bod �. 11 Sloupky 

U montáže sloupk� mistr kontroluje jejich polohu dle projektové dokumentace. 

Dále kontroluje provedení tesa�ských spoj� pro osazení sloupk�. Kontroluje 

svislost sloupk� dle p�íslušných odchylek. Výsledky kontrol a m��ení mistr zapíše 

do stavebního deníku. 

Bod �. 12 Vzp�ry 

U vzp�r mistr kontroluje jejich polohu dle projektové dokumentace a provedení 

tesa�ských spoj� pro osazení vzp�r. Kontrolu mistr zapíše do stavebního deníku. 

Bod �. 13 Vaznice a pásky 
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P�i montáži vaznic mistr kontroluje jejich polohu dle projektové dokumentace, 

vodorovnost, provedení tesa�ských spoj�. Dále kontroluje množství a polohy 

h�ebíkových spoj� a jejich správné provedení.  

Bod �. 14 Krokve a kleštiny 

Po provedení montáže vaznic se následn� osadí krokve a kleštiny. U krokví mistr 

kontroluje jejich správné uložení dle projektové dokumentace, osové vzdálenosti, 

tesa�ské spoje a p�ibití krokví k vaznicím a pozednicím. U osazení kleštin dbá na 

polohu dle projektové dokumentace a správné provedení spojení h�ebíky. 

Kontroly mistr zapíše do stavebního deníku. 

Bod �. 15 Tuhost krovu 

Mistr kontroluje rovinnost h�ebene, tuhost krovu, provedení spoj� a dodržení 

všech technologických postup�. O provedených kontrolách zapíše mistr záznam 

do stavebního deníku. 

12.3 Výstupní kontrola 

Bod �. 14 Kontrola vzhledu 

Mistr pr�b�žn� kontroluje, zda v pr�b�hu prací nedošlo k poškození povrchu 
d�ev�né konstrukce nap�íklad �ezem motorovou pilou, nebo jinými nástroji. O 
provedení kontroly provede zápis do stavebního deníku. 

Bod �. 15 Kontrola geometrie 

Po ukon�ení prací zkontroluje mistr spole�n� s technickým dozorem investora,  

všechny konstrukce realizované etapy, p�edevším tvarové a rozm�rové odchylky 

podle normy �SN 73 0210. Podle projektové dokumentace tvar, p�dorysné 

umíst�ní st�n, otvory. O provedení kontroly bude proveden zápis do SD. 
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Bod �. 16 P�edání prací 

Po ukon�ení prací provede mistr spole�n� s technickým dozorem investora 

p�ejímku prací. Zhodnotí se kvalita tesa�ských spoj�. Zjiš�uje se dodržení 

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

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

deníku. 
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13.1 T 815 – 231R25 28 325 6x6.2 univerzální v�z pro vyvážení a 

p�epravu d�eva 

Tento v�z bude použit na p�evoz klád srubové konstrukce a stropní konstrukce. 

 

 

Obr.  13.1 T 815-231R25 28 235 6x6.2 [28] 

 

MOTOR 
Typ TATRA T3D-928-30 EURO V 
Po�et válc� 8 
Vrtání/zdvih 120/140 mm 
zdvihový objem 12 667 cm³ 
�istý výkon 325 kW/1800 min-1 
�istý to�ivý moment 2100Nm/1100-1200 min-1 
Úprava výfukových plyn� systémem SCR 
P�EVODOVKA 
Typ TATRA 14TS 210L 
Synchronizovaná, poloautomatické �azení NORGREN 
Po�et stup�� 
vp�ed 14 
vzad    2 
P�ÍDAVNÁ P�EVODOVKA 
Typ TATRA 2.30 TRS 2,9 (1,2) 
Sestupná, dvoustup�ová, �editelná za jízdy, zvyšuje 
po�et p�evodových stup�� v p�evodovce 
POMOCNÝ POHON 
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Typ TATRA 1TP z p�evodovky 
NÁPRAVA P�EDNÍ 
TATRA �ízená, hnaná, s výkyvnými polonápravami, 
uzáv�rka osového diferenciálu 
Pérování zkrutnými ty�emi a teleskopickými tlumi�i 
NÁPRAVA ZADNÍ 
TATRA hnané, s výkyvnými polonápravami, uzáv�rky  
osových diferenciál�, uzáv�rka mezinápravového 
diferenciálu, pérování vzduchovými vlnovcovými  
pružinami v kombinaci s vinutými pružinami 
a teleskopickými tlumi�i 
�ÍZENÍ 
Levostranné, monoblok 
BRZDY 
�ty�i nezávislé brzdové systémy-provozní ABS a AZR, 
nouzový, parkovací, odleh�ovací 
PNEUMATIKA, DISKY 
Pneumatiky 315/80 R22,5 
Disky 22,5x9,00 
KABINA 
Trambusová, krátká, sklopná, topná a klimatiza�ní   
jednotka, nezávislé naftové topení 
Po�et sedadel 2 
NÁDRŽ PALIVA 
320 litr� + 67 litr� ADBlue 
HMOTNOSTI 
Nejv�tší tech. p�íp. hmotnost vozidla 28500 kg 
Nejv�tší tech. p�íp. hm. naložené soupravy 55500kg 
ELEKTROVÝSTROJ 
Nap�tí el. sít� 24 V 
Akumulátor 2x12 V 170 Ah 
Alternátor 28 V/55-80 A 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI 
Stoupavost p�i 28500 kg 100% 
Stoupavost p�i 55500 kg 46,0% 
Max. rychlost s omezova�em 85 km/h 
Vn�jší stopový pr�m�r zatá�ení 18,4±0,5 m 
NÁV�S - UMIKOV 
Typ NPK 39T 
Teleskopický náv�s s posuvnými klanicemi ur�ený pro 
odvoz vý�ez� d�íví v délkách od 2 do 14 m. Hydraulické 
roztahování rámu 3000 mm. T�i nápravy BPW ECO 
PLUS z nichž jsou dv� zvedavé. Pérování vzduchové 
vak pérování BWP 30. 
Náv�sový �ep JOST KZ 1010 
Pohotovostní hmotnost náv�su 6350 kg 
Nejv�tší tech. p�íp. zatížení náprav 3 x 9000 g 
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Nejv�tší tech. P�íp. hmotnost náv�su 42000 kg 
HYDRAULICKÝ JE �ÁB - LOGLIFT 
Typ F165 ZT93 
Zdvihová t�ída, skupina H1 B4 
�istý zdvihový moment 152 kNm 
Celkový dosah ramen 9300 mm 
�erpadlo SUNFAB SC 53/53 nebo 75/75 
Typ drapáku  Loglift X53 
Hmotnost je�ábu v�etn� podp�r 2500 kg 
Nosnost na konci 3400 kg / 4m 
                          2950 kg / 5 m 
                          2600 kg / 6 m 
                          2200 kg / 7 m 
                          1850 kg / 8 m 
                          1500 kg / 9 m 
Tab. 13.1 Technické parametry T 815-231R25 28 235 6x6.2 [28] 

13.2 T815 – 250R41 19 230 4x4.1 

Tento nákladní v�z bude použit na dopravu st�ešní konstrukce krovu, rámové 

konstrukce, roštu a oplášt�ní. 

 

Obr.  13.2 T 815-250R41 19 230 4x4.1 [29] 

 

 

 



 

179 

MOTOR   
Typ  T3B - 928 - 50 
Max. výkon  250/1800 (kW)/ ot (min) 
Zdvih. objem  12.667 cm³ 
ROZM�RY   
Délka  7.670 mm 
Ší�ka  2.550 mm 
Výška  3.515 mm 
Rozvor  4.090 mm 
Délka a ší�ka ložené plochy valníku  3.420 x 2.460 mm 
Výška ložné plochy od vozovky  1.550 mm 
VÁHY   
Provozní hmotnost  13.338 kg 
Užite�ná hmotnost 4.662 kg 
Celková hmotnost  18.000 kg 
Celková hmotnost jízdní soupravy  42.000 kg 
Tab. 13.2 Technické parametry T 815-250R41 19 230 4x4.1 [29] 

13.3 P�ív�s valníkový BSS 20.15 L 

Tento nákladní p�ív�s bude použit na dopravu st�ešní konstrukce krovu, rámové 

konstrukce, roštu a oplášt�ní. 

 

Obr.  13.3 P�ív�s valníkový BSS 20.15L [29] 
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VÁHY ��
Provozní hmotnost 5.000 kg 
Užite�ná hmotnost 13.000 kg 
Celková hmotnost 18.000 kg 
ROZM�RY   
Délka 9.690 mm 
Ší�ka 2.500 mm 
Výška 2.250 mm 
Rozvor 5.450 mm 
Délka a ší�ka ložné plochy 
p�ív�su 

7.800 x 2.420 
mm 

ΦΓ2��������#��.∆5��6�	���	�5� 1.550 mm 
Tab. 13.3 Technické parametry P�ív�s valníkový BSS 20.15L [29] 

13.4 V�žový je�áb MB 1030.1 

V�žový je�áb bude použit na p�esun prvku srubového domu a to ze skládky na 

místo osazení prvk�. 
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Obr.  13.4 V�žový je�áb MB 1030.1 [30] 
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TECHNICKÉ PARAMETRY     
Celkový instalovaný výkon 60 kW   
Jišt�ní 100 A   

El. P�ívod-vle�ný gumový kabel  
CGTG 4Bx16 
mm²   

Rozchod (m) 4,6   
Rozvor (m) 5,2   
Max. polom�r ot. �ásti (m) 4,8   
Hmotnost konstrukce (t) 36,1   
Hmotnost protizávaže (t) 32   
Max. tlak na kolo (kN) 192   

ZÁKLADNÍ VÝLOŽNÍK 32 M  
ZASUNUTÁ 
V�Ž 

VYSUNUTÁ 
V�Ž 

Nosnost (t) / max.vyložení (m) 3,2 / 32,0 3,2 / 32,0 
max. nosnost (t) / vyložení (m)     
�ty�násobný záv�s 8,0 / 15,6 8,0 / 15,6 
dvojnásobný záv�s 5,4 / 21,3 5,4 / 21,3 
min. vyložení (m) 4 4 
Výška zdvihu (m) 16,8 28,7 
Tab. 13.4 Technické parametry [30] 

13.5 Je�ábová traverza JT1S 

 

Obr.  13.5 Je�ábová traverza [31] 

 

Nosnost 3.000 kg 
Max. rozp�tí 2.000 mm 
Min. rozp�tí 1.000 mm 
Nadvýšení háku 280 mm 
Hmotnost 90 kg 
Tab. 13.5 Technické parametry je�ábové traverzy [31] 
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13.6 Hákové klešt� HKRW Q / D1 - D2 na d�ev�nou kulatinu 

 

Obr.  13.6 Hákové klešt� [32] 

 

Kod Q D1 D2 W Y H G  Typ 
  kg mm mm mm mm mm kg HKRV 

401M20.01 1000 200 600 105 180 1130 16 
1000/200-
600 

Tab. 13.6 Technické parametry hákových kleští [32] 

13.7 P�íklepová vrta�ka SBE 1100 Plus 

P�íkon stroje 1.100 Watt 
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Tab. 13.7 Technické parametry p�íklepové vrta�ky SBE 110 PLUS [33] 
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Obr.  13.7 P�íklepová vrta�ka SBE 110 PLUS [33] 

13.8 Akumula�ní vrta�ka Metabo BS14, 4 Li 

 

Obr.  13.8 Akumula�ní vrta�ka [34] 

 

Nap�tí akumulátoru 14,4 Volt 
Kapacita akumulátoru 1,3 Ah Lion 
Po�et akumulátor� 2 ks 
Po�et otá�ek 0-450/ 0-1.600/ ot. Min 
Max. kroutící moment 
m�kký 20 Nm 
Max. kroutící moment tvrdý 40 Nm 
Max. pr�m�r vrtáku do oceli 10 mm/16 mm 
Max. pr�m�r vrtáku do 
d�eva 20 mm/16 mm 
Rozp�tí sklí�idla 1-10 mm 
Hmotnost 1,35 kg 
Tab. 13.8 Technické parametry akumula�ní vrta�ky [34] 



 

185 

13.9 DWT HB 03-82 hoblík 1010 W 

 

Obr.  13.9 Hoblík HB 03-82 [35] 

 

Jmenovitý výkon 1,01 kW 

Otá�ky bez zát�že 1600 min-1 

Hloubka odstran�ní 0-3 mm 

Ší�ka hoblování 82 mm 

Hloubka žlábkování 5 mm 

�istá hmotnost 3,7 kg 

M�k�ené držadlo ��

Tab. 13.9 technické parametry hoblíku [35] 

13.10 Okružní pila KSE 68 Plus  

 

Obr.  13.10 Okružní pila KSE 68 Plus [36] 
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P�íkon 1600 W 

Otá�ky 2000-4200 ot./ min 

Rozm�r kotou�e 190 mm 

Max. hloubka �ezu p�i 90° 68 mm 

Hmotnost 5,6 kg 
Tab. 13.10 Technické parametry okružní pily [36] 

13.11 Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 

 

Obr.  13.11 Motorová pila [37] 

 

Zdvihový objem válce 50,1 cm³ 

Výstupní výkon 2,7 kW 

Rychlost p�i volnob�hu 2700 ot./min. 
Maximální otá�ky motoru p�i zatížení 9600 ot./min. 

Vrtání válce 44 mm 

Zdvih válce 32,5 mm 
Systém zapalování SEM AM50 

Vzduchová mezera modulu zapalování 0,3 mm 

Zapalovací sví�ka NGK BPMR7A 
Mezera mezi elektrodami 0,5 mm 
Modelové ozna�ení karburátoru C3-EL32 
Objem palivové nádrže 0,5 lit 

Objem olejové nádrže 0,28 lit 

Typ olejového �erpadla Nastavitelný pr�tok 

Výkon olejového �erpadla 6-10 ml/min 

    

Rozte� �et�zu 325" 
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Doporu�ená délka vodící lišty, min-max 
33-50 cm 

Rychlost �et�zu na max. výkon 18,5 m/s 

    

Hladina hluku 106 dB(A) 

Hladina akustického výkonu, LWA 113 dB(A) 

Vibrace na p�ední rukojeti 2,4 m/s² 

Vibrace na zadní rukojeti 3,6 m/s² 

    

Hmotnost (bez �ezacího za�ízení) 5,1 kg 
Tab. 13.11 Technické parametry motorové pily [37] 

13.12 Ocelové kozové lešení 

UNIVERZÁLNÍ KOZOVÉ LEŠENÍ  
Ší�ka 1,50 m 
Výška 1,70 m 
Nastavitelná Ano 
Nastavitelné od 1,70 m 
Nastavitelné do 3,00 m 
Pracovní výška 5,00 m 
Max. nosnost 850 kg 
Materiál pozinkovan. 
Hmotnost 42,00 kg 
Balení  5 ks 
BG atest Ano 
Nosnost 850 kg 

 

  

Tab. 13.12 technické parametry lešení [38] 
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Obr.  13.12 Kozové lešení [38] 
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14.1 Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništi 

14.1.1 Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel p�i uspo�ádání staveništ� dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracovišt� stanovené zvláštním p�edpisem (na�ízení vlády �. 101/2005 Sb., o 

podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní podmínky) a aby staveništ� 

vyhovovalo obecným požadavk�m na výstavbu podle zvláštního právního 

p�edpisu (Vyhláška �. 137/1998 Sb., o obecných, technických požadavcích na 

výstavbu) a dalším požadavk�m na staveništ� stanoveným v p�íloze �. 1 k tomuto 

na�ízení, je-li pro staveništ� zpracován plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 

na staveništi ( dále jen „plán“), uspo�ádá zhotovitel staveništ� v souladu s plánem 

a ve lh�tách v n�m uvedených. [39] 

Zhotovitel vymezí pracovišt� pro výkon jednotlivých prací a �inností, p�itom 

postupuje dle zvláštních právních p�edpis� upravujících podmínky ochrany zdraví 

zam�stnanc� p�i práci (Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci, ve zn�ní na�ízení vlády �. 

52/2002 Sb., a na�ízení vlády �. 441/2004 Sb.).  [39] 

Za uspo�ádání staveništ� pop�ípad� vymezeného pracovišt�, podle odstavc� 1 a 2 

odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveništ�, pop�ípad� pracovišt�, p�edáno a 

který p�evzal. V zápise o p�edání a p�evzetí se uvedou všechny známé skute�nosti, 

jež jsou významné z hlediska zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví fyzických 

osob zdržujících se na staveništi, pop�ípad� pracovišti. [39] 

Zhotovitel dále zajistí, aby: 

a) p�i provozu a používání stroj� a technických za�ízení (dále jen „stroje“), ná�adí 

a dopravních prost�edk� na staveništi byly krom� požadavk� zvláštních právních 

p�edpis� (Na�ízení vlády c. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí) 
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dodržovány bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

stanovené v p�íloze �. 2 k tomuto na�ízení. [39] 

b) byly spln�ny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 

p�íloze �. 3 k tomuto na�ízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provád�jí: 

•  Práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebráním 

ocelových, d�ev�ných, betonových, železobetonových, pop�ípad� jiných 

prvk� r�zného tvaru a funkce, nap�íklad ty�ových, plošných nebo 

prostorových, do stavebních objekt� nebo technologických konstrukcí o 

požadovaném tvaru (dále jen „montážní práce“) 

•  Práce spojené se skladováním a manipulací a materiálem, pop�ípad� 

výrobky. [39] 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 

montážních prací nebo p�i udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce 

byly provád�ny na pracovištích, která spl�ují požadavky dle na�ízení vlády �. 

101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí., a 

jestliže p�i jejich provád�ní nebo b�hem p�ístupu na pracovišt� hrozí nebezpe�í 

pádu fyzických osob nebo p�edm�t� z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel 

bezpe�né provád�ní t�chto prací, jakož i bezpe�ný p�ístup na pracovišt� v souladu 

s požadavky na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 

hloubky. [39] 

14.2 Další požadavky na staveništ� 

14.2.1 Požadavky na zajišt�ní staveništ� 

Stavby, pracovišt� a za�ízení staveništ� musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpe�eny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, p�i dodržení 

následujících zásad: 
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•  Staveništ� v zastav�ném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 

do výšky nejmén� 1,8 m. P�i Vymezení staveništ� se bere ohled na 

související p�ilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 

komunikace, prostory a provoz na nich co nejmén� narušit. [39] 

Zhotovitel ur�í zp�sob zabezpe�ení staveništ� proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí ozna�ení hranic staveništ�, tak aby byly z�eteln� 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanový lh�ty kontrol tohoto zabezpe�ení 

zna�kou (Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní 

bezpe�nostních zna�ek a zavád�ní signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 

Sb.) na všech vstupech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. [39] 

Nejsou-li požadavky na zabezpe�ení staveništ� pro zrakov� a pohybov� postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 

a oplocení, pop�ípad� ohrazení staveništ� na ve�ejných prostranstvích a ve�ejn� 

p�ístupných komunikacích umož�ovalo bezpe�ný pohyb fyzických osob s 

pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. [39] 

Vjezdy na staveništ� pro vozidla musí být ozna�eny dopravními zna�kami, 

provád�jícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyzna�en bezpe�nostní zna�kou 

(Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní 

bezpe�nostních zna�ek a zavedení signál�, ve zn�ní na�ízení vlády �. 405/2004 

Sb.) na všech vjezdech, a na p�ístupových komunikacích, které k nim vedou. [39] 

P�ed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo za�ízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opat�ení ke spln�ní 

podmínek stanovených provozovateli t�chto vedení, staveb nebo za�ízení, a 

b�hem provád�ní prací je dodržuje. [39] 

Po celou dobu provád�ní prací na staveništi musí být zajišt�n bezpe�ný stav 

pracoviš� a dopravních komunikací; požadavky na osv�tlení stanoví zvláštní 

právní p�edpis (Na�ízení vlády �. 178/2001 Sb.). [39] 
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P�ístup na jakoukoli plochu, která není dostate�n� únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým za�ízením nebo jinými prost�edky zajišt�no 

bezpe�né provedení práce, pop�ípad� umožn�n bezpe�ný pohyb po této ploše. 

[39] 

Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpe�nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, pop�ípad� jeho bezprost�ední blízkosti. [39] 

14.2.2 Za�ízení pro rozvod energie 

1. Do�asná za�ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena a používána takovým zp�sobem, aby nebyla zdrojem nebezpe�í 

vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostate�n� chrán�ny 

p�ed nebezpe�ím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 

do�asného za�ízení pro rozvod energie a ochranných za�ízení musí 

odpovídat druhu a výkonu rozvád�né energie, podmínkám vn�jších vliv� a 

odborné zp�sobilosti fyzických osob, které mají p�ístup k sou�ástem 

za�ízení. Rozvody energie, existující p�ed z�ízením staveništ�, musí být 

identifikovány, zkontrolovány a viditeln� ozna�eny. [39] 

2. Do�asná elektrická za�ízení na staveništi musí spl�ovat normové 

požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve 

stanovených intervalech. Hlavní vypína� elektrického za�ízení musí být 

umíst�n tak, aby byl snadno p�ístupný, musí být ozna�en a zabezpe�en 

proti neoprávn�né manipulaci a s jeho umíst�ním musí být seznámeny 

všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická za�ízení, která nemusí z�stat z provozních 

d�vod� zapnuta, odpojena a zabezpe�ena proti neoprávn�né manipulaci. 

[39] 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení p�esunout mimo staveništ� nebo 

je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu 

dopravních prost�edk� a pojízdných stroj� do ochranného pásma. Nelze-li 
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provoz dopravních prost�edk� a pojízdných stroj� pod vedením vylou�it, 

je nutno umístit záv�sné zábrany a náležitá upozorn�ní. [39] 

14.2.3 Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracovišt� nacházející se ve výšce nebo hloubce 

musí být pevná a stabilní s ohledem na: 

a) po�et fyzických osob, které se na nich sou�asn� zdržují, 

b) maximální zatížení, které se m�že vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) pov�trnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podp�ry nebo jiné sou�ásti pracoviš� dostate�n� stabilní samy o 

sob�, je t�eba stabilitu zajistit vhodným a bezpe�ným ukotvením, aby se 

vylou�il nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracovišt� nebo jeho 

�ásti. [39] 

3.  Zhotovitel zajiš�uje provád�ní odborných prohlídek pracovišt� zp�sobem 

a v intervalech stanovených v pr�vodní dokumentaci, vždy však po zm�n� 

polohy a po mimo�ádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a 

pevnost. [39] 

4. Zhotovitel skladuje materiál, ná�adí a stroje podle p�ílohy �. 3 �ásti I 

k tomuto na�ízení a podle pokyn� výrobce a v souladu s požadavky 

zvláštních právních p�edpis� a požadavky na organizaci práce a 

pracovních postup� stanovenými v p�íloze �. 3 k tomuto na�ízení tak, aby 

nevzniklo nebezpe�í ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 

prost�edí. [39] 

5. Zhotovitel p�eruší práci, jakmile by její další pokra�ování vedlo k ohrožení 

život� nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, 

pop�ípad� k ohrožení majetku nebo životního prost�edí vlivem 

nep�íznivých pov�trnostních vliv�, nevyhovujícího technického stavu 

konstrukce nebo stroje, živelné události, pop�ípad� vlivem jiných 

nep�edvídatelných okolností. D�vody pro p�erušení práce posoudí a o 

p�erušení práce rozhodne fyzická osoba pov��ená zhotovitelem. [39] 
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6. P�i p�erušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat�ení 

k ochran� bezpe�nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o 

provedených opat�eních. [39] 

7. Dojde-li v pr�b�hu prací ke zm�n� pov�trnostní situace nebo 

geologických, hydrogeologických, pop�ípad� provozních podmínek, které 

by mohly nep�ízniv� ovlivnit bezpe�nost práce zejména p�i používání a 

provozu stroj�, zajistí zhotovitel bez zbyte�ného odkladu provedení 

nezbytné zm�ny technologických postup� tak, aby byla zajišt�na 

bezpe�nost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se zm�nou 

technologických postup� zhotovitel neprodlen� seznámí p�íslušné fyzické 

osoby. [39] 

8. V místech s nebezpe�ím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky 

nebo do hloubky zajiš�uje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na 

takovém pracovišti osamocen� byly seznámeny s pravidly dorozumívání 

pro p�ípad nehody a stanoví ú�innou formu dohledu pro pot�ebu v�asného 

poskytnutí první pomoci. [39] 

14.3 Bližší minimální požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i provozu a používání stroj� a ná�adí na staveništi 

14.3.1 Obecné požadavky na obsluhu stroj� 

1. P�ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpe�nost práce, jimiž jsou 

zejména únosnost p�dy, p�ejezd� a most�, sklony pojezdové roviny, 

uložení podzemních vedení technického vybavení, pop�ípad� jiných 

podzemních p�ekážek, umíst�ní nadzemních vedení a p�ekážek. [39] 

2. P�i provozu stroje obsluha zajiš�uje stabilitu stroje v pr�b�hu všech 

pracovních �inností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo 

záv�sy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 

používání a zajišt�ny proti zabo�ení, posunutí nebo uvoln�ní. [39] 
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3. Pokud je u stroje p�edepsáno zvláštní výstražné signaliza�ní za�ízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, p�ípadn� sv�telným 

výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu 

až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; 

není-li v pr�vodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 

�inností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za�ízení 

zv�tšeným o 2 m. Na nep�ehledných pracovištích smí být stroj uveden do 

provozu až po uplynutí doby posta�ující k opušt�ní ohroženého prostoru 

všemi fyzickými osobami. [39] 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným sv�tlem oranžové barvy, �ídí se jeho �innost zvláštními 

právními p�edpisy (Zákon �. 361/2000 Sb.). [39] 

5. P�i použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 

postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních 

p�edpis�; dohled a podle okolností též bezpe�nost provozu na pozemních 

komunikacích zajiš�uje dostate�ným po�tem zp�sobilých fyzických osob, 

které p�i této �innosti užívají jako osobní ochranný pracovní prost�edek 

výstražný od�v s vysokou viditelností. P�i ozna�ení p�ekážky provozu na 

pozemních komunikacích se �ídí ustanoveními zvláštních právních 

p�edpis� (Vyhláška �. 30/2001 Sb.). [39] 
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1. Nosné textilní lano musí mít pr�m�r nejmén� 10 mm. Poškozené lano je 

vylou�eno z používání. [39] 

2. Provedení nosné konstrukce kladky je p�ed prvním použitím prokazateln� 

schváleno fyzickou osobou ur�enou zhotovitelem. [39] 
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1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky 

zjišt�né v pr�b�hu p�edchozího provozu nebo používání stroje a s 

p�ípadnými závadami je �ádn� seznámena i st�ídající obsluha. [39] 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukon�ení práce zajišt�n v 

souladu s návodem k používání, nap�íklad zakládacími klíny, pracovním 

za�ízením spušt�ným na zem nebo za�azením nejnižšího rychlostního 

stupn� a zabrzd�ním parkovací brzdy. Rovn�ž p�i p�erušení práce musí být 

stroj zajišt�n proti samovolnému pohybu alespo� zabrzd�ním parkovací 

brzdy nebo pracovním za�ízením spušt�ným na zem. [39] 

3. Po ukon�ení práce a p�i jejím p�erušení musí být proti samovolnému 

pohybu zajišt�no i pracovní za�ízení stroje jeho spušt�ním na zem nebo 

umíst�ním do p�epravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k 

používání. [39] 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nem�že v p�ípad� 

pot�eby okamžit� zasáhnout, u�iní v souladu s návodem k používání 

opat�ení, která zabrání samovolnému spušt�ní stroje a jeho 

neoprávn�nému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 

vyjmutí klí�e ze spínací sk�í�ky nebo uzamknutí ovládání stroje. [39] 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovišt�, kde nezasahuje do 

komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen 

padajícími p�edm�ty ani �inností provád�nou v jeho okolí. [39] 

�������� ∃∋������
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1. P�eprava, nakládání, skládání, zajišt�ní a upevn�ní stroje nebo jeho 

pracovního za�ízení se provádí podle pokyn� a postup� uvedených v 

návodu k používání. Není-li postup p�i p�eprav� stroje a jeho pracovního 

za�ízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 

provozním bezpe�nostním p�edpise. [39] 
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2. P�i nakládání, skládání a p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního 

prost�edku, jakož i p�i vle�ení stroje a jeho p�ipojování a odpojování od 

tažného vozidla musí být dodrženy požadavky zvláštního právního 

p�edpisu (Na�ízení vlády �. 168/2002 Sb.) a dále uvedené bližší 

požadavky. [39] 

3. P�i p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku se v kabin� 

p�epravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prost�edku 

nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno 

jinak. [39] 

4. P�i p�eprav� stroje na ložné ploše dopravního prost�edku jsou pracovní 

za�ízení, pop�ípad� jiná pohyblivá za�ízení zajišt�na v p�epravní poloze 

podle návodu k používání a spolu se strojem upevn�na a mechanicky 

zajišt�na proti podélnému i bo�nímu posuvu a proti p�evržení, pop�ípad� 

na ložné ploše dopravního prost�edku uložena a upevn�na samostatn�. [6] 

5. Dopravní prost�edek musí být p�i nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpe�n� zabrzd�n a mechanicky zajišt�n proti 

nežádoucímu pohybu. [39] 

6. P�i najížd�ní stroje na ložnou plochu dopravního prost�edku a sjížd�ní z ní 

se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v 

n�mž by mohly být ohroženy p�i pádu nebo p�evržení stroje, p�etržení 

tažného lana nebo jiné nehod�. [39] 

7. Fyzická osoba, navád�jící stroj na dopravní prost�edek, stojí vždy mimo 

stroj i mimo dopravní prost�edek a v zorném poli obsluhy stroje po celou 

dobu najížd�ní a sjížd�ní stroje. [39] 

8. P�i p�eprav� stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní za�ízení, 

pop�ípad� jiná pohyblivá za�ízení, zajišt�na v p�epravní poloze podle 

návodu k používání. [39] 

9. P�ípojný stroj musí být p�i p�ipojování k tažnému vozidlu bezpe�n� 

zabrzd�n a mechanicky zajišt�n proti nežádoucímu pohybu. P�i 

p�ipojování p�ípojného stroje, jehož maximální p�ípustná hmotnost 

nep�evyšuje 750 kg, se smí najížd�t p�ípojným strojem na tažné vozidlo, 
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pokud jsou provedena opat�ení k ochran� zdraví p�i ru�ní manipulaci s 

b�emeny. [39] 

10. �idi� tažného vozidla zacouvá na doraz záv�sného za�ízení a umožní 

fyzické osob�, která p�ipojování provádí, provést všechny nezbytné 

manipulace se záv�sným za�ízením stroje teprve na pokyn náležit� 

pou�ené navád�jící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzd�no. 

[39] 

14.4 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

14.4.1 Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu musí být zajišt�n v souladu s postupem 

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 

p�ednostn� v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. [39] 

2. Za�ízení pro vybavení skládek, jakými jsou op�rné nebo stabiliza�ní 

konstrukce, musí být �ešena tak, aby umož�ovala skladování, odebírání 

nebo dopl�ování prvk� a dílc� v souladu s pr�vodní dokumentací bez 

nebezpe�í jejich poškození. Místa ur�ená k vázání, odv�šování a 

manipulaci s materiálem musí být bezpe�n� p�ístupná. [39] 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodn�né a zpevn�né. Rozmíst�ní 

skladovaných materiál�, rozm�ry a únosnost skladovacích ploch v�etn� 

dopravních komunikací musí odpovídat rozm�r�m a hmotnosti 

skladovaného materiálu a použitých stroj�. [39] 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajišt�na 

jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, 

op�rami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajišt�ny všechny prvky, 

dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se nap�íklad 

p�evrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. [39] 

5. Prvky, které na sebe p�i skladování t�sn� doléhají a nejsou vybaveny pro 

bezpe�né uchopení nap�íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy 
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vzájemn� proloženy podklady. Jako podklad� není dovoleno používat 

kulatinu ani vrstvené podklady tvo�ené dv�ma nebo více prvky voln� 

položenými na sebe. [39] 

6. Tekutý materiál musí být skladován v uzav�ených nádobách tak, aby otvor 

pro pln�ní, pop�ípad� vyprazd�ování byl naho�e. Otev�ené nádrže musí být 

zajišt�ny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné 

nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajišt�ny proti rozvalení. P�i 

skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou 

proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy 

v konstrukcích zajiš�ujících jejich stabilitu. [39] 

7. Nebezpe�né chemické látky a chemické p�ípravky musí být skladovány 

v obalech s ozna�ením druhu a zp�sobu skladování, který ur�uje výrobce, a 

ozna�eny v souladu s požadavky zvláštních právních p�edpis� (Zákon �. 

356/2003 Sb.). [39] 

8. Plechovky a jiné oblé p�edm�ty sm�jí být p�i ru�ním ukládání stav�ny 

nejvýše do výšky 2 m p�i zajišt�ní jejich stability. Trubky, kulatina a 

p�edm�ty podobného tvaru musí být zajišt�ny proti rozvalení. [39] 

9. Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav musí být provád�no ze zem� 

nebo z bezpe�ných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve v�tší 

pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk�, dílc� a sestav ze 

žeb�ík� lze provád�t pouze podle stanoveného technologického postupu. 

[39] 

10. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 

právním p�edpisem. [39] 

14.4.2 Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém p�evzetí montážního 

pracovišt� fyzickou osobou ur�enou k �ízení montážních prací a 

odpov�dnou za jejich provád�ní. O p�edání montážního pracovišt� se 

vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
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montážní pracovišt� umož�ovalo bezpe�né provád�ní montážních prací 

bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a spl�ovalo požadavky 

stanovené v p�íloze �. 1 k tomuto na�ízení. [39] 

2. Fyzické osoby provád�jící montáž p�i ní používají montážní a 

bezpe�nostní pom�cky a p�ípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpe�nostní p�ípravky, sloužící k zajišt�ní bezpe�nosti 

fyzických osob p�i montáži, zejména p�i práci ve výšce, je nutno upevnit k 

dílc�m ješt� p�ed jejich vyzdvižením k osazení, nevylu�uje-li to 

technologický postup montáže. [39] 

4. Zvolené vázací prost�edky musí umožnit zav�šení dílce podle pr�vodní 

dokumentace výrobce. [39] 

5. Zp�sob a místo upevn�ní stejn� jako se�ízení vázacích prost�edk� musí být 

voleno tak, aby upevn�ní i uvoln�ní vázacích prost�edk� mohlo být 

provedeno bezpe�n�. [39] 

6. Pro p�ístup na montážní pracovišt� a pro z�ízení bezpe�né pracovní 

podlahy se využívají trvalé konstrukce, které jsou sou�asn� s postupem 

montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodišt� nebo stropní panely. 

Podmínky stanoví technologický postup montáže. [39] 

7. P�i odebírání dílc� ze skládky nebo z dopravního prost�edku musí být 

zajišt�no bezpe�né skladování zbývajících dílc� podle �ásti I. této p�ílohy. 

8. Zdvihání a p�emis�ování zav�šených b�emen nebo p�emís�ování pomocí 

pojízdných za�ízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 

právního p�edpisu. Je zakázáno zdvihat nebo p�emís�ovat b�emena 

zasypaná, upevn�ná, p�imrzlá, p�ilnutá nebo jiným zp�sobem 

znemož�ující stanovení síly pot�ebné k jejich zdvihnutí, pokud není 

zajišt�no, že nebude p�ekro�ena nosnost použitého za�ízení. [39] 

9. B�hem zdvihání a p�emis�ování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpe�né 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z 

bezpe�né plošiny nebo podlahy provád�t jeho osazení a zajišt�ní proti 

vychýlení. Dílec se odv�šuje od záv�su zdvihacího prost�edku teprve po 

tomto zajišt�ní. [39] 
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10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti p�eklopení šrouby, 

montážními stolicemi, vzp�rami, zaklínováním v základové patce nebo 

jiným vhodným zp�sobem. Zp�sob uvol�ování vázacích prost�edk� z 

osazovaných dílc�, zejména svislých, stanoví technologický postup 

montáže tak, aby bezpe�nost osob nebyla podmín�na stabilitou 

osazovaných dílc� a aby stabilita dílc� nebyla touto �inností ohrožena. 

[39] 

11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je p�edcházející dílec 

bezpe�n� uložen a upevn�n podle technologického postupu. [39] 

12. Montážní p�ípravky pro do�asné zajišt�ní dílc� smí být odstra�ovány až 

po upevn�ní dílc� a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném 

v projektové dokumentaci. [39] 

14.4.3 Malí�ské a nat�ra�ské práce 

Za spln�ní požadavk� bezpe�nosti práce p�i malí�ských a nat�ra�ských pracích se 

považuje: 

1. p�i provád�ní úprav povrch� stavebních a jiných konstrukcí nát�rem nebo 

nást�ikem dodržení stanovených technologických postup� s p�ihlédnutím 

k návod�m k používání a k ur�enému zp�sobu ochrany osob p�ed 

škodlivinami vznikajícími p�i provád�ní t�chto prací, [39] 

2. používání žeb�ík� v souladu s požadavky zvláštního právního p�edpisu 

(Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb.), [39] 

3. provád�ní t�chto prací ve schodiš�ových prostorách z pracovních podlah 

nebo ze žeb�ík� k tomu upravených. [39] 
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14.5 Bližší požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

14.5.1 Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

1. Zp�sob zajišt�ní a rozm�ry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 

musejí odpovídat povaze provád�ných prací, p�edpokládanému namáhání 

a musí umož�ovat bezpe�ný pr�chod. Výb�r vhodných p�ístup� na 

pracovišt� ve výšce musí odpovídat �etnosti použití, požadované výšce 

místa práce a dob� jejího trvání. Zvolené �ešení musí umož�ovat evakuaci 

v p�ípad� hrozícího nebezpe�í. Pohyb na pracovních podlahách a dalších 

plochách ve výšce a p�ístupy k nim nesmí vytvá�et žádná další rizika 

pádu.[40] 

2. V závislosti na zp�sobu zajišt�ní a typu konstrukce musí být p�ijata 

odpovídající opat�ení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 

okraje musí být zajišt�ny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodn� 

uspo�ádané, dostate�n� vysoké a pevné k zabrán�ní nebo zachycení pádu z 

výšky. P�i použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úraz� 

zam�stnanc� p�i jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu m�že 

být p�erušena pouze v místech žeb�íkových nebo schodiš�ových p�ístup�. 

3. Požadavky na uspo�ádání, montáž, demontáž, zajišt�ní stability a 

únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v pr�vodní, 

pop�ípad� provozní dokumentaci. [40] 

4. Zábradlí se skládá alespo� z horní ty�e (madla) a zarážky u podlahy 

(ochranné lišty) o výšce minimáln� 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní 

úrovní v�tší než 2 m, musí být prostor mezi horní ty�í (madlem) a 

zarážkou u podlahy zajišt�n proti propadnutí osob osazením jedné nebo 

více st�edních ty�í, p�ípadn� jiné vhodné výpln�, s ohledem na místní a 

provozní podmínky. Za dostate�nou se považuje výška horní ty�e (madla) 

nejmén� 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní p�edpisy jinak. 

[40] 
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5. Jestliže provedení ur�ité pracovní operace vyžaduje do�asné odstran�ní 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provád�ní této operace 

p�ijata ú�inná náhradní bezpe�nostní opat�ení. Práce ve výškách a nad 

volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opat�ení 

provedena. Bezprost�edn� po do�asném p�erušení nebo ukon�ení p�íslušné 

pracovní operace se odstran�ná konstrukce ochrany proti pádu op�t osadí. 

[40] 

14.5.2 Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

1. Zam�stnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prost�edky 

odpovídaly povaze provád�né práce, p�edpokládaným rizik�m a 

pov�trnostní situaci, umož�ovaly bezpe�ný pohyb a aby byly pravideln� 

prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky pr�vodní dokumentace; 

p�itom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prost�edky, které 

spl�ují požadavky stanovené zvláštními právními p�edpisy (Na�ízení vlády 

�. 21/2003 Sb). [40] 

2. Podle ú�elu a zp�sobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prost�edky pro pracovní polohování a 

prevenci proti pád�m z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prost�edky proti pád�m z výšky (systémy 

zachycení pádu). [40] 

3. Osobní ochranné pracovní prost�edky se používají samostatn� nebo 

v kombinaci prvk� a sou�ástí systém� a v souladu s návody k používání 

dodanými výrobcem tak, že je[40] 

a) zam�stnanci zamezen p�ístup do prostoru, v n�mž hrozí nebezpe�í pádu 

(1,5 m od volného okraje), 

b) zam�stnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 

zabrán�no, nebo 

c) pád bezpe�n� zachycen a zachyceného zam�stnance lze neprodlen� a 

bezpe�n� vyprostit, pop�ípad� dopravit do bezpe�ného místa; 
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k zachycení pádu musí dojít v dostate�né výšce nad p�ekážkou 

(terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vylou�ilo zran�ní 

zam�stnance. [40] 

4. Zam�stnanec se musí p�ed použitím osobních ochranných pracovních 

prost�edk� p�esv�d�it o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a 

nezávadném stavu. [40] 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prost�edek proti pádu, pop�ípad� 

pracovní polohovací systém, v�etn� kotevních míst, musí být ur�en v 

technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování 

technologického postupu nevyžadují, ur�í vhodný zp�sob zajišt�ní proti 

pádu, respektive pracovního polohování, v�etn� míst kotvení, odborn� 

zp�sobilý zam�stnanec pov��ený zam�stnavatelem. Místo kotvení 

osobního ochranného pracovního prost�edku proti pádu musí být ve sm�ru 

pádu dostate�n� odolné. [40] 

6. Zam�stnavatel zajistí, aby zam�stnanec provád�jící práce p�i použití 

osobních ochranných pracovních prost�edk� proti pádu byl pro 

p�edpokládané �innosti vyškolen, zejména pak pro vyproš�ovací postupy 

p�i mimo�ádných událostech. [40] 

14.5.3 Používání žeb�ík� 

1. Žeb�ík m�že být použit pro práci ve výšce pouze v p�ípadech, kdy použití 

jiných bezpe�n�jších prost�edk� není s ohledem na vyhodnocení rizika 

opodstatn�né a ú�elné, p�ípadn� kdy místní podmínky, týkající se práce ve 

výškách, použití takových prost�edk� neumož�ují. Na žeb�íku mohou být 

provád�ny jen krátkodobé, fyzicky nenáro�né práce p�i použití ru�ního 

ná�adí. Práce, p�i nichž se používá nebezpe�ných nástroj� nebo ná�adí jako 

nap�íklad p�enosných �et�zových pil, ru�ních pneumatických ná�adí, se na 

žeb�íku nesm�jí vykonávat. [40] 
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2. P�i výstupu, sestupu a práci na žeb�íku musí být zam�stnanec obrácen 

obli�ejem k žeb�íku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpe�ného 

uchopení a spolehlivou oporu. [40] 

3. Po žeb�íku mohou být vynášena (snášena) jen b�emena o hmotnosti do 15 

kg, pokud zvláštní právní p�edpisy nestanoví jinak. [40] 

4. Po žeb�íku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na n�m pracovat sou�asn� 

více než jedna osoba. [40] 

5. Žeb�ík nesmí být používán jako p�echodový m�stek s výjimkou p�ípad�, 

kdy je k takovému použití výrobcem ur�en. [40] 

6. Žeb�íky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 

p�esahovat výstupní (nástupní) plošinu nejmén� o 1,1 m, p�i�emž tento 

p�esah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou �ástí konstrukce, za 

kterou se vystupující (sestupující) zam�stnanec m�že spolehliv� p�idržet. 

Sklon žeb�íku nesmí být menší než 2,5 : 1, za p�í�lemi musí být volný 

prostor alespo� 0,18 m a u paty žeb�íku ze strany p�ístupu musí být 

zachován volný prostor alespo� 0,6 m. [40] 

7. Žeb�ík musí být umíst�n tak, aby byla zajišt�na jeho stabilita po celou 

dobu použití. P�enosný žeb�ík musí být postaven na stabilním, pevném, 

dostate�n� velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby p�í�le byly 

vodorovné. Záv�sný žeb�ík musí být upevn�n bezpe�ným zp�sobem a s 

výjimkou provazových žeb�ík� zajišt�n proti posunutí a rozkývání. 

Provazový žeb�ík m�že být používán pouze pro výstup a sestup. [40] 

8. U p�enosných žeb�ík� musí být zabrán�no jejich podklouznutí zajišt�ním 

bo�nic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových p�ípravk� 

nebo jiných opat�ení s odpovídající ú�inností. Skládací a výsuvné žeb�íky 

musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajišt�ny proti vzájemnému 

pohybu. Pojízdné žeb�íky musí být p�ed zahájením prací a v jejich pr�b�hu 

zajišt�ny proti pohybu. P�enosné d�ev�né žeb�íky o délce v�tší než 12 m 

nelze používat. [40] 

9. Na žeb�íku smí zam�stnanec pracovat jen v bezpe�né vzdálenosti od jeho 

horního konce, za kterou se u žeb�íku op�rného považuje vzdálenost 
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chodidel nejmén� 0,8 m, u dvojitého žeb�íku nejmén� 0,5 m od jeho 

horního konce. [40] 

10. P�i práci na žeb�íku musí být zam�stnanec v p�ípadech, kdy stojí chodidly 

ve výšce v�tší než 5 m, zajišt�n proti pádu osobními ochrannými 

pracovními prost�edky. [40] 

11. Zam�stnavatel zajistí provád�ní prohlídek žeb�ík� v souladu s návodem na 

používání. [40] 

12. Ch�ze na d�ev�ném dvojitém žeb�íku (malí�ské práce) m�že být 

provád�na zaškolenými zam�stnanci, pohybují-li se po ploše, kde je 

vylou�eno nebezpe�í ztráty stability žeb�íku. [40] 

14.5.4 Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

1. Materiál, ná�adí a pracovní pom�cky musí být uloženy, pop�ípad� 

skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajišt�ny proti 

pádu, sklouznutí nebo shození jak b�hem práce, tak po jejím ukon�ení. 

[40] 

2. Pro upevn�ní ná�adí, uložení drobného materiálu (h�ebíky, šrouby apod.) 

musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu ú�elu upravený pracovní 

od�v. [40] 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze p�et�žovat; hmotnost materiálu, 

pom�cek, ná�adí, v�etn� osob, nesmí p�ekro�it nosnost konstrukce 

stanovenou v pr�vodní dokumentaci. [40] 

14.5.5 Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 

riziko pádu osob nebo p�edm�t� (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné 

vždy bezpe�n� zajistit. [40] 

2. Pro bezpe�né zajišt�ní ohrožených prostor� se použije zejména 

a) vylou�ení provozu, 
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b) konstrukce ochrany proti pádu osob a p�edm�t� v úrovni místa práce 

ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostor� dvouty�ovým zábradlím o výšce 

nejmén� 1,1 m s ty�emi upevn�nými na nosných sloupcích s 

dostate�nou stabilitou; pro práce nep�esahující rozsah jedné pracovní 

sm�ny posta�í vymezit ohrožený prostor jednoty�ovým zábradlím, 

pop�ípad� zábranou o výšce nejmén� 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostor� k tomu ur�eným zam�stnancem po celou 

dobu ohrožení. [40] 

3. Ohrožený prostor musí mít ší�ku od volného okraje pracovišt� nejmén� 

a) 1,5 m p�i práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m p�i práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m p�i práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu p�i práci ve výšce nad 30 m. 

Ší�ka ohroženého prostoru se vyty�uje od paty svislice, která prochází 

vn�jší hranou volného okraje pracovišt� ve výšce. [40] 

4. P�i práci na plochách se sklonem v�tším než 25 stup�� od vodorovné 

roviny se ší�ka ohroženého prostoru podle bodu 3 zv�tšuje o 0,5 m. 

Obdobn� se zv�tšuje tato ší�ka o 1 m na všechny strany od p�dorysného 

profilu vertikáln� dopravovaného b�emene v místech dopravy materiálu. 

[40] 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika p�i práci na vysokých objektech, 

nap�íklad na komínech, stožárech, v�žích, je ohroženým prostorem pás o 

ší�ce stanovené v bod� 3 kolem celého obvodu paty objektu. [40] 

6. Práce nad sebou lze provád�t pouze výjime�n�, nelze-li zajistit provedení 

prací jinak. Technologický postup musí obsahovat zp�sob zajišt�ní 

bezpe�nosti zam�stnanc� na níže položeném pracovišti. [40] 
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14.5.6 Práce na st�eše 

1. Zam�stnance vykonávající práci na st�eše je nutné chránit proti[40] 

a) Pádu ze st�ešních pláš�� na volných okrajích 

b) Sklouznutí z plochy st�echy p�i jejím sklonu nad 25 stup��, 

c) Propadnutím st�ešní konstrukcí 

2. Ochranu proti pádu ze st�echy nejen po obvodu, ale i do sv�tlík�, 

technologických a jiných otvor�, zam�stnavatel zajistí použitím ochranné, 

p�ípadn� záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných 

pracovních prost�edk� proti pádu.[40] 

3. Zajišt�ní proti sklouznutí zam�stnavatel zajistí použitím žeb�ík� 

upevn�ných v míst� práce a pot�ebných komunikací, p�ípadn� použitím 

ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prost�edk� 

proti pádu. U st�ech se sklonem nad 45 stup�� od vodorovné roviny je 

nutno použít vedle žeb�ík� ješt� osobní ochranné pracovní prost�edky proti 

pádu. [40] 

4. Zajišt�ní proti propadnutí se provádí na všech st�ešních pláštích, kde je 

p�dorysná vzdálenost mezi lat�mi nebo jinými nosnými prvky st�ešní 

konstrukce v�tší než 0,25 m a kde není zaru�eno, že jednotlivé st�ešní 

prvky jsou bezpe�né proti prolomení zatížením osobami v�etn� ná�adí, 

pracovních pom�cek a materiálu, p�ípadn� není toto zatížení vhodn� 

rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo p�ístupová podlaha 

apod.). [40] 

5. Stavba a oprava komín� ze st�echy se sklonem nad 10 stup�� se provádí 

z bezpe�né pracovní plochy o ší�ce nejmén� 0,6 m. [40] 

14.5.7 Shazování p�edm�t� a materiálu 

1. Shazovat p�edm�ty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen 

za p�edpokladu, že[40] 

a) místo dopadu je zabezpe�eno proti vstupu osob (ohrazením, 

vylou�ením provozu, st�ežením apod.) a jeho okolí je chrán�no proti 
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p�ípadnému odrazu nebo rozst�iku shozeného p�edm�tu nebo 

materiálu, 

b) materiál je shazován uzav�eným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opat�ení, zamezující nadm�rné prašnosti, hlu�nosti, 

pop�ípad� vzniku jiných nežádoucích ú�ink�. 

2. Nelze shazovat p�edm�ty a materiál v p�ípad�, kdy není možné bezpe�n� 

p�edpokládat místo dopadu, jakož ani p�edm�ty a materiál, které by mohly 

zam�stnance strhnout z výšky. [40] 

14.5.8 P�erušení práce ve výškách 

P�i nep�íznivé pov�trnostní situaci je zam�stnavatel povinen zajistit p�erušení 

prací. Za nep�íznivou pov�trnostní situaci, která výrazn� zvyšuje nebezpe�í pádu 

nebo sklouznutí, se p�i pracích ve výškách považuje: [40] 

a) bou�e, déš�,  sn�žení nebo tvo�ení námrazy, 

b) �erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla v�tru 5 stup�� Bf) p�i práci na 

zav�šených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žeb�ících nad 5 

m výšky práce a p�i použití záv�su na lan� u pracovních polohovacích 

systém�; v ostatních p�ípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 

v�tru 6 stup�� Bf), 

c) dohlednost v míst� práce menší než 30 m, 

d) teplota prost�edí b�hem provád�ní prací nižší než -10 st. C. 

14.5.9 Školení zam�stnanc� 

Zam�stnavatel poskytuje zam�stnanc�m v dostate�ném rozsahu školení o 

bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 

zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zam�stnanci nemohou 

pracovat z pevných a bezpe�ných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 

pracovních plošinách, na žeb�ících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
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ochranných pracovních prost�edk�. P�i montáži a demontáži lešení postupuje 

zam�stnavatel podle �ásti VII. bodu 7 v�ty druhé. [40] 

14.5.10 Jednotlivé ochranné pracovní prost�edky 

Pro ochranu hlavy 

•  Ochranné p�ilby 

Pro ochranu sluchu 

•  Zátkové chráni�e sluchu  

•  Mušlové chráni�e sluchu 

•  Mušlové chráni�e sluchu, které lze p�ipojit k ochranným p�ilbám 

Ochrana obli�eje 

•  Ochranné brýle 

•  Ochranné obli�ejové štíty 

Ochrana rukou a paží 

•  Rukavice na ochranu p�ed mechanickým poškozením 

•  Rukavice na ochranu p�ed elekt�inou, zá�ezem  

Pro ochranu nohou 

•  Obuv s ochrannou a bezpe�nostní tužinkou 

Pro ochranu trupu a b�icha 

•  Ochranné vesty, kabáty a zást�ry pro ochranu p�ed strojním za�ízením a 

p�ed ru�ním ná�adím (bodnutí, po�ezání) 
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Záv�r: 

Pro výstavbu hrubé vrchní stavby jsem vypracovala technickou zprávu pro 
hrubou vrchní stavbu, technologické p�edpisy pro provád�ní srubových st�n, 
stropní konstrukce, d�ev�né rámové konstrukce a konstrukci krovu. Vytvo�ila 
jsem položkový rozpo�et hrubé vrchní stavby, �asový plán a plán nasazení 
pracovník�. Dále jsem navrhla za�ízení staveništ�, strojní sestavu a kvalitativní 
požadavky a jejich zajišt�ní pro hrubou vrchní stavbu. V práci se také zabývám 
bezpe�ností práce a ochrany zdraví. 

Tento projekt jsem si vybrala z d�vod� nových poznatk� p�i realizace 
srubového domu a taky proto, že bych v budoucnu ráda pracovala s d�ev�nými 
stavbami.  
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