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Abstrakt 

Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu v Boskovicích. 

Práce obsahuje technickou zprávu objektu, návrh zařízení staveniště, návrh vhodných strojů a 

mechanismů potřebných pro realizaci, dále řeší širší vztahy dopravních tras na staveniště, rozpočet a 

časový plán. V technologickém předpisu je uveden detailní postup provádění nosné konstrukce krovu 

a opláštění střechy. K etapě zastřešení objektu je podrobně zpracován plán bezpečnosti a kontrolní a 

zkušební plán. 

Klíčová slova 

Zastřešení, bytový dům, jednoplášťová plochá střecha, hydroizolační vrstva, tepelně technický 

posudek, technologický předpis, staveniště, dopravní vztahy, strojní sestava, věžový jeřáb, kontrolní 

a zkušební plán, bezpečnost a ochrana zdraví, rozpočet, harmonogram.  

  

 

Abstract 

Content of this master‘s thesis is construction technological project of apartment block in Boskovice. 

The masters’s thesis contains technical report of the building, suggested construction site 

installations, proposal of suitable machines and mechanisms required for construction, further it 

solves wider relations of transport lines to construction site, budget and time schedule. Detailed 

procedure of assembly of the load-bearing roof truss and the roof sheathing is provided in 

specifications. Safety and health protection, control and test plans are elaborated for stage of the 

building roofing. 
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Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologický projekt bytového domu 

v Boskovicích. Úkolem této práce je navrhnout vhodné řešení pro realizaci stavby bytového 

domu. Pro výstavbu objektu je vytvořen návrh zařízení staveniště, včetně zásobování 

hlavními médii a návrh strojní sestavy. V harmonogramu je znázorněn časový průběh a 

návaznost jednotlivých činností při výstavbě. Pro jednotlivé objekty je zpracován propočet 

podle technickohospodářských ukazatelů a pro objekt bytového domu je navíc zpracován i 

podrobný položkový rozpočet. 

Pro etapu zastřešení, která se skládá ze dvou částí, jsou podrobně zpracovány dva 

technologické předpisy. Na tyto technologické předpisy navazuje plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a kontrolní a zkušební plán. Při vypracování technologického předpisu pro 

pilovou střechu, byly zjištěny nedostatky v navržené skladbě a tepelně technický posudek 

prokázal, že konstrukce nevyhoví požadavkům normy. Původní skladba pilové střechy byla 

upravena a nově navržená skladba tepelně technicky posouzena. 

Cílem této diplomové práce je vytvoření optimálního, časově a finančně úsporného, 

výrobního procesu pro realizaci bytového domu v Boskovicích. 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA BYTOVÉHO DOMU 

1.1 Obecné informace 

1.1.1  Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba bytového domu v Boskovicích 

Místo stavby: Hybešova 

parcela č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 2066/3 

66448 Boskovice 

Katastrální území: Boskovice (okres Blansko) 

Investor: PROPERITY KUBUS, s.r.o. 

IČO: 26314592 

Bauerova 491/10 

603 00 Brno - Pisárky 

Projektant: RGB STUDIO, s.r.o. 

IČO: 27750566 

Kalvodova 105/5 

602 00 Brno  

Hlavní dodavatel: INGE CZ, s.r.o.  

IČO: 27259411 

Neumanna 270/2 

617 00 Brno – Dolní Heršpice 

1.1.2  Obecné údaje o stavbě 

Navrhovaný objekt bytového domu je součástí projektu s názvem KUBUS Boskovice, který 

se skládá celkem z 11 staveb. Komplexní projekt zahrnuje bytový dům, nízkopodlažní bytové 

domy a podzemní garáže. Výstavba komplexu je plánovaná do celkem 4 etap, stavba 

bytového domu bude realizována jako počáteční v 1. etapě. 

Objekt se nachází v centrální části Boskovic, podél ulice Hybešova. V tomto místě se dříve 

nacházel areál dřevařské pily. Pro výstavbu bylo nutné zbourat stávající objekty v areálu, 

předpokládáme, že objekty zboural invertor na své vlastní náklady. Stavba se nachází 

v severní části pozemku, terén je na většině plochy rovinatý, v severozápadní části svahovitý. 

Výška objektu je navržena tak, aby korespondovala s okolní zástavbou a budoucí plánovanou 

zástavbou. 

Pozemek pro bytový dům se rozkládá přes 4 parcely s parcelním č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 

2066/3. Celková plocha pozemku je 2534 m
2
.  
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Plochy parcel: 2063/2 - 525 m
2
 

2063/3 - 1248 m
2
 

2066/2 - 376 m
2
 

2066/3 - 385 m
2
 

Vlastnické právo:  Ing. Sláma Jan 

Kpt. Jaroše 158/3  

680 01 Boskovice 

1.2 Stavebně architektonické řešení objektu 

Objekt má 4 nadzemní podlaží, výšku 13,65 m, podlaha 1NP ±0,000 = 398,560 m n. m., 

půdorysné rozměry 11,88 x 59,08 m. 

Obestavěný prostor: 10714,72 m
3 

Zastavěná plocha: 701,87 m
2
 

Užitná plocha: 2495,2 m
2
 

Celkem se v objektu nachází 35 bytů z toho 20 bytů 2+kk, 8 bytů 1+kk, 4 byty 3+kk a 3 byty 

4+kk. V každém bytě se nachází vstupní hala, koupelna s WC, šatna, komora, obytný prostor 

s kuchyňským koutem a u větších bytů pokoje navíc. Do objektu je umožněn přístup ze 3 

samostatných, nepropojených vstupů, na ně navazují dvouramenná schodiště do vyšších pater. 

Vstupy jsou umístěny v jihozápadní části, chráněné stříškou. 

Zdivo tvoří keramické tvárnice, pro obvodové zdivo je použitý systém P+D, pro vnitřní zdivo 

systém AKU. Stropy jsou zhotoveny z keramických nosníků a vložek. Budova je zateplena 

kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální vlny. Okenní otvory jsou na 

jihozápadní a severovýchodní straně, k bytům náleží balkóny zavěšené na táhlech. Tyto 

balkóny mají i estetický význam, na severovýchodní straně jsou rozmístěny symetricky v ose 

pod sebou, na jihozápadě jsou balkóny rozmístěny asymetricky. Část budovy na jihozápadě je 

zastřešena členitou pilovou střechou, zbylá část jednoplášťovou plochou střechou. 

1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 

1.3.1 Geologie podloží 

Zájmové území spadá do Boskovické brázdy, ta je situována na tektonickém styku štítu 

moldanubika a granodioritů brněnského masivu. Tvoří ji slepence, pískovce, prachovce a 

jílovce. Její okraje tvoří pás hrubě úlomkovitých hornin, brekcií a slepenců. Na permokarbon 

transgresívně nasedají neogenní sedimenty – mořské vápenité jíly. V nadloží jsou kvarterní 

sedimenty tvořené údolními nivami a terasami, svahovými hlínami, sutěmi a sprašemi. 
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Radonový průzkum pozemku prokázal, že se zde nachází střední radonový index a bude tak 

nutné použít protiradonovou izolaci. 

Souhrnná specifikace zemin:  

Navážky – hlína písčitá se sutí F3/F4, hlína F6, suť s pískem 

Kvartérní sedimenty – hlína F6Cl, tuhá konzistence 

Neogenní sedimenty – jíly F8CH, jíl písčitý F4CS2, prachovité jíly F6Cl 

Jedná se o 4. třídu těžitelnosti, zeminy jsou soudržné. Podrobnější geotechnické parametry 

zemin jsou uvedeny v inženýrsko-geologickém průzkumu.    

1.3.2 Základy 

Základy objektu se skládají z kombinace základových pasů, prahů a betonových pilot. 

Minimální hloubka založení je 1000 mm pod úrovní upraveného terénu. Na základové 

konstrukce je použitý beton třídy C 20/25 XC2 a ocelová výztuž R 10 505 s minimálním 

krytím 50 mm. Pod podkladním betonem je proveden hutněný násyp Edef≥45,0 MPa při 

100% zhutnění dle Proctor standard Edef1/Edef2=2,1. Následuje podkladní betonová deska 

z betonu třídy C 12/15, tloušťky 100 mm. 

Na severozápadní straně pozemku se terén prudce svažuje, základové pasy přechází na opěrné 

konstrukce. Opěrky jsou založeny na kótách -3,435 m a -2,885 m a současně tvoří stěnu pro 

provedení zásypu pod podkladní beton, tyto konstrukce vynáší obvodové zdivo stavby. 

Součástí základových konstrukcí jsou i 2 balkony v 1NP, ty navazují na opěrné konstrukce, 

tyto konstrukce je nutné osadit před betonáží základů a provázat jejich výztuž. Podrobné 

řešení je vypracováno v projektu statiky. 

Pilotovací rovina je umístěna v hloubce -1,235 m = 397,325 m.n.m, na této rovině musí být 

dosažena dostatečná únosnost pro pojezd pilotovací soupravy. Návrh pilot, jejich průměr, 

řešení a rozmístění je součástí projektu statiky. 

1.3.3 Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce tvoří převážně keramické tvarovky systému POROTHERM. Na stavbu jsou 

použity 2 druhy tvárnic, POROTHERM P+D pro vnější zdivo a pro vnitřní zdivo tvárnice 

POROTHERM AKU s akustickými vlastnostmi. Dále jsou na stavbě v malém rozsahu 

použity betonové bednící tvarovky. 

Obvodové zdivo 

Obvodové zdivo tvoří keramické tvárnice ze systému POROTHERM 30 P+D, zděné na maltu 

M10. Z vnitřní strany je zdivo omítnuto vápennou omítkou tl. 15 mm, z vnější strany je zdivo 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem na bázi minerální vlny, tloušťka 60 mm. 

V místech věnců a jiných betonových konstrukcí je tloušťka tepelné izolace adekvátně 

zvýšena. Překlady nad otvory jsou keramické, ze systému POROTHERM 238 s vloženou 

tepelnou izolací. 
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Vnitřní zdivo 

Stěny mezi byty a stěny oddělující byty od schodišťového prostoru jsou z cihelných tvárnic 

POROTHERM 30 AKU, aby byly dodrženy požadavky na zvukovou izolaci R´w= 52 dB. 

Stěny oddělující jednotlivé byty od schodišťového prostoru jsou zaizolovány minerální vlnou 

tl. 30 mm. Příčné stěny v bytech jsou z tvárnic POROTHERM 11,5 P+D, 8 P+D. Předstěny 

různých tlouštěk pro vedení instalací, jsou ze systému YTONG plnoplošně lepeny ke stěnám. 

1.3.4 Vodorovné konstrukce, schodiště a balkóny 

Stropy 

Stropy tvoří systém POROTHERM z nosníků a vložek, u větších rozpětí je tloušťka  

stropu 290 mm, v ostatních místech je tloušťka 250 mm. Do nadbetonávky je uložená 

svařovaná síť KARI ø4 s oky 150/150 mm. V místě schodišťového prostoru jsou ve stropech 

použity dobetonávky, vyztužené desky a žebra. Veškeré podrobnosti o stropech jsou řešeny 

ve statické části projektové dokumentace. 

Schodiště 

Schodišťové konstrukce jsou včetně stupňů monolitické, z betonu třídy C 20/25, vyztužené 

betonářskou ocelí 10 505. Kotvení je do nosných konstrukcí provedeno pomocí systému 

Schöck Tronsole, tento systém zabezpečuje ochranu proti kročejovému hluku. Tam, kde není 

tento systém možné použít, bude část schodiště od okolí dilatovaná vloženou polystyrenovou 

páskou tl. 15 mm. 

Balkóny 

Balkóny jsou prefabrikované, železobetonové. Prefabrikáty jsou vyrobené na zakázku, včetně 

osazených prvků pro nosná táhla a kotvení zábradlí. Proti vzniku tepelných mostů jsou ve 

spoji balkónu s objektem osazeny nosníky Schöck Isokorb. 

1.3.5 Střešní konstrukce 

Část zastřešení, na jihozápadní straně, tvoří pilová střecha pokrytá PVC fólií. Její nosná 

konstrukce se skládá z dřevěných krokví uložených na pozednici a ocelových svařovaných 

prvcích. Úžlabí je vyspádováno na plochou střechu s kačírkem. Druhou část střechy, na 

stropech z keramických nosníků a vložek, tvoří plochá střecha se zatěžovací vrstvou 

z kačírkového zásypu. Odvodnění je zajištěno vyspádováním do vpusti ve středu objektu.  

Pilová střecha 

Nosnou konstrukci pilové střechy tvoří dřevěné krokve 160/240 mm, v nižší části střechy jsou 

krokve uloženy na dřevěné hranoly, ty jsou připevněny pomocí svorníků do železobetonového 

věnce. V horní části jsou krokve přišroubovány k ocelovému svařenci z nosníků UPE180. 

Veškeré dřevěné prvky ve střešní konstrukci jsou impregnovány nátěrem proti hnilobě a 

škůdcům. Na krokvích je přikotveno bednění z OSB desek, tl. 22 mm. Toto bednění slouží 
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jako plnoplošný podklad pro uložení dalších vrstev. Na bednění je položena samolepící 

asfaltová parozábrana a tepelná izolace ze 2 vrstev PIR panelů. Hydroizolační vrstvu střechy 

tvoří mechanicky kotvená fólie z PVC. Stropy ve 4NP jsou ze zavěšených sádrokartonových 

podhledů dvakrát opláštěných, včetně vrstvy izolace z minerálních vláken. 

Plochá střecha 

Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu na nosném keramickém stropu. Na nadbetonávce 

stropu je provedena penetrace asfaltovým nátěrem, následuje parotěsná vrstva z natavitelných 

asfaltových pásů, tl. 5 mm. Tepelnou izolaci střechy tvoří vrstva z EPS 100S STABIL, 

tloušťky 140 mm. Spádování střechy je tvořeno pomocí spádových klínů, výška klínů 

je 20-185 mm. Následuje separační vrstva ze skelného rouna, jako hydroizolační vrstva je 

navržena fólie z měkčeného PVC, tl. 1,5 mm. Ochrannou vrstvu hydroizolace tvoří textilní 

rouno a na něj je uložena vrstva z vymývaného kameniva frakce 8-16 mm, tl. 50 mm. Fóliová 

izolace je vytažena až pod oplechování atiky, u svislých stěn do výšky 150 mm. 

1.3.6 Podlahy  

Roznášecí vrstvu podlah tvoří anhydritový potěr AE20, minimální tloušťky 35 mm. Proti 

šíření kročejového hluku jsou v podlahách navrženy zvukové izolace, od izolace je mazanina 

oddělena PE fólií tl. 0,2 mm, položenou na sucho s přelepenými spoji s přesahem 100 mm. 

Před prováděním anhydritových mazanin byly kolem stěn umístěny svislé pásky z pěnového 

polystyrenu tl. 8 mm, přesahující o 20 mm vrchní hranu mazaniny, obdobně byly obaleny i 

prostupy. V koupelnách je potěr chráněný hydroizolačním nátěrem, ten je vytažen 150 mm 

nad úroveň podlahy, rohy jsou vyztuženy pružnými páskami. 

Podkladní betonová deska v 1NP je z betonu C 12/15, vyztužená KARI sítí Ø 6 mm s oky 

100/100 mm. Na ní je proveden penetrační nátěr a celoplošně natavená hydroizolace 

z modifikovaných asfaltových pásů tl. 5 mm. Následuje vrstva tepelné izolace 

z expandovaného polystyrenu Standard Bachl EPS 100S tl. 70 mm. 

Nášlapné vrstvy v bytech, společných chodbách, na schodištích a v kójích, tvoří keramické 

dlažby pokládané do lepícího tmelu. Součástí keramických podlah je keramický soklový 

pásek vysoký 80 mm. Další nášlapnou vrstvou v bytech je laminátová podlaha, tloušťky  

7 mm. Přechody mezi jednotlivými povrchy budou řešeny pomocí systémových hliníkových 

podlahových lišt a dilatačních lišt. 

1.3.7 Podhledy 

Na chodbě od vstupu ke schodišti jsou nerozebíratelné zavěšené sádrokartonové podhledy na 

dvojité ocelové konstrukci. Závěsy jsou systémové kovové, jednoduše opláštěné 

sádrokartonovými deskami Knauf white tl. 12,5 mm. U stěny je přiznaná spára tloušťky  

5-8 mm, po obvodu zdi je přichycen UD profil 28x27 mm Standard Knauf D112. 
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Ve 4NP, pod dřevěnými krokvemi, je nainstalován nerozebíratelný zavěšený sádrokartonový 

podhled na dvojité ocelové konstrukci zavěšený na systémových kovových závěsech, dvojitě 

opláštěný sádrokartonovými deskami Knauf red tl. 12,5 mm. Na deskách bude položena 

izolace z minerálních vláken, tl. 40 mm, s objemovou hmotností 50 kg/m
3
. Požární odolnost 

konstrukce, včetně střechy, musí dosahovat minimálně REI 30. V místnostech, kterými vedou 

svody od dešťových vpustí, je nainstalován nerozebíratelný zavěšený sádrokartonový podhled 

na dvojité ocelové konstrukci, zavěšený na systémových kovových závěsech, jednoduše 

opláštěný impregnovanými sádrokartonovými deskami Knauf green, tl. 12,5 mm. Po obvodu 

zdi je přichycen UD profil 28x27 mm Standard Knauf D112. 

1.3.8 Povrchové úpravy 

Omítky 

Vnitřní omítky na keramickém zdivu jsou dvouvrstvé. Jádrová omítka je vápenocementová 

tloušťky 10-15 mm, na ni je nanesena štuková omítka vápenosádrová, tloušťky 5 mm. 

Štuková omítka tvoří dokonale hladký povrch pro malby. V místech styku 2 různých 

materiálů, kde hrozí dilatační změny, je podklad zpevněn sklotextilní síťovinou. Na všech 

hranách jsou osazeny hliníkové rohovníky.  

Na kontaktním zateplovacím systému z minerálních vláken je lepící stěrka, na ni je 

připevněna sklotextilní síťovina a proveden univerzální základ pro omítku. Omítku fasády 

tvoří silikonová probarvená tenkovrstvá omítka s roztíratelnou strukturou, velikost zrn 1 mm. 

Malby 

Vnitřní malby jsou z akrylátové, vodou ředitelné nátěrové hmoty. Malby jsou nestíratelné a 

mají bílou barvu. V koupelnách, šatnách a na společných prostorách bude provedena malba 

z interiérové disperzní omyvatelné barvy. 

Obklady 

Stěny v koupelnách a v hygienickém zázemí jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 

horní hrany dveřní zárubně. Mezi pracovní deskou kuchyňské linky a zavěšenými skříňkami 

je keramický obklad, vysoký 600 mm. Obklady budou lepeny na vyrovnanou jádrovou 

omítku pomocí lepícího tmelu. Ve sprše a za vanou je pod obkladem aplikován stěrkový 

hydroizolační systém na bázi cementu s kompatibilním lepícím a spárovacím tmelem. Rohy a 

konce obkladů jsou opracovány plastovými obkladačskými lištami v barvě obkladu. Navázání 

obkladů na obruby van a sprchových vaniček bude provedeno těsnící lištou. 

1.3.9 Výplně otvorů 

Plastové výrobky 

Plastová francouzská okna jsou z pětikomorových plastových rámů s izolačním dvojsklem. 

Francouzská okna jsou opatřena kováním s možností ventilace a mikroventilace. Z exteriéru 
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mají výrobky bílou barvu, z interiéru šedou. Okna mají dvoustupňové těsnění, jejich 

součinitel prostupu tepla je Uw=1,7 W/m
2
K. 

Truhlářské výrobky 

Dveře uvnitř bytů jsou plné, dřevěné, fóliované s polodrážkou, osazené do dřevěné obložkové 

zárubně. U vchodů do bytů jsou použity dveře bezpečnostní, protipožární, v ocelové zárubni 

typu U, mají osazené kukátko. Dveře do kójí budou plné, dřevěné s polodrážkou, osazené do 

ocelové zárubně typu U. 

1.3.10 Klempířské a zámečnické prvky 

Klempířské výrobky 

Kotevní plechy na střešní konstrukci jsou z pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm. Okapničky 

a závětrné lišty z poplastovaného plechu tl. 0,75 mm. 

Zámečnické výrobky 

Zábradlí na balkonech a kolem francouzských oken je ze svařené pásové oceli s výplní z 

tahokovu. Veškeré zámečnické prvky v exteriéru budou žárově zinkovány do hloubky  

min. 80µm. 

U vstupů do objektů jsou v podlahách umístěny čistící zóny z pozinkovaného pororoštu, 

vysoké 30 mm, osazené do ocelového profilu L. 

1.3.11 Venkovní úpravy 

Chodník 

Podél bytového domu vede chodník široký 2 m, ke každému vchodu se napojuje 3 m široká 

část vedoucí ke schodišti. Chodník je z betonové dlažby ohraničené betonovými obrubníky. 

Dlažba je uložena na ložné vrstvě z kameniva frakce 4-8 mm, tloušťky 40 mm, pod touto 

vrstvou je zhutněná drenážní vrstva z drceného kameniva, tloušťky 150 mm. 

Dětské hřiště 

Dětské hřiště, které se nachází před bytovým domem má oválný půdorys s rozměry 

13,42x5,42 m, celá plocha je po obvodu vymezena betonovým obrubníkem. Podklad povrchu 

tvoří zhutněná drenážní vrstva z drceného kameniva, na ní je bezpečnostní povrch 

z recyklovaného SBR granulátu a polyuretanového pojiva, který tlumí pád. Následuje vrstva z 

celobarevného EPDM granulátu (1 – 3 mm) a polyuretanového pojiva. 
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1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.4.1 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je podrobně zpracováno v kapitole č. 2 Situace 

širších vztahů dopravních tras. 

Objekt se nachází ve městě Boskovice, město leží v Jihomoravském kraji a spadá pod okres 

Blansko. Směrem z Brna do Svitav vede mezinárodní evropská komunikace I. třídy, 

rychlostní komunikace E 461. Na 36 km z Brna do Svitav se nachází sjezd na silnici II. třídy 

č. 150, směr Boskovice a Prostějov. Za železničním přejezdem, odbočka vlevo po ulici 

Nádražní, Sokolská a dále po ulici Hybešova. Vjezd do areálu se nachází na adrese Hybešova 

991/19, přes areál vede účelová komunikace k bytovému domu. Z druhé strany – východní, je 

stavba přístupná z ulice Dukelská, odbočka vpravo na ulici Lidická, dále odbočka vpravo po 

ulici Čížovky, odbočka vlevo na ulici Kosmonautů a následně odbočka vlevo na ulici 

Hybešova. 

1.4.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Přípojka NN 

Z ulice Hybešova, na hranici pozemku bytového komplexu, je pro celý komplex zřízena nová 

distribuční trafostanice 22/04 kV. Ta je napojena na stávající kabelové vedení VN, vedoucí po 

ulici Hybešova, pomocí sady kabelových spojek Raychem hybridní. Ze spojek ve výkopu 

vede kabelové vedení VN 22 kV 3xAXEKVCEY 1x240 mm
2
. Od této trafostanice, vedou 

kabelové rozvody NN jako paralelní vedení NAYY 4x150 mm
2
. V každém ze 3 vchodů 

nového bytového domu je zřízena přípojková pojistná skříň typu SP. 

Plynovodní přípojka STL 

Objekt je zásobován zemním plynem z nově vybudované STL plynovodní přípojky, připojené 

na veřejný plynovod v potrubí D63 PE100 SDR11, který se napojuje na plynovodní řad 

vedoucí v komunikaci na ulici Hybešova, podél pozemku. Hlavní uzávěr plynu je umístěn 

v plynoměrné skříni na každém ze 3 vchodů do bytového domu. 

Přípojka sdělovacího vedení 

Přípojka sdělovacího vedení je zřízena u každého vchodu, vzdálena 590 mm od přípojky 

vedení NN. Sdělovací vedení vede pod komunikací na ulici Hybešova. 

Vodovodní přípojka 

Objekt je napojen na vodovod vedoucí pod komunikací na ulici Hybešova. Na každé chodbě v 

bytovém domu je zřízena nová vodoměrná šachta o rozměrech 1000x800 mm, v ní je 

umístěna vodoměrná sestava s vodoměrem. U každého vchodu do objektu je vodovod 

přiveden do objektu ve vzdálenosti 5100 mm od přípojky vedení NN. 



22 

 

Jednotná kanalizace 

Splaškové odpadní vody a veškeré srážkové vody ze střechy bytového domu a povrchů 

zpevněných ploch před domem, jsou svedeny do jednotné kanalizace z PVC DN300. Objekt 

je na jednotnou kanalizaci napojen u každého ze 3 vchodů ve vzdálenosti 1975 mm od 

hlavního uzávěru plynu. Revizní šachty jsou umístěné na každém připojení a odbočce, jejich 

průměr je 1000 mm. 
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2. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ DOPRAVNÍCH TRAS 

2.1 Obecné informace 

2.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba bytového domu v Boskovicích 

Místo stavby: Hybešova 

parcela č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 2066/3 

66448 Boskovice 

Katastrální území: Boskovice (okres Blansko) 

Investor: PROPERITY KUBUS, s.r.o. 

IČO: 26314592 

Bauerova 491/10 

603 00 Brno - Pisárky 

Projektant: RGB STUDIO, s.r.o. 

IČO: 27750566 

Kalvodova 105/5 

602 00 Brno  

Hlavní dodavatel: INGE CZ, s.r.o.  

IČO: 27259411 

Neumanna 270/2 

617 00 Brno – Dolní Heršpice 

2.1.2  Obecné údaje o stavbě 

Stavba bytového domu se nachází ve městě Boskovice, severně od centra města, na ulici 

Hybešova. Spadá pod komplexní projekt s názvem KUBUS Boskovice, který obsahuje 

celkem 11 staveb. Pozemek pro bytový dům se rozkládá přes 4 parcely, celková plocha 

pozemku je 2534 m
2
. Terén pozemku je na většině plochy rovinatý, v severozápadní části 

svahovitý.  

Bytový dům je navržen tak, aby korespondoval s okolní zástavbou. Jedná se o 4 podlažní 

objekt s půdorysnými rozměry 11,88x59,08 m, výška objektu je 13,65 m. V objektu se 

nachází 36 bytů, celková užitná plocha všech pater je 2495,2 m
2
. Na jihozápadní straně jsou 

umístěny vstupy do 3 samostatných nepropojených celků. Od těchto vstupů vedou chodby ke 

schodištím, ze kterých jsou přístupná další patra. 

Podél budovy vede chodník z betonové dlažby pro pěší, široký 2 m. V západní části pozemku 

je umístěno dětské hřiště s oválnou plochou 13,42x5,42 m. Zbylá část pozemku je zatravněná. 
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2.1.3 Umístění staveniště 

Výkres s vyznačeným popisem tras a problematickými místy, je samostatně vypracován 

v Příloze č. 1 Situace širších vztahů dopravních tras. 

Objekt novostavby bytového domu se nachází ve městě Boskovice, město leží 

v Jihomoravském kraji a spadá pod okres Blansko. Staveniště se nachází v centrální části 

obce, na ulici Hybešova. Rozkládá se přes 4 parcely s č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 2066/3. 

 
Obr. 2.1: Umístění staveniště v obci Boskovice (zdroj: [1]) 

2.2 Definice tras 

2.2.1 Trasa napojení z rychlostní komunikace E461 

Směrem z Brna do Svitav vede mezinárodní evropská komunikace I. třídy, rychlostní 

komunikace E 461. Na 36. km, směrem do Svitav, se nachází sjezd na silnici II. třídy č. 150, 

směr Boskovice a Prostějov. Za železničním přejezdem vede ulice Nádražní, Sokolská a 

následuje ulice Hybešova. Stavba se nachází na levé straně mezi ulicí Hybešova a Svatopluka 

Čecha. Z druhé strany – východní, je stavba přístupná z ulice Dukelská, odbočka doprava na 

ulici Lidická, dále odbočka doprava po ulici Čížovky, doleva na ulici Kosmonautů a odbočka 

vlevo na ulici Hybešova. Jako vjezd ke stavbě bude využíván původní vjezd do areálu. 
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Obr. 2.2: Napojení na rychlostní komunikaci E461(zdroj: [1]) 

Na výše uvedeném obrázku je modrou barvou znázorněno nejrychlejší napojení stavby na 

rychlostní komunikaci E461, trvající 12 minut. Šedou barvou jsou znázorněny alternativní, ale 

delší trasy pro napojení na rychlostní komunikaci E461. 

V bodě X, na ulici Otakara Kubína se nachází kruhový objezd, jeho poloměr je 18,5 m. Pro 

průjezd soupravy tahače a valníku, jehož poloměr otáčení je 15 m, plně vyhoví. Další část 

trasy navazuje na trasu z velkoobchodu stavebnin, ta je detailně popsána a posouzena 

v následující kapitole. 

 

 
Obr. 2.3: Kruhový objezd ozn. X (zdroj:[2])     



28 

 

2.2.2 Trasa ze staveniště do velkoobchodu stavebnin 

Stavební materiál je na staveniště dopraven z velkoobchodu stavebnin ŠKB Stavebniny, s.r.o., 

na adrese: Chrudichromská 2446/16a, 680 01 Boskovice. Velkoobchod je ve stejné obci jako 

realizovaný objekt, ve vzdálenosti 1,6 km. Předpokládaný čas dopravy je asi 5 minut.  

Veškerá vozidla přepravující materiál na stavbu musí splňovat požadavky dle Vyhlášky  

č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích, kde jsou stanoveny veškeré parametry, pro možný 

pohyb vozidla na veřejně přístupných pozemních komunikacích. 

Pro přepravu stavebního materiálu je používán převážně tahač s návěsem a hydraulickou 

rukou, předpokládaný poloměr otáčení je 15 m. Pro toto vozidlo je stanovena maximální šířka 

2,55 m, výška 4,00 m + 2 %, délka 16,50 m a hmotnost 48 t. Souprava je konstruována tak, že 

vyhoví všem výše stanoveným požadavkům. 

Celková trasa je znázorněna v Příloze č. 1 Situace širších vztahů dopravních tras. 

Posouzení poloměrů kritických zatáček na trase 

       
Obr. 2.4: Poloměr zatáčky č. 1 (zdroj: [2])          Obr. 2.5: Poloměr zatáčky č. 2 (zdroj: [2]) 

Na obrázku č. 2.4 je znázorněný vjezd do areálu stavebnin z ulice Chrudichromská, poloměr 

zatáčky je 17,3 m. Do areálu stavebnin běžně přijíždějí automobily podobných rozměrů, proto 

nepředpokládáme, že by mohlo dojít ke kolizi při vjezdu do brány. 

Na obrázku č. 2.5 je znázorněné kolmé napojení komunikací z ulice Nádražní na ulici 

Sokolská, poloměr této zatáčky je 16,8 m, pro naše vozidla je tento poloměr dostačující. Pro 

větší vozidla je možné poloměr zatáčky zvětšit najetím na chodník. 
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Obr. 2.6: Vjezd do areálu, poloměr zatáčky č. 3 (zdroj: [2]) 

Na obrázku č. 2.6 je vidět vjezd z veřejné pozemní komunikace na ulici Hybešova do areálu 

staveniště. Poloměr zatáčky je 17,5 m, pro naše vozidla je tento poloměr dostačující. Pro větší 

vozidla je možné poloměr zatáčky zvětšit při najetí do protisměru. 

2.2.3 Trasa z betonárny na místo staveniště 

Beton je na staveniště dopraven v autodomíchávači Stetter C3, řada BASIC LINE AM 8 C 

s objemem 8 m
3
 z  betonárny TRANSBETON s.r.o., na adrese: Skalice nad Svitavou, 679 01 

Skalice nad Svitavou. 

 
Obr. 2.7: Trasa z betonárny na staveniště (zdroj: [1]) 

Předpokládaný čas přepravy betonu z betonárny na staveniště je asi 11 minut, delší trasou  

13 minut. Z místa betonárny, ve Skalici nad Svitavou, je přeprava betonu v autodomíchávači 

obvyklá a na trase se nevyskytuje žádné omezení. V místě napojení na silnici II. třídy č. 150 

pokračuje trasa do obce Boskovice, posouzení této trasy je podrobně zpracováno v předchozí 

kapitole. 



30 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN CELÉ STAVBY 
 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. ŠÁRKA PROCHÁZKOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 

 
BRNO 2016                   



31 

 

Finanční plán celé stavby je samostatně zpracován v Příloze č. 7 Propočet stavby dle THU. 

Tento propočet byl vypracován pomocí softwaru pro stavební rozpočty BUILDpowerS, 

poskytnutý firmou RTS, a. s, cenová úroveň použité soustavy je RTS DATA 2015/ II. 

Časový plán celé stavby je podrobně zpracován v samostatné Příloze č. 8 Časový plán 

objektový, časově–finanční plán je vypracovaný samostatné v Příloze č. 9 Časově–finanční 

plán objektový. 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO   

REALIZACI BYTOVÉHO DOMU 

Podrobný výkres zařízení staveniště pro realizaci hrubé stavby je samostatně vypracovaný v 

Příloze č. 2 Zařízení staveniště. 

4.1 Obecné informace 

4.1.1  Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba bytového domu v Boskovicích 

Místo stavby: Hybešova 

parcela č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 2066/3 

66448 Boskovice 

Katastrální území: Boskovice (okres Blansko) 

Investor: PROPERITY KUBUS, s.r.o. 

IČO: 26314592 

Bauerova 491/10 

603 00 Brno - Pisárky 

Projektant: RGB STUDIO, s.r.o. 

IČO: 27750566 

Kalvodova 105/5 

602 00 Brno  

Hlavní dodavatel: INGE CZ, s.r.o.  

IČO: 27259411 

Neumanna 270/2 

617 00 Brno – Dolní Heršpice 

4.1.2  Obecné údaje o stavbě 

Stavba bytového domu se nachází ve městě Boskovice, severně od centra města, na ulici 

Hybešova. Spadá pod komplexní projekt s názvem KUBUS Boskovice, který obsahuje 

celkem 11 staveb. Pozemek pro bytový dům se rozkládá přes 4 parcely, celková plocha 

pozemku je 2534 m
2
. Terén pozemku je na většině plochy rovinatý, v severozápadní části 

svahovitý.  

Bytový dům je navržen tak, aby korespondoval s okolní zástavbou. Jedná se o 4 podlažní 

objekt s půdorysnými rozměry 11,88x59,08 m, výška objektu je 13,65 m. V objektu se 

nachází 36 bytů, celková užitná plocha všech pater je 2495,2 m
2
. Na jihozápadní straně jsou 
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umístěny vstupy do 3 samostatných nepropojených celků. Od těchto vstupů vedou chodby ke 

schodištím, ze kterých jsou přístupná další patra. 

Podél budovy vede chodník z betonové dlažby pro pěší, široký 2 m. V západní části pozemku 

je umístěno dětské hřiště s oválnou plochou 13,42x5,42 m. Zbylá část pozemku je zatravněná. 

4.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 

Základy tvoří piloty, na tyto piloty navazují monolitické železobetonové pasy s podkladní 

vrstvou z betonové mazaniny. Nad základovými pasy je betonová deska vyztužená KARI sítí, 

pod touto deskou je proveden hutněný štěrkopískový násyp. V severozápadní části, kde se 

pozemek prudce svažuje, jsou opěrné zdi z železobetonu. 

Svislé konstrukce tvoří převážně keramické tvarovky ze systému P+D, zděné na maltu 

vápenocementovou. Obvodové zdivo je z vnější strany zatepleno kontaktním zateplovacím 

systémem na bázi minerální vlny a z vnitřní strany omítnuto vápennou omítkou. Mezibytové 

stěny a stěny oddělující byty od chodeb a schodišťového prostoru jsou z cihelných tvárnic se 

speciálními akustickými vlastnostmi. Instalační předstěny a přizdívky jsou z lehčených 

pórobetonových tvárnic. 

Stopní konstrukce jsou keramické ze systému nosníků a vložek, proti šíření kročejového 

hluku jsou v podlahách navrženy zvukové izolace. Na chodbách u vstupů a v posledním patře 

jsou na dvojité ocelové konstrukci zavěšeny sádrokartonové podhledy. 

Část zastřešení tvoří pilová střecha pokrytá fólií, její nosná konstrukce se skládá z dřevěných 

krokví uložených na pozednici a ocelových svařovaných prvcích. Úžlabí je vyspádováno na 

plochou střechu s kačírkem. Druhá polovina střechy na stropech z keramických nosníků a 

vložek je tvořena plochou fóliovou střechou s kačírkovým zásypem. Odvodnění je zajištěno 

vyspádováním, pomocí spádových klínů, do střešní vpusti. 
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4.2 Rozsah staveniště 

Staveniště se nachází v centrální části Boskovic, podél ulice Hybešova. V tomto místě se 

dříve nacházel areál dřevařské pily. Staveniště bytového domu se rozkládá přes parcely s  

č. 2066/2, 2066/3, 2063/3, 2063/2 a 2054, všechny tyto parcely vlastní jeden investor. 

Celková plocha staveniště, která je ohraničená oplocením, má 2308 m
2
. Pro zařízení 

staveniště je využíván především jihozápadní prostor před objektem, zde jsou umístěny 

skládky a zastřešené sklady. 

 
Obr. 4.1: Rozsah staveniště (zdroj: [3])  

Na obrázku je červenou barvou znázorněna hranice staveniště, touto hranicí vede oplocení 

staveniště. Modrou barvou je znázorněný půdorys nově realizovaného objektu bytového 

domu. Zelenou barvou jsou znázorněny 3 původní objekty, které nechal investor zbourat na 

své vlastní náklady. 

Investor vlastní i pozemek s p. č. 2054, na této parcele se nachází účelová komunikace s 

výjezdem na ulici Hybešova. Tato komunikace je využívána po celou dobu výstavby, vede 

k bráně v oplocení na staveništní komunikaci. Podélně s komunikací, jsou v zemi zbudovány 

definitivní přípojky, ze kterých je staveniště zásobováno vodou a el. energií. Po dokončení 

výstavby budou přípojky prodlouženy k objektu bytového domu. 
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4.2.1 Oplocení  

Po dokončení zemních prací bude zřízeno oplocení staveniště. Toto oplocení vede hranicí 

staveniště a zabezpečuje prostor, kde probíhá stavební činnost, před vstupem nepovolaných 

osob. Na oplocení jsou připevněny cedulky s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Jedná 

se o mobilní oplocení z plotových dílců a nosných betonových patek, celková výška oplocení 

je 2 m. V oplocení je umístěna brána pro pěší a vjezd motorových vozidel. 

Pevnostní rám tvoří horizontální a vertikální trubky, na ně je navařena výplň ze svařované 

sítě. Rám je pozinkovaný, výška výplně 1,8 m, délka rámu 3,5 m a hmotnost jednoho pole je 

12 kg. Vertikální trubky mají průměr 42 mm, horizontální trubky 25 mm, tloušťku 1mm. Síť 

je z drátu průměru 3,3 mm, rozteč ok 300/125 mm. Betonové patky mají hmotnost 29 kg, 

rozměry 610 x 220 x 120 mm.  

 
Obr. 4.2: Bezpečnostní tabulky na oplocení (zdroj: [4]) 

U vjezdu na staveniště je v oplocení zřízena uzamykatelná posuvná brána, tu tvoří 2 plotová 

pole, která lze vysunout z betonových patek a odnést, celková šířka brány je 6 m. Tato brána 

slouží zároveň jako vstup pro pěší, u vstupu se nachází vrátnice, z vrátnice probíhá kontrola 

všech vozidel i osob, které vstupují na staveniště. Vjezd na staveniště je označen výstražnou 

cedulí s nápisem: „Pozor! Výjezd vozidel stavby“. 

4.3 Dopravní napojení staveniště 

Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu z ulice Hybešova, vede zde obousměrná 

komunikace s podélným stáním. Na adrese Hybešova 991/19 se nachází odbočka do areálu, 

přes areál vede účelová komunikace ke staveništi. Stávající vjezd do tohoto areálu bude 

využíván po celou dobu výstavby. Je označen výstražnou cedulí s nápisem: „Pozor! Výjezd 

vozidel stavby“. V oplocení staveniště je uzamykatelná brána s vrátnicí, kde je zkontrolováno 

každé vozidlo i osoby vstupující na staveniště. Po staveništi vede jednosměrná komunikace 

s otočí, široká 3 m. 

http://www.e-safetyshop.eu/product.asp?P_ID=92
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4.4 Inženýrské sítě 

Zásobování staveniště el. energií a vodou je podrobně vypracováno v kapitole č. 5 Projekt 

zařízení staveniště – zásobování hlavními médii. 

4.5 Skladování materiálu 

Materiál, který není náchylný na vnější podmínky, bude uskladněn na skládce, která se 

nachází u staveništní komunikace, vedle věžového jeřábu. Tato skládka zajišťuje rovný, 

zpevněný a odvodněný podklad, vhodný pro skladování. Materiál skladujeme v původním 

obale, zafóliovaný, uložený na paletách nebo dřevěných podkladcích, aby se zamezilo 

přímému styku s podkladem. Z nákladního automobilu je materiál na místo skládky vyložen 

pomocí hydraulické ruky, věžového jeřábu, vysokozdvižného vozíku nebo ručně.  

 Zdíci prvky skladujeme na rovné, zpevněné a odvodněné ploše skládky, zafóliované 

na paletách do maximální výšky 2 palet. 

 Ocelové prvky a betonářskou výztuž skladujeme na zpevněné a odvodněné ploše. Pod 

ocelové prvky vložíme dřevěné podkladky vysoké 200 mm, abychom zabránili styku 

se zemí. Tyto podkladky umísťujeme v takové vzdálenosti, aby nedocházelo 

k nadměrnému prohýbání prvků. Pokud se jedná o nosníky nebo plošné prvky je 

vhodné materiál ukládat na podkladky 2 výšek, zajistíme tak odtečení vody ze 

skladovaných prvků.  

Materiál, který je náchylný na vnější prostředí, bude skladován v zastřešeném skladu. Po 

dokončení 1NP bude možné využívat i tento prostor pro skladování. Drobný materiál a 

nářadí, které by mohlo být odcizeno, bude skladováno v uzamykatelné staveništní buňce.  

 Suché směsi malty a cementu skladujeme v papírových pytlích chráněné před vlhkem 

v zastřešeném skladu na dřevěných paletách. 

 Dřevěné prvky skladujeme ve vodorovné poloze podložené paletami nebo podkladky, 

tak aby nedocházelo k nadměrným průhybům prvku. V zastřešeném a větraném 

skladu, chráněné před vnějšími vlivy. 

 Role PVC fólie a asfaltové pásy skladujeme v zastřešeném skladu, zafóliované na 

paletách. Doporučená teplota při skladování těchto materiálů nesmí překročit hranici -

5 °C až +30 °C. Role PVC fólií jsou skladovány v poloze horizontální, asfaltové pasy 

v poloze vertikální. 

 Veškeré izolace z minerální plsti, role separačních a ochranných textilií skladujeme 

v zastřešeném skladu chráněné proti zvýšené vlhkosti a povětrnostním vlivům 

v původní ochranné fólii na paletách. 

 Sádrokartonové desky jsou náchylné na vnější prostředí, proto jsou přepravovány 

pouze v kapotovaných vozidlech a skladovány v zastřešených skladech. Skladují se ve 

vodorovné poloze zafóliované na paletách, tak aby nedocházelo k jejich nadměrnému 

průhybu.  
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4.5.1 Zastřešené sklady 

Na staveništi je umístěn montovaný sklad, plocha skladu je 6x6 m. Na čelní straně skladu jsou 

umístěna výklopná vrata se zámkem, výška vrat je 3 m, umožňuje vjetí vysokozdvižného 

vozíku a vyložení materiálu. V tomto skladu je skladován materiál náchylný na vnější vlivy a 

drobný materiál nebo nářadí, které je nutné chránit před odcizením. Nosnou konstrukci skladu 

tvoří rám z C úhelníků za studena ohýbaných a natřených základní barvou, opláštění je 

z trapézového plechu tloušťky 0,5 mm. Podklad montovaného skladu tvoří zhutněný recyklát 

na geotextilii, pod styky nosných rámů jsou uloženy betonové dlaždice. 

  

Obr. 4.3: Zastřešený sklad (zdroj: [5]) 

Vedle montovaného skladu je umístěna staveništní buňka, s rozměry 6055 x 2435 x 2591 mm. 

Tato buňka je vybavena regály a slouží k uskladnění drobného materiálu a nářadí, které je 

nutné chránit před odcizením. 

V průběhu realizace objektu, kdy dochází k nárůstu množství potřebného materiálu, je možné 

jako zastřešený sklad využívat také prostor stavby v 1NP. 

4.6 Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy tvoří zhutněný recyklát frakce 19/32 mm, ten je uložený na geotextilii, jeho 

vrstva má tloušťku 150 mm. Tyto plochy jsou vybudovány po dokončení zemních prací, 

odstraněny budou po dokončení výstavby objektu bytového domu. 

4.6.1 Skládka 

Skládky slouží ke skladování materiálu, který není náchylný na vnější podmínky. Menší 

skládka, která slouží ke krátkodobému skladování materiálu, je umístěna mezi komunikací a 

věžovým jeřábem, v blízkosti montážního placu a mísícího centra. Skládka je přístupná ze 

staveništní komunikace, za pomoci hydraulické ruky lze z valníku materiál vyložit na 
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skládku. Na této skládce bude skladován materiál, který je nutné upravit na montážním place 

nebo využít v mísícím centru. Větší skládka na okraji staveniště slouží k dlouhodobému 

skladování velkého množství materiálu, ten lze přemístit věžovým jeřábem z místa skládky 

k místu zabudování. 

4.6.2 Montážní plac 

Na staveništi je mezi skládkou a stavbou umístěn montážní plac s plochou 27 m
2
. Plac je 

napojen na el. energii, probíhá zde příprava materiálu před zabudováním, slouží například pro 

řezání zdících prvků, svařování ocelových nosníků a přípravu bednění. Po dokončení 1NP 

realizovaného objektu je možné využívat i tento prostor jako montážní plac, především pro 

přípravu materiálu náchylného na vnější podmínky.  

4.6.3 Mísící centrum 

Na staveništi je umístěno mísící centrum, které slouží k přípravě betonových a maltových 

směsí. K tomuto místu je přivedena el. energie i voda, je zde umístěna míchačka. Celková 

plocha 15 m
2
, umožňuje skladování potřebného materiálu v silech. Další materiál lze na 

mísící centrum dopravit ze skládky i zastřešeného skladu pomocí vysokozdvižného vozíku 

popřípadě ručně. 

4.6.4 Zpevněná plocha pro odpad 

Vedle věžového jeřábu a staveništní komunikace, je umístěna plocha pro skladování odpadu, 

plocha má rozměry 6x6=36 m
2
. Na této ploše je skladován odpad ze staveništní výroby i 

komunální odpad. Jsou zde umístěny kontejnery potřebných rozměrů, dle druhu odpadu 

v průběhu realizace, odpad se třídí a průběžně odváží. Tato plocha se nachází v blízkosti 

realizovaného objektu a zároveň vedle komunikace, pro snadný odvoz. 

4.6.5 Staveništní komunikace 

Na staveništi se nachází jednosměrná komunikace s obratištěm, je široká 3 m s nezpevněnou 

krajnicí 0,5 m. Poloměry všech oblouků jsou 15 m, aby se po nich mohla pohybovat i 

souprava nákladního vozidla s valníkem. U vjezdu na staveniště se nachází uzamykatelná 

brána s vrátnicí, kde dochází ke kontrole přijíždějících i odjíždějících vozidel. Vjezd na 

staveniště je označen cedulí s nápisem: „Pozor! Výjezd vozidel stavby“. Staveništní 

komunikace vede podél oplocení, aby co nejméně ovlivňovala staveništní provoz, zároveň 

jsou z komunikace přístupné všechny skladovací plochy. Maximální povolená rychlost na 

staveništi je 10 km/h, v místech, kde se pracuje 5 km/h. Informace s omezením rychlosti je 

umístěna na ceduli při vjezdu na staveniště. 

Pro pěší je na frekventovaných částech staveniště, vybudován obousměrný chodník, široký 

1,5 m. Jedná se o prostor před kancelářemi, sociálním a hygienickým zázemím pracovníků, 

dále pak prostor mezi zastřešeným skladem, montážním a mísícím centrem. 
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4.7 Staveništní doprava 

Podrobný popis a návrh pracovních strojů je samostatně vypracovaný v kapitole č. 11 Návrh 

strojní sestavy. 

4.7.1 Horizontální doprava 

Na staveništi je vybudována jednosměrná staveništní komunikace s otočí, široká 3 m. Tato 

komunikace slouží k pohybu motorových vozidel po staveništi. Poloměry oblouků na této 

komunikaci jsou 15 m. Pro pěší je na frekventovaných částech staveniště vybudovavý 

obousměrný chodník, široký 1,5 m. 

K horizontální přepravě budou využívána především tato zařízení: 

Věžový jeřáb, je na staveništi smontován po dokončení zemních prací a bude využíván po 

celou dobu výstavby. Slouží k vybudování objektů zařízení staveniště, dále umožňuje 

vyložení materiálu z valníku na místo skládky případně na montážní plac, při montážních 

pracích přemisťuje prvky na místo uložení ve stavbě a pomocí badíí lze betonovat jinak 

nepřístupné místa na stavbě. Je možné jej také využívat k vyložení a přemístění různých 

pracovních strojů. Délka jeho výložníku umožňuje přepravu do vzdálenosti 38 m, maximální 

nosnost je 10 t. 

Souprava tahače, valníku a hydraulické ruky slouží k přepravě stavebního materiálu ze 

stavebnin na místo staveniště. Pomocí hydraulické ruky je možné materiál vyložit z valníku 

na místo skládky. Tahač má také hákový natahovák kontejnerů, který umožňuje odvoz 

odpadu umístěného v kontejnerech k místu likvidace. Za tahač je možné připojit 3-nápravový 

valníkový návěs Schwarzmüller, ten umožňuje přepravu dlouhých prvků.   

Dodávka Renault Master umožňuje přepravu menšího množství materiálu, nářadí a strojů na 

staveniště. Je vhodná především k přepravě materiálu, který není vhodné vystavovat vnějším 

vlivům, jako jsou například sádrokartonové desky a laminátové podlahy. Velikost úložného 

prostoru umožňuje přepravu materiálu o maximálních rozměrech 1725x2200x4078 mm a 

hmotnosti 1446 kg. Díky jejím rozměrům lze zacouvat přímo k zastřešenému skladu a 

materiál vyložit. 

Vysokozdvižný vozík slouží především k vyložení materiálu na paletách z nákladních vozidel 

a následnému uskladnění na skládce nebo v zastřešeném skladu. Materiál dopravuje také 

z místa skládky na mísící a montážní plac, nebo k místu pracoviště. 

Drobnější materiál a nástroje je možné přemísťovat ručně, ve skupinách nebo pomocí rudlu a 

koleček. Jedná se především o přemisťování ze zastřešeného uzamykatelného skladu na 

montážní nebo mísící plac a místo pracoviště.  
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4.7.2 Vertikální doprava  

Pro vertikální dopravu na staveništi budou využívána tato zařízení: 

Věžový jeřáb, bude využíván po celou dobu výstavby. Je umístěn před objektem, přibližně 

v polovině jeho délky. Rameno jeřábu pokrývá celou plochu realizovaného objektu, sahá do 

délky 38 m, jeho výška je 21 m. Za pomocí jeřábu bude materiál přemisťován z místa skládky 

do příslušných pater objektu, k místu zabudování. Kde nebude možné použít čerpadlo 

betonové směsi, zajistí přepravu betonu v badiích věžový jeřáb. 

Hydraulická ruka nákladního vozidla umožňuje vyložení přivezeného materiálu nebo 

pracovních strojů a nástrojů z valníku na místo skládky. Popřípadě naložení odpadů a různých 

přebytků pro odvoz na valník. 

Vysokozdvižný vozík slouží k vyložení dovezeného materiálu na paletách z nákladních 

vozidel a dodávky. Jeho nosnost je 3500 kg, zdvih dosahuje výšky 3 m. 

Nůžková plošina složí k vertikální dopravě pracovníků na místo pracoviště, především při 

provádění prací na fasádě objektu, její pracovní výška je 13,25 m. 

4.8 Sociální a hygienické objekty 

Specifikace základní buňky pro zařízení staveniště 

Buňky jsou po dokončení zemních prací přivezeny na staveniště pomocí valníkového návěsu. 

Z návěsu jsou pomocí věžového jeřábu umístěny na předem připravenou plochu. Manipulovat 

s buňkami je možné pomocí zvedacích ok, která jsou umístěna v rozích nosného rámu. 

Podklad pro buňky tvoří zhutněný recyklát na geotextilii, nerovnosti podkladu jsou vyrovnány 

pomocí speciálních podkládacích kostek uložených pod nosnou konstrukcí buňky. Vchody do 

buněk jsou propojeny obousměrnou komunikací pro pěší, širokou 1,5 m. 

Technické parametry 

Rozměry:   6055x2435x2591 mm 

Vnitřní výška:  2350 mm 

Rám:    ocelová svařovaná konstrukce 

Izolace:   minerální vata 60/60/100 mm 

Opláštění:   lakovaný pozinkovaný plech tl. 0,6 mm   

Střecha:  - falcovaný pozinkovaný plech tl. 0,63 mm 

- parozábrana  

- izolace   

Stěna:   - LDTD bílá nebo dekor dřevo  

- izolace  
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Podlaha:  - dřevotřísková deska 20 mm 

- PVC 1,5 mm 

- izolace  

Vybavení:  - vchodové dveře 875x2000 mm 

- okno 945x1200 mm  

Elektroinstalace:  - zářivky 2 ks 

- vypínač 1 ks 

- zásuvky 2 ks 

Topení:   - přímotopný panel 

 
Obr. 4.4: Obytná buňka (zdroj: vlastní) 

4.8.1 Sanitární zázemí  

Buňka se sanitárním vybavením navazuje na šatny a kanceláře, je s nimi spojena 

obousměrnou komunikací pro pěší. Buňka je vybavena zrcadlem, poličkami, věšáky i 

elektrickými zásuvkami. Větrání je zajištěno oknem, vytápěna el. topením a osvětlena el. 

zářivkami, pro ohřev vody slouží 300 l bojler. Při realizaci objektů zařízení staveniště bylo 

provedeno připojení buňky na el. energii, vodovod a jednotnou kanalizaci. 

Dimenze: 

Pro 11 až 50 mužů 2 WC, a stejný počet pisoárů, pro 10 žen 1 WC, volíme tedy celkem 3 WC 

a 2 pisoáry. Na více než 10 osob 2 umyvadla a pro 15 osob 1 sprchový kout. 
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4.8.2 Kanceláře 

Pro řízení stavby, provozní přípravu, kontrolní činnost a další nezbytnou administrativu jsou 

na stavbě zřízeny 2 buňky pro hlavního stavbyvedoucího a mistra. V těchto buňkách se 

nachází elektrické topení, osvětlení a 2 zásuvky, větrání je možné za pomoci okna. Pro 

kancelářské účely je buňka vybavena stolem s kancelářskou židlí a skříněmi.  

Dimenze: 

Vedoucí stavby 15 až 20 m
2
, technický personál a mistři 8 až 12 m

2
 na pracovníka. 2 buňky 

mají plochu 32,8 m
2
, pro naše účely plně vyhovující. 

4.8.3 Šatny 

Na stavbě bytového domu předpokládáme vyšší počet pracovníků než je 7 osob, proto jsou na 

staveništi zřízené šatny. Šatny jsou využívány především k převlékání do pracovních oděvů a 

odkládání osobních věcí do dvoudílných uzamykatelných skříněk, dále je tyto prostory možné 

využít k očištění a usušení promočeného oblečení. Šatny jsou vybaveny lavicemi, proto lze 

tyto prostory využívat i ke konzumaci jídla. Buňky mají otvíravá okna pro větrání, elektrické 

topení a osvětlení. 

Dimenze: 

Na 1 pracovníka připadá 1,25 m
2
 podlahové plochy šaten, slouží-li i ke konzumaci zvětší se 

plocha o 0,5 m
2
. Pro 15 pracovníků je nutná podlahová plocha  15x1,75=26,3 m

2
. Podlahová 

plocha 2 buněk je 32,8 m
2
, našim účelům vyhovující. 
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5. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZÁSOBOVÁNÍ 

HLAVNÍMI MÉDII 

Výkres s napojením staveniště na technickou infrastrukturu je podrobně zpracován v  

Příloze č. 3 Zařízení staveniště – Koordinační situace a v Příloze č. 2 Zařízení staveniště. 

5.1 Zajištění staveniště elektrickou energií 

5.1.1 Napojení staveniště na elektrickou energii 

Z ulice Hybešova, na hranici pozemku areálu, je pro celý bytový komplex zřízena nová 

distribuční trafostanice. Jelikož je bytový dům na konci areálu realizovaný v 1. etapě, bude 

v předstihu vybudována část definitivní přípojky až k 1. vchodu bytového domu. Na tomto 

místě, přibližně 1,5 m od stavby, je umístěna dočasná rozvodná uzamykatelná skříň 

s elektroměrem, z této skříně vede rozvod el. energie pro celé zařízení staveniště. Po 

dokončení výstavby bude dočasná skříň odpojena a provede se napojení objektu bytového 

domu. 

5.1.2 Rozvody elektrické energie po staveništi 

Po staveništi je el. energie vedena v plastových chráničkách, tam kde hrozí mechanické 

poškození vlivem pohybu osob nebo strojů jsou kabelová vedení na zemi překryty 

kabelovými přechody a přejezdy, popřípadě je možné kabely zavěsit na ocelové trubky, nad 

namáhaný prostor. Elektrická energie je rozvedena k buňkám sociálně hygienického zázemí 

pracovníků a kancelářím. Dále je na el. energii napojeno mísící centrum a montážní plac, na 

těchto pracovištích jsou využívány el. stroje a nářadí. Další rozvod vede k věžovému jeřábu a 

realizovanému objektu. U věžového jeřábu je umístěn jistič 80A s D vypínací  

charakteristikou D. 

 
Obr. 5.1: Kabelový přechod (zdroj: [6]) 

5.1.3 Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 

Při výpočtu maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz uvažujeme 

nejnáročnější etapu realizace hrubé stavby, při které se spotřebuje maximální množství 

elektrické energie. 
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Tab. 5.1: Spotřeba energie pro pracovní stroje a nástroje 

Stavební stroj Příkon [kW] ks Celkem [kW] 

Věžový jeřáb 49 1 49 

Míchačka 1,6 1 1,6 

Svářecí stroj 4,5 2 9 

Vibrátor 1,05 2 2,1 

Kotoučová pila 2,2 2 4,4 

Bloková pila 5,5 1 5,5 

Úhlová bruska 0,72 3 2,16 

Vrtačka 1,05 2 2,1 

   
∑ = 75,86 

Tab. 5.2: Spotřeba energie pro vnitřní osvětlení 

Vnitřní osvětlení Příkon [kW] ks Celkem [kW] 

Vnitřní prostory objektu (halogen) 0,5 6 3 

Kancelář 0,058 2 0,116 

Kancelář 0,058 2 0,116 

Šatny 0,036 4 0,144 

Sanitární buňka 0,036 2 0,072 

   
∑ = 3,45 

Tab. 5.3: Spotřeba energie pro vnější osvětlení 

 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

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

2
]
0,5

 

S=1,1 .[(0,5*75,86 + 0,8*3,45+ 1,0*0,5)
2
+ (0,7*75,86)

2
]
0,5

= 73,92 kW 

koeficienty: 

1,1 - rezerva na nepředvídané zvýšení příkonu 

0,5 - náročnost elektromotorů 

0,8 - náročnost vnitřního osvětlení 

1,0 - náročnost vnějšího osvětlení 

Celkový maximální příkon elektrické energie nutný pro realizaci hrubé stavby bytového 

domu je 73,92 kW. 

  

Venkovní osvětlení Příkon [kW] ks Celkem [kW] 

Bezpečnostní osvětlení 0,1 5 0,5 

   
∑ = 0,50 
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5.2 Dodávka a rozvod vody na staveništi 

5.2.1  Napojení staveniště na vodovod 

Z ulice Hybešova je na vodovod napojen celý bytový komplex. Jelikož je bytový dům na 

konci areálu realizovaný v 1. etapě, zrealizuje se definitivní přípojka po vodovodní šachtu, 

která se nachází na hranici staveniště. Z této šachty vede rozvod pro zařízení staveniště, po 

zhotovení hrubé stavby bude z této šachty napojen i objekt bytového domu. Voda se na 

staveništi využívá především k výrobním účelům, při výrobě betonových a maltových směsí. 

Dále se voda využívá k zajištění hygienických potřeb pracovníků.  

5.2.2 Rozvody vody po staveništi 

Po staveništi je voda rozvedena v hadicích z EPDM s ovinem z výztužné textilní příze. Jedná 

se o vysoce flexibilní víceúčelové hadice, s velice dobrou odolností proti stárnutí, 

povětrnostním vlivům a oděru.  

V zimním období je nutné vodu z hadice vypustit a teplotu v sanitárním kontejneru udržovat 

nad bodem mrazu, aby nedošlo k popraskání potrubí a zařízení. 

 
Obr. 5.2: Hadice EPDM (zdroj: [7]) 

5.2.3 Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 

Při výpočtu maximálního potřeby vody pro zařízení staveniště uvažujeme nejnáročnější etapu 

realizace hrubé stavy, při které se spotřebuje maximální množství vody.  

Tab. 5.4: Potřeba vody pro provozní účely 

Potřeba vody - provozní 

účely 

Měrná 

jednotka 
Množství 

Střední 

norma [l] 

Potřebné 

množství vody 

[l] 

Výroba betonové směsi 
m

3
 8 240 1920 

Ošetřování betonových 

konstrukcí m
3
 163,7 30 4911 

Omývání pracovních 

pomůcek ks 10 5 50 

    
∑ = 6881,00 

Poznámka: Stanovená maximální předpokládané spotřeby, při realizaci za 1 den. 
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Tab. 5.5: Potřeba vody pro hygienické potřeby 

Potřeba vody - hygienické 

potřeby 

Měrná 

jednotka 
Množství 

Střední 

norma [l] 

Potřebné 

množství vody 

[l] 

Hygienické účely l 15 30 450 

Sprchování l 8 45 360 

    
∑ = 810,00 

Nutná potřeba vody 

Qa=(Sv*kn)/(t*3600)=(6881*1,5)/(8*3600)= 0,358 l/s 

Qb=(Pp*Ns*kn)/(t*3600)=((15*30+8*45)*2,7)/(8*3600)= 0,076 l/s 

Qn=Qa+Qb=0,358+0,076= 0,434 l/s 

Qn, Qa, Qb - množství vody [l/s]  

Sv - spotřeba vody za den [l]   

kn -  koeficient nerovnoměrnosti odběru 

  pro technologický provoz 1,5 

  pro sociálně hygienické potřeby 2,7 

t - čas, po který je voda odebírána [h] 

Pp - počet pracovníků  

Ns - norma spotřeby vody na osobu na den 

Celková maximální spotřeba vody při realizaci bytového domu je 0,434 l/s, navrhuji 

potrubí jmenovité světlosti 25 mm (1´´), pro tuto dimenzi je vodní průtok  

0,65 l/s > 0,434 l/s, vyhoví. 

5.3 Odvodnění a kanalizace staveniště 

5.3.1 Napojení staveniště na jednotnou kanalizaci 

Z ulice Hybešova je na jednotnou kanalizaci napojen celý bytový komplex. Jelikož je bytový 

dům na konci areálu realizovaný v 1. etapě, zrealizuje se definitivní přípojka po kontrolní 

šachtu, která se nachází na hranici staveniště. Na tuto šachtu jsou během výstavby napojené 

objekty pro zajištění sociálně hygienického zázemí pracovníků. Zároveň nám napojení na 

jednotnou kanalizaci umožňuje odvádět vodu srážkovou při realizaci stavby ze staveniště. Po 

dokončení hrubé stavby bude z této šachty napojen i dokončený objekt bytového domu. 

5.3.2 Rozvody kanalizace po staveništi 

Kanalizační potrubí vede ve výkopu z kontrolní šachty v platovém potrubí, potrubí je 

obsypáno pískem a zbytek výkopu je zahrnutý zeminou. Po dokončení stavby se dočasná 

přípojka kanalizace odkope, demontuje a provede se připojení realizovaného objektu.  
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Podrobný časový plán hrubé stavby je samostatně vypracován v Příloze č. 5 Časový plán 

hrubé stavby. Tento harmonogram byl zpracován pomocí programu CONTEC v. 12.12, jedná 

se o automatizovaný systém pro přípravu a řízení realizace staveb. Z položkového rozpočtu, 

samostatně vypracovaného v Příloze č. 4 Položkový rozpočet, byly stanoveny počty 

pracovníků a normohodiny jednotlivých prací. 
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Pro stavbu bytového domu je samostatně zpracován položkový rozpočet  

v Příloze č. 4 Položkový rozpočet. Tento rozpočet byl vypracován pomocí softwaru pro 

stavební rozpočty BUILDpowerS, poskytnutý firmou RTS, a. s., cenová úroveň použité 

soustavy je RTS DATA 2015/ II. 

Graf nasazení pracovníků je samostatně zpracovaný v Příloze č. 6 Graf nasazení pracovníků. 

Tento graf byl zpracován pomocí programu CONTEC v. 12.12, jedná se o automatizovaný 

systém pro přípravu a řízení realizace staveb. Počty pracovníků a normohodiny jednotlivých 

prací byly stanoveny z položkového rozpočtu. 
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8. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PILOVÉ STŘECHY 

8.1 Obecné informace 

8.1.1  Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba bytového domu v Boskovicích 

Místo stavby: Hybešova 

parcela č. 2063/2, 2063/3, 2066/2, 2066/3 

66448 Boskovice 

Katastrální území: Boskovice (okres Blansko) 

Investor: PROPERITY KUBUS, s.r.o. 

IČO: 26314592 

Bauerova 491/10 

603 00 Brno - Pisárky 

Projektant: RGB STUDIO, s.r.o. 

IČO: 27750566 

Kalvodova 105/5 

602 00 Brno  

Hlavní dodavatel: INGE CZ, s.r.o.  

IČO: 27259411 

Neumanna 270/2 

617 00 Brno – Dolní Heršpice 

8.1.2  Obecné údaje o stavbě 

Stavba bytového domu se nachází ve městě Boskovice, severně od centra města, na ulici 

Hybešova. Spadá pod komplexní projekt s názvem KUBUS Boskovice, který obsahuje 

celkem 11 staveb. Pozemek pro bytový dům se rozkládá přes 4 parcely, celková plocha 

pozemku je 2534 m
2
. Terén pozemku je na většině plochy rovinatý, v severozápadní části 

svahovitý.  

Bytový dům je navržen tak, aby korespondoval s okolní zástavbou. Jedná se o 4 podlažní 

objekt s půdorysnými rozměry 11,88x59,08 m, výška objektu je 13,65 m. V objektu se 

nachází 36 bytů, celková užitná plocha všech pater je 2495,2 m
2
. Na jihozápadní straně jsou 

umístěny vstupy do 3 samostatných nepropojených celků. Od těchto vstupů vedou chodby ke 

schodištím, ze kterých jsou přístupná další patra. 

Podél budovy vede chodník z betonové dlažby pro pěší, široký 2 m. V západní části pozemku 

je umístěno dětské hřiště s oválnou plochou 13,42x5,42 m. Zbylá část pozemku je zatravněná. 
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8.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 

Základy tvoří piloty, na tyto piloty navazují monolitické železobetonové pasy s podkladní 

vrstvou z betonové mazaniny. Nad základovými pasy je betonová deska vyztužená KARI sítí, 

pod touto deskou je proveden hutněný štěrkopískový násyp. V severozápadní části, kde se 

pozemek prudce svažuje, jsou opěrné zdi z železobetonu. 

Svislé konstrukce tvoří převážně keramické tvarovky ze systému P+D, zděné na maltu 

vápenocementovou. Obvodové zdivo je z vnější strany zatepleno kontaktním zateplovacím 

systémem na bázi minerální vlny a z vnitřní strany omítnuto vápennou omítkou. Mezibytové 

stěny a stěny oddělující byty od chodeb a schodišťového prostoru jsou z cihelných tvárnic se 

speciálními akustickými vlastnostmi. Instalační předstěny a přizdívky jsou z lehčených 

pórobetonových tvárnic. 

Stopní konstrukce jsou keramické ze systému nosníků a vložek, proti šíření kročejového 

hluku jsou v podlahách navrženy zvukové izolace. Na chodbách u vstupů a v posledním patře 

jsou na dvojité ocelové konstrukci zavěšeny sádrokartonové podhledy. 

Část zastřešení tvoří pilová střecha pokrytá fólií, její nosná konstrukce se skládá z dřevěných 

krokví uložených na pozednici a ocelových svařovaných prvcích. Úžlabí je vyspádováno na 

plochou střechu s kačírkem. Druhá polovina střechy na stropech z keramických nosníků a 

vložek je tvořena plochou fóliovou střechou s kačírkovým zásypem. Odvodnění je zajištěno 

vyspádováním pomocí spádových klínů do střešní vpusti. 
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8.1.4  Obecné informace o procesu 

Nosnou konstrukci pilové střechy tvoří dřevěné krokve z profilu 160/240 mm. Tyto krokve 

jsou ve spodní části kotveny do dřevěných hranolů, které jsou ukotveny do železobetonového 

věnce. V horní části jsou krokve přišroubovány ke svařenci z profilů UPE 180, ten je kotven 

k předem vybetonovaným sloupkům, které je součástí železobetonového věnce. Přibližně 

uprostřed rozpětí je svařenec podepřen ocelovým sloupkem kotveným přes kotevní desku 

pomocí chemických kotev k železobetonovému věnci. Krokev je obezděna tak, že kolem ní 

vznikají kapsy s minimální mezerou 20 mm, tato spára je trvale větraná. Na krokve je pomocí 

vrutů přikotveno bednění z OSB desek, toto bednění slouží jako nosná část pro opláštění 

střechy. Na OSB desky je položena samolepící asfaltová parozábrana, na parozábranu je 

volně ložená PIR izolace ve dvou vrstvách. Hydroizolaci tvoří měkčené PVC mechanicky 

kotvené k nosné dřevěné konstrukci, spoje pásů jsou horkovzdušně svařeny. 

 

 

Obr. 8.1:  Skladba střešní konstrukce pilové střechy (zdroj: vlastní) 
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8.2 Materiál 

8.2.1 Specifikace materiálu 

Podrobný výkaz výměr je samostatně vypracován v Příloze č. 6 Položkový rozpočet. 

Nosná konstrukce střechy 

Dřevěné prvky: 

Veškeré dřevěné prvky v konstrukci střechy jsou impregnovány nátěrem nebo nástřikem proti 

hnilobě, škůdcům a vlhkosti. 

Tab. 8.1: Výpis dřevěných prvků 

Ozn. Prvek Profil [mm] Ks Délka [m] Celkem [m] Objem [m
3
] 

1 Krokev 160/240 14 6,15 86,1 3,31 

2 Krokev 160/240 23 6,9 158,7 6,09 

3 Krokev 160/240 28 6,05 169,4 6,5 

4 Krokev 160/240 5 5,3 26,5 1,02 

5 Podkladní hranol 150/100 70 / / 0,73 

6 Hranol (budník) 80/80 / / 164 1,05 

7 OSB desky (budník) tl. 15 / / 66 m
2
 0,99 

 

Ocelové prvky: 

Tab. 8.2: Výpis ocelových prvků 

Č. Prvek Profil [mm] Ks 
Délka 

[m] 

Celková 

délka [m] 

Hmotnost 

prvku [t] 

Celková 

hmotnost [t] 

1 Svařenec - Box 2xUPE180 1 5,78 5,78 0,228 0,228 

2 Svařenec - Box 2xUPE180 2 5,73 11,46 0,226 0,452 

3 Svařenec - Box 2xUPE180 2 5,67 11,34 0,223 0,447 

4 Svařenec - Box 2xUPE180 1 5,07 5,07 0,200 0,200 

5 Svařenec - Box 2xUPE180 2 4,27 8,54 0,168 0,336 

6 Svařenec - Box 2xUPE180 1 3,64 3,64 0,143 0,143 

7 Svařenec - Box 2xUPE180 1 3,25 3,25 0,128 0,128 

8 Jäckl čtvercový 60/60/3 2 1,365 2,73 0,007 0,014 

9 Jäckl čtvercový 60/60/3 1 1,335 1,335 0,007 0,007 

10 Jäckl čtvercový 60/60/3 2 1,305 2,61 0,007 0,014 

11 Jäckl čtvercový 60/60/3 1 1,285 1,285 0,007 0,007 

12 Jäckl čtvercový 60/60/3 3 1,265 3,795 0,007 0,020 

13 Jäckl čtvercový 60/60/3 1 1,225 1,225 0,006 0,006 
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Veškeré ocelové prvky v konstrukci jsou opatřeny protikorozním nátěrem. 

Kotevní desky – Každý ocelový sloupek je kotvený k betonovému podkladu přes kotevní 

desku P5 150/150, pomocí 4 chemických kotev. Celkový počet kotevních desek je 10 ks. 

Chemické kotvy – Kotevní desky jsou kotveny pomocí 4 chemických kotev do betonu. 

Specifikaci chemických kotev stanoví statik v kotevním plánu. Celkový počet kotev  

je 4x10=40 ks. 

 

Střešní plášť 

Hydroizolační fólie – Bauder thermofol U 15 na bázi PVC-P, s vysoce pevnostní 

polyesterovou nosnou vložkou, propustnost vodní páry µ = 20 000, tloušťka 1,5 mm. Fólie je 

dodávána v rolích, délka návinu 20 m, šířka 1,5 m, celkem 30 m
2
 na 1 roli. 

Tepelná izolace – Dekpir TOP 022 je z polyisokyanurátu (PIR) vypěněného mezi dvě vrstvy 

sendvičové fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem). Pevnost v tlaku při 

10 % stlačení je ≥ 150 kPa, objemová hmotnost 32 kg/m
3
, deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti 0,022 W/mK. Hrany desek tloušťky 80 a 120 mm mají úpravu hran pero 

drážka. 

Parozábrana – Glastek 30 sticker plus je samolepící modifikovaný asfaltový pás, jeho 

nosnou vložkou je skelná tkanina. Plošná hmotnost pásu je 3,5 kg/m
2
, faktor difuzního odporu 

je 87 m. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem, na spodním 

povrchu a v podélných přesazích je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Šířka pásu je 1 m, 

délka 10 m, balení obsahuje 10 m
2
, počet rolí na paletě 20. 

Bednění - Dřevotřískové desky OSB-3, z orientovaných plochých třísek slouží jako nosný 

prvek do vlhkého prostředí. Jejich rozměr je 1250x2500 mm, tloušťka 22 mm, hmotnost 1 

desky je 43kg. Jsou dodávány na paletě po 30 kusech, hmotnost palety je 1290 kg. 

Mechanické kotvy – Kotevní samovrtné šrouby s jakostním organickým povlakem Climadur, 

délka šroubů 220 mm, včetně ocelových talířových podložek s povrchovou úpravou Aluzinek, 

rozměry 82x40 mm.  

Klempířské prvky  

Pozinkovaný plech – kotvící prvek pro poplastovaný plech, tl. 1 mm, RŠ 180 mm 

Poplastovaný plech  – závětrná lišta po obvodu pilové střechy, tl. 0,75 mm, RŠ 250 mm 

   – tabule plechu na vyztužení detailů tl. 0,75, 1000 x 2000 mm 
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8.2.2 Doprava 

Primární doprava 

Veškerý stavební materiál potřebný k realizaci střešní konstrukce je na staveniště dopraven 

pomocí nákladní soupravy tahače a valníku s hydraulickou rukou, nebo dodávkou. 

Velkoobchod Stavebniny ŠKB, odkud je potřebný materiál přivezen, se nachází ve stejné 

obci, na adrese: Chrudichromská 2446/16a, 680 01 Boskovice. Ve vzdálenosti 1,3 km od 

stavby, předpokládaná doba přepravy je asi 5 minut. 

Ocelové UPE nosníky jsou ukládány na dřevěné podkladky, dřevěné podkladky vložíme i do 

svislých mezer mezi prvky, aby při dopravě nedošlo k jejich styku. Při poškození prvků může 

dojít ke ztrátě jejich požadované únosnosti. Na valníku zajistíme jejich stabilitu stažením 

pomocí textilních popruhů. 

Dřevěné prvky, jako jsou krokve a podkladní hranoly přepravujeme na valníku dostatečně 

zafixované textilními popruhy, aby nedošlo k jejich poškození. Uložené tak, aby nedocházelo 

k jejich nadměrnému průhybu.   

OSB desky jsou na paletách zafóliované, při přepravě zafixujeme jejich polohu na valníků 

pomocí upevňovacích lan, pásů nebo posuvnými latěmi tak, aby nedošlo k poškození jejich 

hran. Desky nesmějí být vystaveny přímému působení vody, chráníme především hrany 

desek. 

PVC fólii a asfaltové pásy přepravujeme v rolích na paletách, PVC fólii ve vodorovné poloze, 

asfaltové pásy ve svislé poloze, zabalené do originální ochranné fólie. Na valníku 

stabilizujeme jejich polohu pomocí textilních popruhů.  

Minerální izolaci přepravujeme zabalené v ochranné fólii, při přepravě tyto balíky chráníme 

před povětrnostními vlivy. 

Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní prvky, pásky a šrouby, je na staveniště dopraven 

pomocí dodávky, zabalený do papírových krabic, aby nedošlo k jeho vysypání. 

Sekundární doprava 

Z valníkového návěsu je materiál vyložen na staveništi pomocí hydraulické ruky. Pokud se 

jedná o materiál, který zůstane uskladněn na venkovní skládce, vyložíme jej pomocí 

hydraulické ruky přímo na skládku. Ostatní materiál přemísťujeme po staveništi na paletách 

pomocí vysokozdvižného vozíku. Drobnější materiál přemisťujeme pomocí koleček, rudlu 

nebo ručně. K místu zabudování je materiál přemisťován pomocí věžového jeřábu, který se 

nachází před realizovaným objektem. 



63 

 

8.2.3 Skladování 

Na staveništi je umístěn zastřešený sklad a skladovací buňka, do těchto skladů umisťujeme 

materiál, který je nutné chránit před vnějšími vlivy a odcizením. Je možné využít také prostor 

v 1NP realizovaného objektu. 

Ostatní materiál, který je možné skladovat venku, bude uložen na staveništní skládce, jedná se 

o zpevněnou plochu před montážním placem. Větší množství materiálu je skladováno na 

vzdálenější skládce, za obratištěm staveništní komunikace. 

Ocelové UPE nosníky a ostatní ocelové prvky skladujeme na zpevněné a odvodněné ploše 

tak, aby se zabránilo přímému styku s podkladem. Pod prvky umístíme dřevěné podkladky 

vysoké alespoň 200 mm, v takové vzdálenosti aby nedocházelo k nadměrnému průhybu a 

kroucení prvků. Prvky skladujeme maximálně ve 3 vrstvách nad sebou, proložené podkladky, 

mezi sebou se prvky nesmějí dotýkat. Ocelové prvky chráníme plachtou před povětrnostními 

vlivy, zamezíme tak zatékání vody do nosníků. Mezi uskladňovanými prvky je vhodné 

ponechat průchozí uličku alespoň 600 mm, z tohoto prostoru bude později vazač zavěšovat 

břemena na jeřáb. Drobnější ocelové prvky je vhodné umístit do 1NP, kde budou chráněny 

před povětrnostními vlivy.  

OSB desky jsou skladovány v zastřešeném skladu, ve vodorovné poloze, podklad musí být 

rovný, aby nedocházelo k průhybu a kroucení desek. Pod desky se umístí podkladové hranoly 

ve směru kratší strany desky, s maximálním rozestupem 600 mm, optimální výška hranolu je 

150 mm. Zabráníme tak kontaktu desky s podkladem a případnému nasáknutí vody nebo 

poničení. Desky ukládáme tak, aby doléhaly celou svojí plochou na sebe a hrany lícovaly. 

Desky nesmějí být dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření a dešti. 

Dřevěné krokve a hranoly skladujeme v zastřešeném skladu chráněné před vnějšími vlivy. 

Prvky jsou podloženy dřevěnými podkladky tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému 

průhybu. 

Role navinutých fólií z měkčeného PVC skladujeme v zastřešeném skladu, popřípadě v 1NP 

realizovaného objektu. Uchovávání fólií je možné při teplotě -5 °C až +30 °C. Fólie chráníme 

před znečištěním a povětrnostními vlivy zabalené ochrannou fólií v poloze naležato na 

dřevěné paletě.  

Asfaltové pásy skladujeme na dřevěných paletách, zabalené do ochranné fólie v zastřešených 

skladech na staveništi. Role je nutné skladovat v poloze nastojato, materiál chráníme před 

přímým sluncem a teplotami nad +30 °C. 

Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní prvky, lepidla a pásky, skladujeme zabalené 

v papírových krabicích chráněné proti vlhkosti ve skladovací buňce. 
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8.3 Převzetí pracoviště 

Nosná konstrukce pilové střechy bude realizována po dokončení nosných stropů 4NP, 

štítového zdiva a ztužujících věnců s železobetonovými sloupky. Je nutné zkontrolovat 

kvalitu dokončených konstrukcí a záznam včetně zjištěných vad a nedodělků sepsat do 

stavebního deníku, kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem čety pro provádění střešního 

pláště a technický dozor investora. V souladu s PD se kontrolují především rozměry, 

rovinatosti a požadované sklony. Dále je nutné zkontrolovat požadovanou pevnost betonu, 

která je minimálně 70%, tvrdost je kontrolována pomocí Schmidtova tvrdoměru. 

K montáži a skladování bude využíván nosný strop ploché střechy, proto je nutné 

zkontrolovat jeho kvalitu, především pak únosnost konstrukce. Nosný strop je z keramického 

systému nosníků a vložek, s nadbetonávkou a ztužujícími věnci. Je nutné dodržet minimální 

dobu zrání betonu, při které dosáhne beton pevnost minimálně 70%. 

8.4 Pracovní podmínky 

Práce na střešní konstrukci jsou pozastaveny, pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky. Za 

zhoršených klimatických podmínek jako je mlha, déšť nebo sněžení. Práce s věžovým 

jeřábem jsou pozastaveny, pokud rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost je menší než  

30 m. Teploty pod -10°C způsobují ztrátu deklarované únosnosti vázacích prostředků. 

Parozábranu ze samolepících asfaltových pásů provádíme při venkovní teplotě minimálně 

+10°C. Maximální teplota +25°C ve stínu, způsobuje teplotu na povrchu pásu asi 50°C, při 

vyšších teplotách, kdy dochází k délkové teplotní roztažnosti parozábrany, se montáž 

nedoporučuje.  

Fólie z měkčeného PVC je vhodné zpracovávat při rozmezí teplot od +5°C do +40°C, pokud 

je teplota nižší než +5°C pásy nahřejeme v temperovaném skladu, pokud ale teplota klesne 

pod -5°C jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. Práce s tepelněizolačními deskami a 

spádovými klíny není vhodné provádět při zvýšené vlhkosti a za deště. 

Pohybovat se po konstrukci střechy je možné pouze v očištěné obuvi s měkkou podrážkou, 

aby nedošlo k protržení nebo jinému poškození jednotlivých vrstev střechy.  
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8.5 Personální obsazení 

Na provádění stavebních a montážních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený 

mistr. 

Tab. 8.3: Pracovní četa pro realizaci pilové střechy 

Funkce Počet Úkol Kvalifikace 

Řidič 1 doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 

Jeřábník 1 obsluha stroje, přesun materiálu Jeřábnický průkaz 

Vazač břemen 1 zavěšování břemen Vazačský průkaz 

Svářeč 1 příprava ocelových prvků Svářečský průkaz 

Montážní dělník 2 kotvení, montáž ocelové konstrukce Školení 

Tesař 1 kotvení krokví Školení 

Izolatér 2 kotvení a svary hydroizolace Školení 

Klempíř 2 oplechování detailů Školení 

Pomocný dělník 4 příprava pracoviště, materiálu, asistence Školení 

 

Práce budou provádět pouze osoby s potřebnou kvalifikací pro daný pracovní úkon. Všichni 

pracovníci musí být řádně proškoleni o technologickém postupu provádění a dodržování 

BOZP. Před zahájením prací je obsluha strojů povinna zkontrolovat jejich technický stav. 

8.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Návrh strojní sestavy je samostatně vypracován v kapitole č. 11 Návrh strojní sestavy. 

8.6.1 Hlavní stroje  

- věžový jeřáb MB1043 

- nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BB s hydraulickou rukou  

- dodávka Renault Master maxi van L3H3 

- vysokozdvižný vozík Heli VD35D 

- nůžková plošina PB S131-19E 4×4 

8.6.2 Nářadí 

Ruční 

Pistole na tmel, momentový klíč, izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, nůž se zuby na 

řezání izolací, pilku se střední velikostí zubů, silikonový váleček, nůžky na plech, ocelová 

jehla, štětec, hadr. 
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Elektrické 

- invertor MIG-MAG KITin 2040 MIG EURO 

- uhlová bruska Makita GA5030 

- vrtačka EINHELL RT-ID 105 

- ruční kotoučová pila Bosch GKS 85 Professional  

- aku vrtací šroubovák, Hilti SF 2-A 

- svařovací automat Perkeo Nomad 6000 GTS 

- horkovzdušná svářečka Perkeo Hotgun 2000 S 

8.6.3 Měřící přístroje 

Teodolit, nivelační přístroj, vodováha, 2m lať, olovnice, úhelník, pásmo, svinovací metr, 

skládací metr. 

8.6.4 Ochranné pomůcky 

Ochranný oděv, ochranná obuv, ochranná přilba, svařovací maska, pracovní ochranné 

rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, sluneční brýle, mušlové chrániče sluchu, 

bezpečnostní zachycovací postroj, polohovací pás. 

8.7 Pracovní postup 

K montáži prvků a skladování potřebného materiálu je využíván prostor keramického stropu, 

proto je část pilové střechy realizována jako první. Druhá část střechy na keramickém stropu 

bude realizována po dokončení pilové střechy, zabráníme tak mechanickému poškození pláště 

ploché střechy vlivem pohybu osob, skladování a manipulace s materiálem. 

Montáž nosných prvků, které nejsou přístupné z keramického stropu ploché střechy, probíhá 

z lehkého lešení. Lešení je uloženo na podlaze 4NP, po dokončení bednění z OSB desek, jsou 

práce prováděny z nosné části střešní konstrukce. 

8.7.1 Nosná ocelová konstrukce 

Ocelový svařenec z UPE profilů, který tvoří podporu pro nosnou dřevěnou konstrukci střechy, 

ukládáme na sloupy, které jsou součástí ŽB věnce. Navíc jsou uprostřed rozpětí těchto 

ocelových nosníků umístěny ocelové sloupky, které tvoří podporu bránící průhybu nosníku. 

Sloupky jsou z uzavřených čtvercových jäcklů s kotevní deskou o rozměrech 150 x 150 mm. 

Ocelové prvky budou upravovány na montážním place, umístěném na staveništi. Na montážní 

plac vede elektrická energie, která je využívána k napojení el. nářadí potřebného k úpravě 

ocelových prvků. UPE profily a kotevní desky ke sloupkům svařujeme na montážním place 

pomocí invertoru. Vrtačkou se speciálním vrtákem do oceli, vrtáme kotevní otvory do 

ocelových prvků a pomocí úhlové brusky upravujeme jejich požadované rozměry. Následně 
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jsou prvky opatřeny protikorozním nátěrem, po zaschnutí je možná jejich přeprava pomocí 

věžového jeřábu na místo uložení v konstrukci. 

Kotevní desky sloupků kotvíme pomocí 4 chemických kotev do železobetonového věnce. Do 

věnce vyvrtáme 4 otvory v souladu s armovacím plánem, tak aby nedošlo k porušení výztuže 

věnce. Otvory vyčistíme vyfukovací pumpičkou, poté stěny otvoru vymeteme ocelovým 

kartáčkem a opět otvor vyfoukáme. 

 
Obr. 8.2: Montáž chemické kotvy (zdroj: [8]) 

Vyšroubujeme vršek kartuše, našroubujeme směšovací trysku a vložíme kartuši do pistole. 

Před použitím vytlačíme první část obsahu kartuše mimo připravený otvor a ujistíme se, že 

došlo k promíchání obou složek, barva směsi je homogenní šedá. Chemickou směsí vyplníme 

2/3 hloubky instalačního otvoru. Následně zkontrolujeme povrch svorníku, zda je suchý, bez 

mastného znečištění. Závitový svorník má spodní konec seříznutý pod úhlem 45°, vkládáme 

jej do otvoru otáčivým pohybem, abychom zamezili vniknutí bublin do chemické kotvy. 

Následuje doba tuhnutí minimálně 45 minut při 20°C, po této době je možná montáž kotvící 

desky. Desku s připravenými otvory nasuneme na závitové tyče, přiložíme podložku, matici a 

spoj utáhneme momentovým klíčem předepsanou silou. 

Následuje osazení ocelových svařenců z UPE profilů na nosnou konstrukci z ŽB sloupů, které 

jsou součástí věnce. Pomocí věžového jeřábu jsou prvky zvednuty do výšky 200 mm, vazač 

zkontroluje jejich stav a uchycení. Poté jsou prvky přemístěny k místu uložení, 2 pracovníci z 

lešení provedou ustálení a přesné osazení prvku na předem vyznačené místo. Následuje 

svaření nosníku s předem připravenými kotevními deskami v ŽB sloupech a s ocelovým 

sloupkem umístěným uprostřed rozpětí. 
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8.7.2 Krokve 

V horní části pilové střechy jsou krokve uloženy ozubem na svařenec z UPE profilů. Na 

svařenci jsou navařeny L úhelníky s otvory, mezi tyto úhelníky vložíme krokev s připraveným 

otvorem. Otvorem v krokvi provlečeme závitovou tyč a matici s podložkou utáhneme 

požadovaným momentem. 

 
Obr. 8.3: Schéma kotvení krokve k ocelovému nosníku (zdroj: vlastní) 

Ve spodní části pilové střechy jsou krokve uloženy na dřevěné hranoly průřezu  

150/100 mm. Tyto pozednice jsou kotveny k železobetonovému věnci pomocí svorníků, 

v každém poli je pozednice kotvena 3 svorníky v osové vzdálenosti 2,5 m. Svorníky jsou při 

betonáži umístěny do železobetonového věnce, předejdeme tak nutnosti pozdějšímu vrtání do 

zatvrdlého betonu.  

 
Obr. 8.4: Svorníky v ŽB věnci (zdroj: [9]) 
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Do pozednice jsou pomocí 4 vrutů přikotveny 2 L-úhelníky, mezi tyto úhelníky jsou později 

osazeny krokve s ozubem a připraveným otvorem. Otvorem v krokvi provlečeme závitovou 

tyč a matici s podložkou utáhneme požadovaným momentem. 

 
Obr. 8.5: Schéma uložení krokve na pozednici (zdroj: vlastní) 

8.7.3 Bednění z OSB desek 

Desky není vhodné vystavovat přímému působení vody, proto bude montáž asfaltové 

parozábrany pokračovat kontinuálně po dokončení bednění na části pilové střechy.  

Desky jsou připevněny k dřevěným krokvím pomocí vrutů, délka vrutu musí být minimálně 

ze 2/3 kotvena do krokve. Rozteče krokví jsou v různých částech střechy proměnné, konce 

desek tedy nelze vždy kotvit na krokev, proto jsou následující řady upevněny šachovitě. Řady 

klademe od spodní k horní hraně pilové střechy. Mezi deskami zachováváme dilatační spáru 

tloušťky 3 mm. Na okrajích kotvíme desku s max. roztečí 150 mm, v poli 300 mm při 

minimální vzdálenosti 20 mm od okraje. Z důvodu zamezení boulení je vhodné kotvení 

začínat od středu desky a postupovat k hranám. 

 
Obr. 8.6: Schéma uložení OSB desek na krokve (zdroj: vlastní) 
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8.7.4 Parozábrana z asfaltových pásů 

Parozábranu z asfaltových pásů klademe kontinuálně po dokončení bednění, slouží jako 

dočasná hydroizolace při realizaci střechy a chrání dřevěné prvky v konstrukci. Před 

pokládkou zkontrolujeme podklad, který tvoří dřevěné bednění z OSB desek, na povrchu 

nesmí být výstupky ani ostré hrany, všechny nerovnosti se ohoblují. Spoje desek přelepíme 

malířskou páskou šířky 50 mm, tak aby nedošlo k přilnutí asfaltového pásu k podkladu  

v bezprostřední blízkosti spoje desek. 

Samolepicí asfaltové pásy klademe na suchý a bezprašný povrch dřevěného bednění, ve 

směru kolmém na OSB desky. Při rozbalování role se postupně strhává ochranná fólie ze 

spodní strany pásu a dochází k přilnutí s podkladem. Na horní straně zůstává podélný 

samolepící okraj široký 80 mm překrytý ochrannou fólií. Na tento podélný spoj bude 

připevněn další pás s posunutím příčného spoje alespoň o 200 mm, aby nedocházelo ke 

vzniku křížového spoje. Příčné spoje musejí mít šířku minimálně 100 mm, jejich napojení 

provádíme za pomocí ruční horkovzdušné svářečky. Všechny spoje jsou ihned po realizaci 

přitlačeny válečkem, zabráníme tak jejich odlepení a posunu.  

8.7.5 Tepelná izolace z PIR desek 

Jako dočasná izolace dřevěného bednění slouží parozábrana z asfaltových pásů, při pokládce 

tepelné izolace je vhodné kontinuálně pokračovat vrstvou hydroizolace, aby se do střešní 

skladby nedostávala voda. 

  
Obr. 8.7: Pokládka PIR izolace a HI (zdroj: [10]) 

Desky tepelné izolace z PIR desek klademe ve směru rovnoběžném se žlabem od spodní k 

horní hraně pilové střechy. Desky mají úpravu hrany pero drážka, aby se zamezilo vzniku 

tepelných mostů. Tyto hrany do sebe zaklesneme a další řadu izolace klademe s posunem 

minimálně 200 mm tak, aby nedocházelo ke křížení spojů. Při pokládce hlídáme čistotu, 

celistvost a důkladné zasunutí pera do drážky. Desky jsou volně pokládány na parozábranu 

z asfaltových pásů, později bude jejich poloha zajištěna společně s kotvením hydroizolační 

vrstvy. Pro vyřezávání otvorů, zkracování a zkosení hran izolačních desek, používáme 
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klasickou pilku se střední velikostí zubů. V místě napojení tepelné izolace na boční zdi 

ponecháváme mezeru 5 mm, ta bude vyplněna nízkoexpanzní montážní pěnou, přebytek pěny 

odřízneme. 

8.7.6 Hydroizolace z PVC fólie 

Před pokládkou hydroizolační vrstvy z měkčeného PVC zkontrolujeme podkladní 

vrstvu tepelné izolace z PIR desek. Tato izolační vrstva musí být celistvá beze spár, případné 

spáry a prohlubně vyplníme montážní pěnou. 

Hydroizolační pásy klademe rovnoběžně se žlabem od spodní hrany pilové střechy k horní. 

Zabezpečíme tak přetékání vody přes spoje hydroizolační vrstvy a zamezíme vniknutí vody 

do skladby střešní konstrukce. Fólii rozvineme do polohy, ve které ji budeme kotvit a alespoň 

15 minut ji necháme dotvarovat. Pásy navazujících řad umisťujeme s minimálním posunutím 

o 200 mm, aby nedocházelo ke vzniku křížových spojů, v T spoji seřízneme horní fólii do 

oblouku. Velikost i tvar fólie lze upravit nožem nebo ustřihnout nůžkami. 

Fólii kotvíme pomocí mechanických kotev do dřevěného bednění nebo krokve. Délka šroubu 

musí být minimálně stejná jako tepelná izolace + 10 až 30 mm. Pod každý šroub je umístěna 

ocelová talířová podložka, její orientace je rovnoběžná s okrajem pásu. Fólii kotvíme u jejího 

okraje tak, aby za podložkou přečníval konec fólie minimální délky 10 mm. Rozteč kotev v 1 

řadě nesmí být menší než 160 mm, pokud je požadavek na větší množství kotev, kotvíme 

pásy poloviční šířky. V ploše střechy je minimální počet kotev 3 ks/m
2
, na okraji střechy až  

6 ks/m
2
, přesné množství a polohu kotev stanovuje odborně zpracovaný kotevní plán. Při 

kotvení současně hlídáme polohu tepelně izolačních desek a jejich kotvení k podkladu. 

 
Obr. 8.8: Schéma mechanického kotvení a svaru hydroizolace z PVC fólie (zdroj: vlastní) 
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Spoje fólií jsou svařeny pomocí horkého vzduchu, tyto plochy je nutné předem očistit pomocí 

saponátu a osušit. Svařování spojů fólií je prováděno pomocí svařovacího automatu a ruční 

horkovzdušné svářečky při teplotě 520 °C. Povrch fólie je pomocí horkého vzduchu nahřátý 

na požadovanou teplotu, když je povrch v plastickém stavu, přitlačí se válečkem. Kvalitní 

svar má šířku minimálně 30 mm.  

Automatem jsou svařovány spoje na velkých plochách, především pak podélné spoje. Stroj je 

nutné nechat zahřát na požadovanou teplotu, trysku vložíme mezi 2 pásy fólie a spustíme 

pojezd automatu. Stroj sám nahřívá a přitlačuje fólii průměrnou rychlostí 8 m/min. Obsluha 

hlídá pomocí vodící tyče směr pohybu automatu. Při práci na okraji střechy nesmí obsluha 

couvat, vodící tyč je možné přehodit do opačné polohy. Po práci je nutné provést kontrolu 

kvality provedeného svařovaného spoje pomocí zkoušecí jehly a případné netěsnosti opravit 

ruční svářečkou.  

Ruční horkovzdušnou svářečkou jsou opracovány především menší svary, různé detaily a 

prostupy. Kovové hrdlo, ze kterého proudí horký vzduch, je nasunuté pod úhlem 45° mezi 2 

pásy fólie. Jakmile dojde k zplastizování povrchu fólie, přitlačí se spoj gumovým válečkem. 

Provede se kontrola kvality pomocí zkoušecí jehly, pro zajištění složitých detailů je možné 

provést pojištění spoje zálivkou z láhve s tryskou.   

8.7.7 Opracování detailů 

Žlab 

 
Obr. 8.9: Schéma žlabu pilové střechy (zdroj: vlastní) 

Na obrázku je znázorněné opracování žlabu pilové střechy. Pro vytvoření požadovaného 

sklonu jsou na izolaci z PIR panelů uloženy klíny z EPS polystyrénu. Na tyto klíny je umístěn 

zpevňující prvek z poplastovaného plechu, tl. 0,75 mm. Prvek je kotvený k dřevěnému 
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bednění a svislé stěně skrz fasádní zateplení. Tento plech tvoří pevný podklad vhodný 

k natavení konce hydroizolace z PVC fólie. Okraj fólie, který na žlab navazuje z plochy 

střechy, svaříme k podkladu z poplastovaného plechu za kotevním prvkem a na konci fólie. 

Zajistíme tak stabilní vytvarování fólie a vhodný podklad pro opracování navazující svislé 

fólie. Svislá fólie navazuje ze stěny na žlab a překrývá svar spodního pásu, ve žlabu 

provedeme svaření s podkladní vrstvou a spoj zajistíme pojistnou zálivkou. 

 

Závětrná lišta  

Ke krokvím je přišroubováno svislé bednění z OSB desek, tyto desky tvoří pevné čelo pilové 

střechy a slouží k ukotvení závětrné lišty. Osová vzdálenost šroubů je závislá na poloze 

krokví, ta je v každém poli střechy různá. Na obrázku č. 8.10 je zelenou barvou znázorněn 

průběžný kotvící prvek z pozinkovaného plechu, tl. 1 mm. Tento prvek je pomocí  vrutů 

připevněn ke svislému bednění z OSB desek. Modrou barvou je na obrázku znázorněna 

závětrná lišta z poplastovaného plechu, kotvená pomocí vrutů k podkladnímu prvku 

z pozinkovaného plechu, osová vzdálenost vrutů je 200 mm. Přes tyto vruty bude nataven pás 

hydroizolace, který zamezí vniknutí vody do střešního pláště. Napojení svaru hydroizolace na 

poplastovaném plechu je vhodné zajistit pojistnou zálivkou. Při realizaci dokončovacích prací 

bude čelo pilové střechy zatepleno minerální izolací a omítnuto. 

 

 
Obr. 8.10: Schéma kotvení závětrné lišty (zdroj: vlastní) 
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8.8 Kontrola kvality 

Podrobný kontrolní a zkušební plán je samostatně vypracovaný v kapitole č. 10 Kontrolní a 

zkušební plán pro etapu zastřešení. 

Kontrola vstupní: 

- kontrola projektové dokumentace 

- kontrola připravenosti pracoviště 

- kontrola dodání a skladování materiálu 

- kontrola pracovních strojů a nástrojů 

- kontrola způsobilosti dělníků 

 

Kontrola mezioperační: 

- kontrola klimatických podmínek 

- kontrola podkladu 

- kontrola výkresu výztuže 

- kontrola materiálu před zabudováním 

- kontrola osazení a kotvení ocelových prvků 

- kontrola dřevěných krokví 

- kontrola bednění z OSB desek 

- kontrola parozábrany z asfaltových pásů 

- kontrola tepelné izolace PIR 

- kontrola klempířských prvků 

- kontrola hydroizolační vrstvy z PVC fólie 

 

Kontrola výstupní: 

- kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 

- kontrola kompletní střešní konstrukce 
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8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost práce pro provádění pilové střechy je podrobně vypracována v samostatné 

kapitole č. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na střešní konstrukci. 

Práce budou provádět pouze osoby s potřebnou kvalifikací pro daný pracovní úkon. Všichni 

pracovníci jsou řádně proškoleni o technologickém postupu provádění a dodržování BOZP. 

Před zahájením prací je obsluha strojů povinna zkontrolovat jejich technický stav. 

Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

8.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Při realizaci ploché střechy je třeba minimalizovat vliv stavební činnosti na životní prostředí. 

Při práci se strojním vybavením může docházet ke zvýšené hlučnosti, prašnosti a znečištění 

komunikací. Průběžně kontrolujeme stav provozních kapalin, jejich únik by mohl zavinit 

znečištěné zeminy.  

Při práci s lepidly a penetracemi je nutné zabránit úniku nezředěného nebo většího množství 

produktu do spodních, povrchových vod a kanalizace. Znečištěné obaly jsou odevzdány ve 

sběrně nebezpečného odpadu. 

Ostatní odpady, které vznikají při stavební činnosti, jsou tříděny do kontejnerů. Kontejnery 

jsou umístěny na zpevněné ploše před realizovaným objektem, vedle staveništní komunikace. 

Odpad je průběžně odvážen a likvidován v souladu s těmito předpisy: 

Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
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Tab. 8.4: Odpady vznikající při realizaci pilové střechy 

Kód Název Kat. 

8 
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A 

POUŽÍVÁNÍ NÁTĚR0VÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), 

LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV   

80409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 
N 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 

FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK 

NEURČENÉ   

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150106 Směsné obaly O 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY    

170201 Dřevo O 

170203 Plasty O 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

170405 Železo a ocel O 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A 

PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A 

ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO 

SBĚRU   

200101 Papír a lepenka O 

200102 Sklo O 

200139 Plasty O 

200301 Směsný komunální odpad O 
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9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PLOCHÉ STŘECHY 

9.1 Obecné informace o procesu 

 

Obr. 9.1: Skladba střešní konstrukce ploché střechy (zdroj: vlastní) 

Nosnou část ploché střechy tvoří keramický strop z nosníků a vložek s nadbetonávkou, vrstva 

nadbetonávky je vyztužena KARI sítí. Na nosném stropu je proveden nátěr asfaltovou 

penetrací, ten vytvoří vhodný podklad pro následné natavení asfaltových pásů. Parozábrana 

z modifikovaných asfaltových pásů je k připravenému povrchu natavena pomocí hořáku 

s propan-butanem. Na tuto parozábranu je přilepena vrstva tepelné izolace z polystyrenu EPS 

tloušťky 140 mm, následuje spádování pomocí spádových klínů ze stejného materiálu. 

Později, dojde k přitížení izolantu pomocí zatěžovací vrstvy z kameniva. Na tepelný izolant je 

volně položená separační vrstva ze skelného rouna. Následuje vrstva hydroizolace 

z měkčeného PVC s polyesterovou nosnou vložkou, její plošné spoje jsou svařeny 
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horkovzdušným automatem. Na hydroizolaci je položena ochranná vrstva z netkané textilie, ta 

chrání povrch hydroizolace před mechanickým poškozením. Poslední zatěžovací vrstvu tvoří 

násyp tloušťky 50 mm z vymývaného kameniva, frakce 8/16 mm. Kamenivo je na střechu 

dopraveno ve vacích a následně ručně rozprostřeno. Tato vrstva zatíží a stabilizuje všechny 

vrstvy střešního pláště.  

9.2 Materiál 

Podrobný výkaz výměr je podrobně vypracován v Příloze č. 4 Položkový rozpočet. 

9.2.1 Specifikace materiálu 

Střešní plášť 

Asfaltový pás – BAUDER SUPER AL-E, je speciální SBS modifikovaná asfaltová 

parozábrana, vhodná k natavení. Na spodní straně je spalná fólie na horní straně je jemný 

minerální posyp. Nosnou vložku tvoří kombinace hliníku a polyesteru + skelné rohože, 

tloušťka 3 mm, délka 7,5 m, výška role 1m, celkem 7,5m
2
. Ohýbání za studena -25 °C, 

tepelná odolnost +70 °C, roztažnost ≥ 2 %, maximální tažná síla podélně 400 N/50 mm a 

příčně 300 N/50 mm. 

Tepelná izolace – Bachl EPS 100S STABIL je tepelně izolační deska s tloušťkou 140 mm 

z pěnového polystyrenu. Technické parametry: součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m K, 

napětí v tlaku 100 kPa, rozměry desky 1000 x 500 mm, dodávány v balení 1 m
2
.  

Spádové klíny Bachl EPS 100S STABIL, jsou ze stejného materiálu a mají stejné technické 

parametry jako tepelně izolační deska. 

Separační vrstva - Bauder skelné rouno GV120, odděluje povrch tepelné izolace z pěnového 

polystyrénu a hydroizolační fólie z PVC. Její plošná hmotnost je 120 g/m
2
, nejvyšší tahová 

síla je 130 N/50 mm. Je dodávána v rolích návinu 100 m, výška role 2 metry, celková plocha 

v roli je 200 m
2
. 

Hydroizolační fólie - Bauder thermofol U15 na bázi měkčeného PVC-P, s vysoce pevnostní 

polyesterovou nosnou vložkou, tloušťka 1,6 mm. Fólie je dodávána v rolích, délka návinu  

20 m, šířka 1,5 m, celkem 30 m
2
 v 1 roli. 

Ochranná vrstva –  Bauder ochranné rouno SV300, ochranná netkaná textilie mechanicky 

zpevněná z vláken polyesterového regenerátu, tloušťka 3 mm, plošná hmotnost 300 g/m
2
. Je 

dodávána v rolích návinu 60 m, výška role 2 metry, celková plocha 120 m
2
. 

Vymývané kamenivo – Jedná se o přírodní prané kamenivo těžené z vody, jeho frakce je  

8/16 mm, sypaná setřesená hmotnost 1586 kg/m
3
, hmotnost volně sypaného kameniva  

1353 kg/m
3
. Kamenivo se skladuje a přepravuje ve velkoobjemových vacích s výsypkou, 

rozměry 910x910x1200 mm, hmotnost 1500 kg. 
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Klempířské prvky 

Pozinkovaný plech   –  oplechování atiky z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm, RŠ 560 mm

   –  kotvící prvek pro oplechování, plech, tl. 1 mm, RŠ 160 mm 

Ostatní materiál 

Střešní vtok – Dvouúrovňový střešní systém Gullydek DN150 se skládá z tělesa vtoku z 

polyuretanové hmoty s manžetou z asfaltového pásu, nástavce s manžetou z PVC fólie, a 

vtokové mřížky z PVC-U. 

Pojistný přepad – Pojistný přepad TOPWET DN160, z polyamidu PA6/PVC s integrovanou 

PVC manžetou, délka potrubí 460 mm, vyjímatelná ochranná mřížka.  

Nerezová mřížka  – šachta pro pojistné přepady TOPWET, 250x150x100 mm 

    – šachta pro střešní vpusti TOPWET, 250x250x100 mm 

Výlez na střechu – Komplet Wipro FDA, protipožární kovové skládací schody pro stavební 

otvor velikosti 130x70 cm. Balení obsahuje teleskopické madlo, zapuštěný zámek, 

vzduchotěsný systém otevírání, včetně montážního materiálu. 

Kotvící bod – Kotvící bod Topsafe TSV-B3, určený do betonové konstrukce C 20/25, 

v systému s nerezovým lanem, délka 500 mm. 

Bednění atiky – Dřevotřískové desky OSB-3, z orientovaných plochých třísek slouží jako 

nosný prvek do vlhkého prostředí. Jejich rozměr je 1250x2500 mm, tloušťka 15 mm. 

Asfaltová penetrace – Bauder Burkolit V, tento penetrační nátěr slouží k lepšímu přilnutí 

asfaltové parozábrany. Dodáván v plechovce o objemu 30 l. 

Lepidlo na EPS – Thermo Kleber ROOF, slouží k přilepení tepelné izolace k asfaltové 

parozábraně, přídržnost k EPS 0,14 MPa, spotřeba 1 pistolové dózy lepidla 750 ml pro 

nalepení asi 16 m
2
 izolantu. 

Propanbutanová bomba - Tlaková lahev, rozměry  590x300 mm, hmotnost 10 kg. 

9.2.2 Doprava 

Primární doprava 

Veškerý stavební materiál potřebný k realizaci střešní konstrukce je na staveniště dopraven 

pomocí nákladní soupravy tahače a valníku s hydraulickou rukou, nebo dodávkou. 

Velkoobchod Stavebniny ŠKB, odkud je potřebný materiál přivezen, se nachází ve stejné 

obci, na adrese: Chrudichromská 2446/16a, 680 01 Boskovice. Ve vzdálenosti 1,3 km od 

stavby, předpokládaná doba přepravy je asi 5 minut. 
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Tepelně izolační desky a spádové klíny z polystyrénu jsou na dřevěných paletách zabalené 

fólií. Polohu palet zajištujeme pomocí textilních popruhů připevněných k návěsu. U izolací 

nesmí dojít k porušení jejich hran a rohů, pod textilní pás je umístěna podložka, aby nedošlo 

k otlačení a zařezání. 

Textilní vaky naplněné kamenivem přepravujeme zavázané, tak aby nedošlo k vysypání na 

valníku. Vak má na stranách popruhy, za tyto popruhy jej můžeme nakládat a vykládat 

pomocí hydraulické ruky. 

OSB desky jsou na paletách zafóliované, při přepravě zafixujeme jejich polohu na valníku 

pomocí upevňovacích lan, pásů nebo posuvnými latěmi tak, aby nedošlo k poškození jejich 

hran. Desky nesmějí být vystaveny přímému působení vody, chráníme především hrany 

desek. 

PVC fólii a asfaltové pásy přepravujeme v rolích na paletách, PVC fólii ve vodorovné poloze, 

asfaltové pásy ve svislé poloze, zabalené do originální ochranné fólie. Na valníku 

stabilizujeme jejich polohu pomocí textilních popruhů.  

Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní prvky, pásky a šrouby, jsou na staveniště 

dopraveny pomocí dodávky, zabalené do papírových krabic, aby nedošlo k jeho vysypání. 

Sekundární doprava 

Z valníkového návěsu je materiál vyložen na staveništi pomocí hydraulické ruky. Pokud se 

jedná o materiál, který zůstane uskladněn na venkovní skládce, vyložíme jej pomocí 

hydraulické ruky přímo na skládku. Ostatní materiál přemísťujeme po staveništi na paletách 

pomocí vysokozdvižného vozíku. Drobnější materiál přemisťujeme pomocí koleček, rudlu 

nebo ručně. K místu zabudování je materiál přemisťován pomocí věžového jeřábu, který se 

nachází před realizovaným objektem. 

9.2.3 Skladování 

Na staveništi je umístěn zastřešený sklad a skladovací buňka, do těchto skladů umisťujeme 

materiál, který je nutné chránit před vnějšími vlivy a odcizením. Je možné využít také prostor 

v 1NP realizovaného objektu. 

Ostatní materiál, který je možné skladovat venku, bude uložen na staveništní skládce, jedná se 

o zpevněnou plochu vedle věžového jeřábu. Větší množství materiálu je skladováno na 

vzdálenější skládce, za otočí komunikace. 

Kamenivo skladujeme a přepravujeme ve velkoobjemových tzv. bigbag vacích z 

polypropylenové tkaniny, tyto vaky jsou umístěny na skládce před stavbou. Vaky jsou 

recyklovatelné. 

Tepelně izolační desky a spádové klíny z pěnového polystyrenu, nejsou náchylné na vnější 

vlivy, ale není vhodné je dlouhodobě skladovat na slunci. Krátkodobě je lze skladovat na 
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vnějších zpevněných plochách zafóliované na paletách. Při dlouhodobém skladování budou 

přemístěny do zastřešeného skladu nebo do prostorů 1NP realizovaného objektu.  

Ochranná a separační rouna chráníme před vlhkem v zastřešeném skladu. Skladujeme je 

v rolích na suchém podkladu, zabalené v ochranné fólii. 

Role navinutých fólií z měkčeného PVC skladujeme v zastřešeném skladu, popřípadě v 1NP 

realizovaného objektu. Uchovávání fólií je možné při teplotě -5 °C až +30 °C. Fólie chráníme 

před znečištěním a povětrnostními vlivy zabalené ochrannou fólií v poloze naležato na 

dřevěné paletě.  

Parozábranu z asfaltových pásů chráníme před slunečním zářením v zastřešeném skladu na 

staveništi. Pásy nesmí být vystaveny vyšším teplotám než +30 °C. V poloze nastojato je 

skladujeme na dřevěných paletách zabalené ochrannou fólií. 

Asfaltový penetrační nátěr v plechovkách skladujeme v zastřešeném skladu. Plechovky 

s asfaltovým nátěrem nesmějí být vystaveny vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření. 

Při zhoustnutí laku je možné roztok zředit pomocí lakového benzínu. 

OSB desky jsou skladovány v zastřešeném skladu vodorovně, podklad musí být rovný, aby 

nedošlo k průhybu a kroucení desek. Pod desky se umístí podkladové hranoly ve směru kratší 

strany desky, s maximálním rozestupem 600 mm, optimální výška hranolu je 150 mm. 

Zabráníme tak kontaktu desky s podkladem a případnému nasáknutí vody nebo poničení. 

Desky ukládáme tak, aby doléhaly celou svojí plochou na sebe a hrany lícovaly. Desky 

nesmějí být dlouhodobě vystaveny přímému slunečnímu záření a dešti. 

Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní prvky, lepidla a pásky, skladujeme zabalené 

v papírových krabicích chráněné proti vlhkosti v uzamykatelné skladové buňce. 

9.3 Převzetí pracoviště 

Opláštění střešní konstrukce bude provedeno na hotový keramický strop z nosníků a vložek. 

Na keramickém stropu je nadbetonávka tloušťky 60 mm z betonu C 20/25 s vloženou KARI 

sítí 4/200-4/200. V úrovni stropu je také železobetonový věnec ztužující stropní konstrukci, 

nad věncem jsou zděné atiky. 

Při převzetí pracoviště kontroluje stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora 

kvalitu dokončených stropních konstrukcí dle KZP. V souladu s PD se kontrolují především 

rozměry a rovinatosti. Dále je nutné zkontrolovat požadovanou pevnost betonu, která je 

minimálně 70%, tvrdost je kontrolována pomocí Schmidtova tvrdoměru. O provedených 

kontrolách je sepsán záznam do stavebního deníku. 
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9.4 Pracovní podmínky 

Práce na střešní konstrukci jsou pozastaveny, pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky. Za 

zhoršených klimatických podmínek jako je mlha, déšť nebo sněžení. Práce s věžovým 

jeřábem jsou pozastaveny, pokud rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost je menší než  

30 m. Teploty pod -10°C způsobují ztrátu deklarované únosnosti vázacích prostředků. 

Teplota povrchu při nanášení asfaltového penetračního nátěru nesmí klesnout pod +5°C. 

Parozábranu z asfaltových pásů provádíme při venkovní teplotě minimálně +10°C. Maximální 

teplota +25°C ve stínu, způsobuje teplotu na povrchu pásu asi 50°C, při vyšších teplotách, 

kdy dochází k délkové teplotní roztažnosti, se montáž nedoporučuje.  

Fólie z měkčeného PVC je vhodné zpracovávat při rozmezí teplot od +5°C do +40°C, pokud 

je teplota nižší než +5°C pásy nahřejeme v temperovaném skladu, pokud ale teplota klesne 

pod -5°C, jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. Práce s tepelněizolačními deskami a 

spádovými klíny není vhodné provádět při zvýšené vlhkosti a za deště. 

Pohybovat se po konstrukci střechy je možné pouze v očištěné obuvi s měkkou podrážkou, 

aby nedošlo k protržení nebo jinému poškození jednotlivých vrstev střechy.  

9.5 Personální obsazení 

Na provádění stavebních a montážních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený 

mistr. 

Tab. 9.1: Pracovní četa pro realizaci ploché střechy 

Funkce Počet Úkol Kvalifikace 

Řidič 1 doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 

Jeřábník 1 obsluha stroje, přesun materiálu Jeřábnický průkaz 

Vazač břemen 1 zavěšování břemen Vazačský průkaz 

Tesař 1 bednění atiky Školení 

Izolatér 2 kotvení a svary hydroizolace Školení 

Klempíř 2 oplechování detailů Školení 

Pomocný dělník 4 příprava pracoviště, materiálu, asistence Školení 

 

Práce budou provádět pouze osoby mající potřebnou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o technologickém postupu provádění a 

dodržování BOZP. Před zahájením prací je obsluha strojů povinna zkontrolovat jejich 

technický stav. 
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9.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Návrh strojní sestavy je samostatně vypracován v kapitole č. 11 Návrh strojní sestavy. 

9.6.1 Hlavní stroje  

- věžový jeřáb MB1043 

- nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BB s hydraulickou rukou  

- dodávka Renault Master maxi van L3H3 

- vysokozdvižný vozík Heli VD35D 

- nůžková plošina PB S131-19E 4×4 

9.6.2 Nářadí 

Ruční 

špachtle, smeták, hadr, štětce, malířský váleček, ocelová vodící trubka, propan-butanový 

hořák Lobster PB 600 mm, s regulátorem, zalamovací nožík, nůžky, izolatérský nůž s rovnou 

a háčkovou čepelí, nože na živičné izolace, izolatérské špachtle, silikonový váleček, ocelové 

jehla 

Elektrické 

- uhlová bruska Makita GA5030 

- vrtačka EINHELL RT-ID 105 

- ruční kotoučová pila Bosch GKS 85 Professional  

- aku vrtací šroubovák, Hilti SF 2-A 

- svařovací automat Perkeo Nomad 6000 GTS 

- horkovzdušná svářečka Perkeo Hotgun 2000 S 

9.6.3 Měřící přístroje 

Teodolit, nivelační přístroj, vodováha, 2m lať, olovnice, úhelník, pásmo, svinovací metr, 

skládací metr. 

9.6.4 Ochranné pomůcky 

Ochranný oděv, ochranná obuv, ochranná přilba, pracovní ochranné rukavice, reflexní vesta, 

ochranné brýle, bezpečnostní zachycovací postroj, polohovací pás. 



86 

 

9.7 Pracovní postup 

9.7.1 Penetrace povrchu 

Na betonový povrch je celoplošně nanesen asfaltový penetrační nátěr, povrch musí být čistý, 

zbavený všech olejových skvrn, cementového mléka, suchý bez námrazy. Podklad musí být 

vyrovnaný, bez nerovností a ostrých hran, prohlubně nesmí být větší než 3 mm, do výšky 

nesmí čnít výčnělky vyšší než 1,5 mm. Pokud jsou prohlubně větší, provede se jejich 

zatmelení a hroty jsou zbroušeny. Asfaltový nátěr je nanášen z plechovky válečkem, štětcem 

nebo pokrývačským kartáčem, teplota povrchu podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Zaschnutí 

penetrace trvá asi 3 hod, pokud se nátěr nelepí na prst, je suchý. 

9.7.2 Parozábrana z asfaltových pásů 

Před pokládáním asfaltové parozábrany provedeme kontrolu jejího stavu, pásy nesměji být 

poškozené. Asfaltové pásy nejprve rozvineme, důkladně srovnáme a natáhneme do 

požadované polohy, jednotlivé řady pásů pokládáme s posunem o 200 mm, aby nedocházelo 

ke křížovému spoji. Následně pásy z poloviny navineme na nosnou kartonovou roli ocelovou 

vodící trubkou. Největší přípustná délka pásu na vodorovných plochách je 5 m. 

 
Obr. 9.2: Natavení asfaltového pásu (zdroj: [11]) 

Natavování probíhá pomocí propan-butanového hořáku, spodní strana pásu se nahřeje a dojde 

tak k roztavení krycí vrstvy z PE fólie. Plamenem se zahřeje pás na roli, plamen musí 

směřovat k podkladu, aby současně došlo k natavení pásu a zahřátí podkladu. Pás se postupně 

odvíjí a natavuje, pevným přitlačením dochází ke spojení s podkladem. Známkou vytvoření 

kvalitního a bezpečného spoje je vytečení asfaltové hmoty po stranách pásu. Nesmí však dojít 



87 

 

k nadměrnému tečení hmoty a porušení nosné vložky asfaltového pásu. Teplota nahřívání je 

maximálně 190°C, pokud dojde k změně barvy plamene ze žlutomodré na červenou a vzniká 

černý kouř, je nutné práce pozastavit. Vzájemné spojení pásů v ploše musí být souvislé, bez 

jakýchkoliv mezer a nespojených míst. Kvalitně přitavený asfaltový pás není možné 

nadzvednout od podkladu v místě provedení spoje. Jednotlivé pásy se mezi sebou spojují 

s podélnými přesahy 100 mm a příčnými přesahy 150 mm, mezi sebou se pásy natavují 

s vystřídanými spoji tak, aby nedošlo ke styku 4 spojů v 1 místě. 

9.7.3 Tepelná izolace 

Desky tepelné izolace z polystyrénu jsou lepeny k podkladu z asfaltové parozábrany, na tuto 

vrstvu jsou následně přilepeny spádové klíny. Desky izolace nesmějí být dlouhodobě 

vystaveny dešti, vlhkosti ani nadměrnému slunečnímu záření. Montáž následujících vrstev 

navazuje kontinuálně. Střešní plášť je realizovaný po částech, vždy bude dokončeno celé 

souvrství u 1 vpusti, na střeše je celkem 7 vpustí.  

 
Obr. 9.3: Lepení tepelné izolace (zdroj: [12]) 

Desky jsou lepeny těsně na sraz k očištěnému a suchému podkladu pomocí speciálního lepidla 

na EPS izolace. Pomocí aplikační pistole nanášíme 3 pruhy s minimálním průměrem 3 cm, ve 

vzdálenosti 25 cm. Desky do lepidla ukládáme tak, aby se později vystřídaly spoje se 

spádovými klíny, spoje vrstev jsou posunuty minimálně o 200 mm. Pro vyřezávání otvorů, 

zkracování a zkosení hran polystyrenových desek, používáme speciální tavný nůž nebo 

tavnou pilu bez zubů, aby neponičila okraj polystyrenu. Spáry je nutné omezit na minimum, 

větší spáry než 5 mm jsou vyplněny tepelnou izolací.  

Spádové klíny mají přesné označení podle polohy v konstrukci, pracovníci postupují dle 

kladečského plánu. Při pokládce spádových klínů je pracovní postup stejný jako u předchozí 

vrstvy izolace. 

9.7.4 Separační vrstva 

Na tepelnou izolaci je položena separační vrstva, tato vrstva slouží k oddělení 2 různých 

materiálů z polystyrenu a měkčeného PVC. Při dlouhodobém přímém styku PVC fólie a 

polystyrenu by mohlo dojít k úniku změkčovadel z fólie, což by výrazně zkrátilo její 
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životnost. Skelné rouno je volně položeno na spádové klíny, rouno je vhodné dočasně zatížit, 

dokud nedojde k montáži následující hydroizolační vrstvy.  

9.7.5 Hydroizolace 

Před pokládkou je nutné zkontrolovat stav fólií po přepravě a skladování, role pásů nesmějí 

být porušené ani zdeformované. Pásy fólie jsou na vrchním povrchu označeny odpovídajícím 

potiskem, je nutné fólie pokládat touto stranou nahoru. Role rozmotáme na střeše a necháme 

pásy dotvarovat alespoň 15 minut.  

Při pokládce je nutné postupně zajišťovat polohu hydroizolace, jedná se o volnou pokládku 

pásů s následným přitížením vrstvou z kameniva. Pásy jsou při pokládce dočasně zatíženy 

stavebním materiálem, chráněny proti účinkům sání větru. 

Pásy jsou na střechu kladeny protispádu zespoda nahoru, aby se spoje překrývaly a voda přes 

ně přetékala a nezatékala do nich. Pokud je z nějakého důvodu nutné vynechat hydroizolaci, 

toto místo překryjeme a zabezpečíme tak, aby nedošlo k zatečení vody do skladby střechy. 

Pásy pokládáme s posunem spojů alespoň 200 mm, aby nedocházelo ke vzniku křížového 

spoje, v T spoji je vhodné seříznout horní fólie do oblouku. Velikost i tvar fólie lze zaříznout 

nožem nebo ustřihnout nůžkami. Minimální šířka přesahu 2 fólií v podélném i příčném spoji 

je 50 mm. 

 
Obr. 9.4: Schéma svaření hydroizolace z PVC fólie (zdroj: vlastní) 

Spoje fólií budou svařeny, tyto plochy je nutné předem očistit pomocí saponátu a osušit. 

Svařování spojů fólií je prováděno pomocí svařovacího automatu a ruční horkovzdušné 

svářečky při teplotě 520 °C. Povrch fólie je pomocí horkého vzduchu nahřátý na požadovanou 

teplotu, když je povrch v plastickém stavu, přitlačí se válečkem. Kvalitní svar musí mít 

minimální šířku 30 mm.  

Podrobný popis svařování fólie je vypracovaný v kapitole č. 8.7.6 Hydroizolace z PVC fólie. 
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9.7.6 Ochranná vrstva 

Ochranná vrstva z netkané textilie je volně uložena na hydroizolaci z měkčeného PVC. Slouží 

jako ochrana před mechanickým poškozením, které hrozí při přitížení kamenivem. Textilie se 

volně pokládá na dokončenou hydroizolaci s přesahem minimálně 50 mm. Abychom zamezili 

posouvání, pásy se zatíží a provede se jejich bodové spojení pomocí horkovzdušné pistole. 

9.7.7 Kamenivo 

Kamenivo je na střechu dopraveno pomocí jeřábu v textilních vacích, tyto vaky mají výsypku. 

Jeřáb dopraví vak nad místo uložení, obsluha uvolní výsypku a vyprázdní vak. Následuje 

rozhrnutí hromady do požadované tloušťky násypu 50 mm, rozhrnutí je prováděno pomocí 

lopat a hráběmi. Kamenivo postupně rozhrnujeme od středu střechy k atikám a k pilové střeše 

tak šetrně, aby nedošlo k protržení ochranné textilie a narušení hydroizolace. 

 
Obr. 9.5: Betonová dlažba u střešního výlezu (zdroj: [13]) 

Na místech, kde je nutné provádět údržbu, budou pro snazší pohyb vybudovány cestičky 

z betonové dlažby. Dlažba je volně položena na vrstvě kameniva, dochází tak k lepšímu 

roznášení zatížení a nehrozí tak poškození hydroizolace. 
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9.7.8 Opracování detailů 

Kotvící body 

Na nosné konstrukci ploché střechy jsou umístěny kotvící body. Polohy bodů a typ jejich 

ukotvení k podkladu je stanoven v kotevním plánu od statika. Tyto kotvící body jsou 

primárně určeny k jištění osob při pohybu na střeše pro nutnou údržbu, revizi a kontrolu. Při 

realizaci stavby jsou tyto body využívány k zajištění bezpečnosti pracovníků, kteří se 

pohybují na střeše. 

Body jsou k betonovému podkladu kotveny po dosažení minimálně 70% požadované 

pevnosti. Do podkladu jsou kotveny přes kotevní plech do předvrtaných otvoru čtyřmi 

speciálními šrouby. Pod kotevním plechem je umístěna parozábrana z asfaltového pásu, která 

bude později napojena na pásy parozábrany v ploše střechy. Při dokončování střešního pláště 

připevníme na kotevní bod PVC manžetu a provedeme přivaření k hydroizolaci v ploše 

střechy. Na závěr upevníme ocelový stahovací pásek do minimální výšky 150 mm a spoj 

utěsníme trvale pružným tmelem.  

 
Obr. 9.6: Schéma kotvícího bodu (zdroj: [14]) 
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Střešní vtok  

Střešní vtok osazujeme do předem připraveného kruhového otvoru s průměrem  

190 mm ± 10 mm. Před osazením zkosíme okraje otvoru, povrch očistíme a přírubu vtoku 

osadíme na pevný podklad stropu. Otvor mezi stropem a vtokem vyplníme montážní 

polyuretanovou pěnou, ta nám vtok zafixuje. Vtok pomocí kotevních šroubů přikotvíme 

k podkladu, na přírubě jsou k tomuto účelu připraveny prolisy.  

Na obrázku vidíme použitý dvouúrovňový systém pro odvodnění střechy č. 1 těleso vtoku,  

č. 2 nástavec, č. 3 integrovaný přířez parozábrany a č. 4 vtoková mřížka.  

 
Obr. 9.7: Dvouúrovňový vtok (zdroj: [15]) 

Následně provedeme plnoplošné natavení asfaltového pásu na připravenou manžetu. 

Vzájemná přesah je minimálně 120 mm, po spádu vody. Při natavování je vhodné chránit 

vtok před plamenem hořáku. Parozábrana z asfaltových pásů slouží po dobu výstavby jako 

provizorní hydroizolace, proto je nutné zkontrolovat kvalitu provedeného napojení 

asfaltového pásu a manžety vtoku. 

Po položení tepelné izolace zkrátíme nástavec pilkou na požadovanou délku, v závislosti na 

tloušťce tepelné izolace. Okraj pomocí pilníku zkosíme, očistíme a natřeme mýdlem. Do 

kruhové drážky vtoku vložíme těsnící kroužek a nástavec osadíme. Minimální délka vsunutí 

nástavce je 40 mm, zároveň by horní příruba měla být asi o 20 mm níže než je povrch tepelné 

izolace, aby voda stékala po spádu a netvořili se kaluže.  

Prostor mezi vpustí a tepelnou izolací vyplníme minerální plstí, nebo použijeme montážní 

polyuretanovou pěnu. K manžetě natavíme hydroizolační fólii z plochy střechy, spoj 

provádíme po spádu, minimální šířka svaru je 30 mm. Svar doplníme pojistnou zálivkou, 

následně se přišroubuje vtoková mřížka. Kolem vtoku umístíme speciální nerezový koš, jeho 

výška přesahuje minimálně o 40 mm nad úrovní násypu. Ve vzdálenosti 500 mm použijeme 

pro násyp kamenivo frakce 16/32 mm, koš je vhodné separovat vytažením ochranné vrstvy.  
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Pojistný přepad 

Pojistný přepad tvoří systémový prvek s připravenou manžetou z měkčeného PVC. V atice 

byl předem připravený otvor 200 mm, tento otvor je o 20 mm na každé straně větší než je 

rozměr přepadu DN160. Spodní část přepadu osazujeme asi o 5 mm níže, než je povrch 

navazující hydroizolace střechy. Chrlič v atice zafixujeme izolací nebo montážní 

polyuretanovou pěnou, přepad kotvíme do atiky pomocí kotevních šroubů. Celková délka 

potrubí je 460 mm, 100 mm je vyvedeno před líc fasády. 

 

 
Obr. 9.8: Napojení manžety přepadu (zdroj: [16]) 

Na manžetu navaříme fólii pomocí ruční horkovzdušné svářečky s přesahem alespoň 100 mm 

po spádu, aby voda přes spoj přetékala. Napojení však nesmí být blíže než 30 mm před 

přírubou chrliče, minimální šířka svaru je 30 mm, následně spoj zajistíme pojistnou zálivkou. 

Před přepad uložíme speciální nerezová šachtu, její výška musí přesahovat min. o 40 mm nad 

horní úrovní přitěžovací vrstvy z kameniva. Aby nedocházelo k ucpávání této šachty, bude ve 

vzdálenosti 500 mm od chrliče obsyp z kameniva frakce 16/32 mm, koš je vhodné separovat 

vytažením ochranné vrstvy. 

 

 

  



93 

 

Atika 

Na parozábranu, v ploše střechy, natavíme svislé pásy vedoucí z atiky, přesah 2 pásů je 

minimálně 150 mm. Napojení provádíme přes klíny o velikosti 50x50 mm, parozábrana 

chrání tepelnou izolaci před pronikáním vodní páry z konstrukce. Následuje kotvení tepelné 

izolace tl. 60 mm na svislou stěnu atiky. 

Fólie z PVC je na horní straně atiky kotvena do keramických tvárnic skrz dřevěné podkladky. 

Svislá část fólie je napojena na vodorovnou hydroizolaci přes klín s dostatečným přesahem, 

alespoň 100 mm. Svislá fólie se nataví na vodorovnou, aby při stékání voda přetékala přes 

spoj a nezatékala do střešní konstrukce. 

 

 
Obr. 9.9: Schéma oplechování atiky (zdroj: vlastní) 

Spádování atiky zajišťují 2 dřevěné podkladky různých výšek, na ně je uloženo dřevěné 

bednění z OSB desek, tl. 15 mm. Bednění tvoří pevný podklad pro kotvení pozinkovaného 

plechu a oplechování atiky. Na obrázku je zelenou barvou znázorněný kotvící plech tl. 1 mm, 

kotvený pomocí vrutů na OSB bednění. Tento kotvící plech je průběžný po celé délce atiky, 

umístěný na obou stranách atiky. Ke kotvícímu plechu je pomocí vrutů s přítlačnou 

vodotěsnou podložkou uchyceno oplechování atiky z pozinkovaného plechu,  

tl. 0,75 mm. 
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Výlez na střechu 

Výlez na plochou střechu je z výrobku FDA, ten se skládá ze tří částí. První část tvoří 

obložení stavebního otvoru s žebříkem, druhou část tvoří límec poklopu a třetí část horní víko 

s izolantem. Tyto díly tvoří jeden komplet sestavený k sobě, na obrázku č. 9.10 jsou tyto díly 

znázorněny červenou barvou. 

 
Obr. 9.10: Schéma napojení výlezu na střešní konstrukci (zdroj: [13]) 

Nad otvorem ve střeše je předem připravený ŽB věnec, tento věnec zpevňuje okraj otvoru a 

slouží k ukotvení výlezu. Před montáží přelepíme horní hranu spodní příruby těsnící páskou a 

výlez ukotvíme přes ocelový rám do betonu pomocí chemických kotev. Prostor, který vznikl 

mezi hranou výlezu a stropu vyplníme izolací nebo montážní pěnou. Montáž provádíme 

shora, ze střešní konstrukce. Následuje montáž límce poklopu, ten je pomocí vrutů přikotven 

k horní přírubě výlezu.  Na tento límec provedeme napojení střešního pláště. Tepelnou izolací 

obložíme ŽB věnec i svislou hranu límce, detail opracujeme hydroizolací z PVC fólie. Na 

takto připravený límec namontujeme panty víka. Místo styku víka s límcem přelepíme těsnící 

pásku, ta nám zaručí těsné dolehnutí víka na límec. Následuje spojení táhel, tento systém nám 

zaručí souběžné otevření spodního víka s žebříkem a horního víka. 
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Základy antény 

Základy jsou z betonu C20/25, jejich rozměr je 500x500x300 mm. Základové bloky byly 

předem připravené při betonáži stropů, nyní dojde k jejich přesnému umístění podle 

projektové dokumentace, pomocí věžového jeřábu. Bloky jsou ukládány na ochrannou vrstvu 

z drenážní rohože. Tyto rohože roznesou zatížení základu, aby nedošlo k porušení 

hydroizolace. Následně je možné provést obsypání kamenivem, později budou k těmto 

blokům přikotveny antény. 

9.8 Kontrola kvality 

Podrobný kontrolní a zkušební plán je samostatně vypracovaný v kapitole č. 10 Kontrolní a 

zkušební plán pro etapu zastřešení. 

Kontrola vstupní: 

- kontrola projektové dokumentace 

- kontrola připravenosti pracoviště 

- kontrola dodání a skladování materiálu 

- kontrola pracovních strojů a nástrojů 

- kontrola způsobilosti dělníků 

 

Kontrola mezioperační: 

- kontrola klimatických podmínek 

- kontrola podkladu 

- kontrola materiálu před zabudováním 

- kontrola nanesení penetrace 

- kontrola parozábrany z asfaltových pásů 

- kontrola napojení parozábrany vtoku 

- kontrola pokládky tepelné izolace z EPS 

- kontrola separační vrstvy 

- kontrola klempířských prvků 

- kontrola hydroizolační vrstvy z PVC fólie 

- kontrola opracování HI v detailech 
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Kontrola výstupní: 

- kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 

- kontrola ochranné vrstvy 

- kontrola přitěžovací vrstvy z kameniva 

- kontrola kompletní střešní konstrukce 

9.9 Kontrola bezpečnosti 

Bezpečnost práce pro provádění ploché střechy je podrobně vypracována v samostatné 

kapitole č. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na střešní konstrukci. 

Práce budou provádět pouze osoby s potřebnou kvalifikací pro daný pracovní úkon. Všichni 

pracovníci jsou řádně proškoleni o technologickém postupu provádění a dodržování BOZP. 

Před zahájením prací je obsluha strojů povinna zkontrolovat jejich technický stav. 

Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

9.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Při realizaci ploché střechy je třeba minimalizovat vliv stavební činnosti na životní prostředí. 

Při práci se strojním vybavením může docházet ke zvýšené hlučnosti, prašnosti a znečištění 

komunikací. Průběžně kontrolujeme stav provozních kapalin, jejich únik by mohl zavinit 

znečištění zeminy.  

Při práci s lepidly a penetracemi je nutné zabránit úniku nezředěného nebo většího množství 

produktu do spodních, povrchových vod a kanalizace. Znečištěné obaly jsou odevzdány ve 

sběrně nebezpečného odpadu. 
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Ostatní odpady, které vznikají při stavební činnosti, jsou tříděny do kontejnerů. Kontejnery 

jsou umístěny na zpevněné ploše před realizovaným objektem, vedle staveništní komunikace. 

Odpad je průběžně odvážen a likvidován v souladu s těmito předpisy: 

Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

Tab. 9.2: Odpady vznikající při realizaci ploché střechy 

Kód Název Kat. 

8 
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A 

POUŽÍVÁNÍ NÁTĚR0VÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), 

LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV   

80409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla 

nebo jiné nebezpečné látky 
N 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, 

FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK 

NEURČENÉ   

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150106 Směsné obaly O 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY    

170201 Dřevo O 

170203 Plasty O 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

170405 Železo a ocel O 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A 

PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A 

ODPADY Z ÚŘADŮ) , VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO 

SBĚRU   

200101 Papír a lepenka O 

200102 Sklo O 

200139 Plasty O 

200301 Směsný komunální odpad O 
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10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ETAPU   

ZASTŘEŠENÍ 

10.1 Kontrolní a zkušební plán pilové střechy 

Přehledné tabulky s informacemi o provedených kontrolách a zkouškách jsou samostatně 

vypracovány v Příloze č. 10 Kontrolní a zkušební plán – pilová střecha a  

v Příloze č. 11 Kontrolní a zkušební plán – plochá střecha. 

10.1.1 Vstupní kontrola 

1. Kontrola projektové dokumentace 

Projektová dokumentace obsahuje půdorysy, řezy a především detaily problematických míst 

napojení a kotvení. Dále jsou v technické zprávě definovány veškeré specifikace a požadavky 

na dané materiály. Dokumentace musí být platná, označena razítkem autorizované osoby a 

odsouhlasena stavebním úřadem i investorem. Kontroluje se skutečný stav v souladu s PD. 

Kontrolu provádí TDI, SV a P o kontrole je proveden záznam do SD. 

Legislativa:  Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon - o územním plánování a 

stavebním řádu; Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 

znění pozdějších předpisů 

Kontrolu provádí: SV, TDI, P 

Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně a měřením 

 

2. Kontrola připravenosti pracoviště 

Před zahájením prací na střešní konstrukci, přebírá SV a M pracoviště od čety provádějící 

zdění, stropy a ŽB věnce. Kontroluje se dostatečná únosnost stropů, ze kterých bude 

prováděna montáž nosné konstrukce střechy. Dále se stanoví únosná místa v blízkosti 

nosných stěn, kde bude vhodné skladovat materiál. Na dokončených konstrukcích 

kontrolujeme rozměry a požadované sklony, povolené odchylky jsou u konstrukce velikosti  

8 - 16 m ± 20 mm, 16 - 25 m ± 25 mm, nad 25 m je odchylka ± 30 mm. O provedené kontrole 

sepíše SV záznam do SD. 

Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; ČSN EN 13670 

Provádění betonových konstrukcí  

Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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3. Kontrola dodání a skladování materiálu 

Při převzetí materiálu kontrolujeme dodací listy, ty musejí být ve shodě s objednacími listy. 

Dále kontrolujeme množství, rozměry a specifikaci uvedenou v dokladu se skutečným 

stavem. Kontrolujeme také stav dopraveného materiálu a neporušenost ochranných obalů, 

případné poškození zdokumentujeme pro případnou reklamaci. Následně kontrolujeme 

podmínky pro skladování materiálu. Ocelové prvky musejí být skladovány na zpevněné 

odvodněné ploše, podložené dřevěnými podkladky. Role PVC fólie skladujeme v poloze 

naležato, asfaltové pásy v poloze nastojato, na dřevěných paletách v zastřešeném skladu. Při 

skladování nesmí dojít k překročení teploty -5 °C až +30 °C. Dřevěné bednění a ostatní 

materiál náchylný na vnější podmínky skladujeme v zastřešeném skladu zafóliovaný na 

dřevěných paletách. 

Prvky, které jsou později přemisťovány pomocí věžového jeřábu, skladujeme s mezerou 

minimálně 100 mm od sebe, podložené dřevěnými podkladky, abychom předešli možnému 

poškození při zvedání. Mezi skladovanými prvky dodržujeme průchozí uličky široké  

600 mm. 

Legislativa:  DL; TL; ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem, šířky a výšky cest a 

uliček; ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 

konstrukčních dílců; ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - 

Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a 

charakteristiky ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové 

parozábrany - Definice a charakteristiky; ČSN EN 13986 Desky na bázi 

dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a 

označení 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  při převzetí materiálu, vizuálně a měřením 

 

4. Kontrola pracovních strojů a nástrojů 

Kontrolujeme aktuální protokoly o technických prohlídkách strojů a jejich revize. Před jejich 

použitím je posádka povinna zkontrolovat jejich technický stav, poškození a poruchy. 

Kontrolují se také neporušené přívodní kabely elektrické energie, ochranné kryty a 

bezpečnostní vypínače. V případě zjištění poruchy, je nutné přerušit práce na těchto strojích a 

zavolat servisního technika. 

Legislativa:  Předpis č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů; TL 

Kontrolu provádí: SV, M, PC 

Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně 
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5. Kontrola způsobilosti dělníků 

Všichni pracovníci, kteří se podílí na realizaci stavby, jsou řádně proškoleni o probíhajících 

činnostech a technologiích. Pracovníci musejí být zdravotně způsobilí k provádění práce, 

povinně absolvují školení o BOZP. U pracovníků, kteří vykonávají činnost vyžadující 

příslušné oprávnění, kontrolujeme platnosti jejich osvědčení, například strojní a vazačské 

průkazy. 

Legislativa:  Profesní průkazy, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  denně, vizuálně a měřením 

 

10.1.2 Mezioperační kontrola 

6. Kontrola klimatických podmínek 

Každý den se kontrolují klimatické podmínky, do stavebního deníku se zapíše teplota a 

aktuální stav počasí. Samolepící asfaltové pásy pokládáme při teplotách vyšších než +10°C, 

při nižších teplotách je ovlivněna jejich přilnavost, maximálně však při teplotách +25°C ve 

stínu. Fólie z měkčeného PVC je vhodné zpracovávat v rozmezí teplot od +5°C do +40°C, 

pokud je teplota nižší než +5°C pásy nahřejeme v temperovaném skladu, pokud ale teplota 

klesne pod -5°C, jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. Práce s tepelněizolačními deskami 

není vhodné provádět při zvýšené vlhkosti a za deště. 

Práce na střešní konstrukci jsou pozastaveny, pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky. Za 

zhoršených klimatických podmínek jako je mlha, déšť nebo sněžení. Práce s věžovým 

jeřábem jsou pozastaveny, pokud rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost je menší než  

30 m. Teploty pod -10°C způsobují ztrátu deklarované únosnosti vázacích prostředků.  

Legislativa:  Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; TL;  

ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně; 

ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: 

Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  denně, vizuálně a měřením 
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7. Kontrola podkladu 

Kontrolujeme podkladní ŽB věnec, který slouží jako podpora nosných prvků pilové střechy. 

Beton musí vykazovat minimálně 70% krychelné pevnosti, měření provádíme pomocí 

Schmidtova tvrdoměru. Dále kontrolujeme skutečné rozměry a sklony, které musejí odpovídat 

údajům v PD. Povolené odchylky rovinatosti jsou na konstrukci délky 4 – 8 m ±10 mm,  

8 – 16 m ±12 mm. Mezní odchylky rozměrů průřezu monolitických konstrukcí, které mají 

základní rozměr 0,12 – 0,25 m je ±6 mm, 0,25 – 0,5 m je ±8 mm. Ve spodní části pilové 

střechy kontrolujeme přesnou polohu zabetonovaných svorníkových tyčí, které slouží ke 

kotvení pozednic. 

Legislativa:  ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí;  

ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; ČSN EN 12504-2 Zkoušení 

betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti 

odrazovým tvrdoměrem 

Kontrolu provádí: SV, M, G 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

8. Kontrola výkresu výztuže 

Kontrolujeme polohu kotevních prvků nosné ocelové konstrukce v souladu s výkresem 

výztuže, tak aby při kotvení nedošlo k porušení armování ŽB věnce. Na věnec se vyznačí 

přesná poloha vrtaných otvorů pro chemické kotvy. 

Legislativa:  PD ; ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, měřením 

 

9. Kontrola materiálu před zabudováním 

Před zabudováním veškerých prvků do konstrukce provedeme kontrolu jejich stavu, zda 

nedošlo k poškození během manipulace, nebo skladování. U ocelových prvků kontrolujeme 

jejich rozměry, délky, polohy a průměry otvorů pro kotvení, dále pak kvalitu svarů a 

celistvost antikorozních nátěrů. U dřevěných prvků kontrolujeme jejich rozměry a kvalitu 

dřeva, dále pak impregnační nátěr. OSB desky nesmějí být prohnuté ani navlhlé, bez 

poškozených hran. U PVC fólií, asfaltových pásů a tepelné izolace kontrolujeme neporušený 

stav a celistvost. 

Legislativa:  TL, ČSN EN 1995-1-1 Technické požadavky na ocelové konstrukce; 

ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté 
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řezivo;  ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 

pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; 

ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 

Definice a charakteristiky; ČSN EN 13986 Desky na bázi dřeva pro 

použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 

 

10. Kontrola osazení a kotvení ocelových prvků 

Kontrolujeme přesnost umístění a ukotvení nosných ocelových prvků v souladu s projektovou 

dokumentací. Při provádění chemických kotev, dodržujeme přesná pravidla stanovená 

výrobcem, kotvy je nutné nechat vytvrdnout po dobu minimálně 45 minut. Po osazení 

sloupků a nosníků kontrolujeme požadovaný utahovací moment šroubů kotev. Dále pak 

kontrolujeme kvalitu provedených svarů. 

Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 

konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce;  

ČSN EN ISO 3834-1Požadavky na jakost při tavném svařování 

kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících 

požadavků na jakost; TL; PD 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

11. Kontrola dřevěných krokví 

V souladu s PD kontrolujeme dimenze prvků a přesné polohy krokví v konstrukci, dále pak 

jejich kotvení k ocelovým nosníkům a na pozednici. Kontrolujeme také kvalitu dřeva, zda při 

montáži nedošlo k porušení a impregnaci proti hnilobě a škůdcům. 

Legislativa:  ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – 

část1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla pro pozemní stavby;  

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení; PD 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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12. Kontrola bednění z OSB desek 

Kontrolujeme kotvení pomocí vrutů, ty musejí být minimálně ze 2/3 své délky kotveny do 

krokve. Maximální rozteč vrutů na okraji desky je 150 mm, v poli 300 mm, při minimální 

vzdálenosti 20 mm od okraje. Dále kontrolujeme dilataci 3 mm mezi jednotlivými deskami a 

alespoň 10 mm od zděné konstrukce. Po dokončení bednění kontrolujeme jeho rovinnost, 

mezní odchylka je ±5 mm na 2 m lati, z plochy bednění nesmí vystupovat ostré hrany. 

Legislativa:  TL; ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení;  

ČSN EN 13986 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - 

Charakteristiky, hodnocení shody a označení 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

13. Kontrola parozábrany z asfaltových pásů 

Parozábranu ze samolepících asfaltových pásů provádíme při venkovní teplotě minimálně 

+10°C, maximálně +25°C ve stínu. Povrch OSB desek musí být čistý, suchý, bez ostrých hran 

a výčnělků. Kontrolujeme předepsané délky přesahů 80 mm v podélném směru a 100 mm 

v příčném směru. Dále pak kontrolujeme těsnost spojů pomocí jehly a kompletní celistvost 

parozábrany. Na svislé konstrukce a prostupy je parozábrana vytažena do výšky minimálně 

150 mm. 

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení; 

ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 

Definice a charakteristiky; TL   

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

14. Kontrola tepelné izolace PIR 

Před pokládkou kontrolujeme desky tepelné izolace, zda nedošlo k porušení jejich hran 

s perem a drážkou. Následně provedeme kontrolu spojů navazujících desek, řady desek jsou 

kladeny s posunem alespoň o 200 mm, aby nedocházelo ke křížení spojů. V místě napojení na 

zděné konstrukce musí být ponechána mezera 5 mm, je vyplněna nízkoexpanzní montážní 

pěnou. Montáž další vrstvy z PVC fólie kontinuálně navazuje, chrání položené desky před 

vnějšími vlivy, při mechanickém kotvení HI dojde zároveň ke stabilizaci desek TI.  

Legislativa:  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky; 

ČSN EN 14315 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze 

stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny 

vyráběné in situ; TL  
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Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

15. Kontrola klempířských prvků 

Kontrolujeme kvalitu a správnost použitého materiálu pro oplechování. Kotvící plechy, které 

slouží ke kotvení závětrných lišt, mají tloušťku minimálně 1 mm. Dále pak kontrolujeme 

napojení prvků a množství použitých kotevních prvků, osová vzdálenost kotevních prvků 

oplechování je v rozmezí 160 – 200 mm. Profily s RŠ větší než 200 mm, kotvíme ve 2 řadách 

navzájem posunutých. U žlabu pilové střechy kontrolujeme kvalitu provedení podkladního 

plechu a jeho kotvení, požadovaný sklon je minimálně 0,5%. 

Legislativa:  TL, PD 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

16. Kontrola hydroizolační vrstvy z PVC fólie  

Před pokládkou hydroizolační vrstvy z měkčeného PVC zkontrolujeme podklad z tepelné 

izolace PIR. Tato izolační vrstva musí být celistvá, beze spár, případné spáry a prohlubně 

vyplníme montážní pěnou. Dále kontrolujeme napojení pásů, ty jsou kladeny v takovém 

pořadí, aby bylo zajištěno přetékání vody po spádu přes spoj. Fólie je vhodné zpracovávat při 

teplotě od +5°C do +40°C, pokud je teplota nižší než +5°C pásy nahřejeme v temperovaném 

skladu, pokud ale teplota klesne pod -5°C, jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. 

Kontrolujeme kvalitu provedení mechanického kotvení pomocí šroubů a talířových podložek 

do dřevěného bednění. Délka šroubu musí být taková, aby minimálně 20 mm přesahovala 

přes dřevěné bednění, rozteč šroubů v jedné řadě nesmí být menší než 160 mm. Podložky jsou 

orientovány podélně s koncem fólie, umístěné minimálně 10 mm od okraje. Dále 

kontrolujeme požadované množství kotevních prvků na 1 m
2
 v souladu s kotevním plánem. 

Při svařování fólií kontrolujeme minimální přesah fólie 100 mm, z toho 40 mm musí 

přesahovat přes okraj talířové hmoždinky a svar musí mít minimální šířku 30 mm. Na svislé 

konstrukce a prostupy je hydroizolace vytažena do výšky minimálně 150 mm. 

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  

ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a 

fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; TL  

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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10.1.3 Výstupní kontrola 

17. Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 

Kontrolujeme celistvost a čistotu povrchu hydroizolační fólie v ploše, dále pak kvalitu 

provedených spojů a detailů. Svary fólie prověřujeme zkušební jehlou, ta nesmí zajet dovnitř 

svaru. Namátkově provedeme vakuovou zkoušku na 5% podélných spojů a v místě T-spoje. 

Vakuovou zkoušku provádíme minimálně 1 hodinu po svaření spojů, na očištěném spoji  

2 fólií. Na povrch naneseme roztok saponátu a vody, poté přiložíme vakuový zvon. Ve zvonu 

vzniká podtlak -20 kPa až -50 kPa, jeho hodnota by se neměla snížit po dobu 30 s. Pokud 

v místě spoje vznikají bubliny a podtlak klesá, je tento spoj netěsný a je potřeba provést jeho 

přeplátování. O provedených zkouškách bude sepsán protokol. 

Legislativa:  ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - 

Bublinková metoda;  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní 

ustanovení; TL 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a zkouškami 

 

18. Kontrola kompletní střešní konstrukce 

Kontrolujeme kompletní provedení zastřešení pilové střechy, pomocí nivelačního přístroje 

zjistíme přesné rozměry a požadované spády, ty musejí být v souladu s projektovou 

dokumentací. Dále kontrolujeme žlaby, s minimálním požadovaným sklonem 0,5%. Porušení 

fólie nesmí být hlubší než 10% její tloušťky, jinak je nutné tyto místa přeplátovat. Na střeše se 

nesmí vyskytovat prohlubně, ve kterých by docházelo ke vzniku kaluží, kontrolu provádíme 

pomocí 2 m dlouhé latě, povolená odchylka je ± 10 mm.   

Legislativa:  ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve 

výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti 

rozměrů; ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance 

ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů; ČSN 73 1901Navrhování 

střech – Základní ustanovení; PD 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G  

Způsob:   jednorázově, vizuálně a měřením  
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10.2 Kontrolní a zkušební plán střešního pláště ploché střechy 

10.2.1 Vstupní kontrola 

1. Kontrola projektové dokumentace 

Projektová dokumentace obsahuje půdorysy, řezy a především detaily problematických míst 

prostupů, napojení a kotvení. Dále jsou v technické zprávě definovány veškeré specifikace a 

požadavky na dané materiály. Dokumentace musí být platná, označena razítkem autorizované 

osoby a odsouhlasena stavebním úřadem i investorem. Kontroluje se skutečný stav v souladu 

s PD. Kontrolu provádí TDI, SV a P, o kontrole je proveden záznam do SD. 

Legislativa:  Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon - o územním plánování a 

stavebním řádu; Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve 

znění pozdějších předpisů 

Kontrolu provádí: SV, TDI, P 

Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně a měřením 

 

2. Kontrola připravenosti pracoviště 

Před zahájením prací na střešní konstrukci přebírá SV a M pracoviště od čety provádějící 

stropy, atiky a ŽB věnce. Kontroluje se dostatečná únosnost stropů, ze kterých bude 

prováděna montáž pláště střechy. Beton musí vykazovat dosažení 70% požadované krychelné 

pevnosti, měření provádíme pomocí Schmidtova tvrdoměru.  Déle kontrolujeme kvalitu 

povrchu, ten nesmí obsahovat praskliny a díry, musí mít požadovanou rovinnost, 

z nadbetonávky nesmí vyčnívat výztuž. Mezní odchylka rovinnosti stropu s nedokončeným 

povrchem je ±5 mm na 2 m lati.  

Dále kontrolujeme vyzdění atiky, její rovinnost v délce 1 metru je ±10 mm. Tloušťka spár 

nesmí přesáhnout 15 mm. O provedené kontrole sepíše SV záznam do SD. 

Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; ČSN EN 13670 

Provádění betonových konstrukcí; ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: 

Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva; ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v 

konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti 

odrazovým tvrdoměrem ; TL; PD 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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3. Kontrola dodání a skladování materiálu 

Při převzetí materiálu kontrolujeme dodací listy, ty musejí být ve shodě s objednacími listy. 

Dále kontrolujeme množství, rozměry a specifikaci uvedenou v dokladu se skutečným 

stavem. Kontrolujeme také stav dopraveného materiálu a neporušenost ochranných obalů, 

případné poškození zdokumentujeme pro případnou reklamaci. Následně kontrolujeme 

podmínky pro skladování materiálu. Role PVC fólie skladujeme v poloze naležato, asfaltové 

pásy v poloze nastojato, na dřevěných paletách v zastřešeném skladu. Při skladování nesmí 

dojít k překročení teploty -5 °C až +30 °C. Plechovky s asfaltovým penetračním lakem a 

lepidlem není vhodné dlouhodobě vystavovat vysokým teplotám a přímému slunci. Role 

ochranné netkané textilie, skelného rouna a ostatní materiál náchylný na vnější podmínky 

skladujeme v zastřešeném skladu zafóliovaný na dřevěných paletách. 

Palety, které budou na střešní konstrukci přemisťovány pomocí věžového jeřábu, skladujeme 

s průchozí uličkou šířky 600 mm. 

Legislativa:  DL; TL; ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem, šířky a výšky cest a 

uliček; ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 

pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky;  

ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 

Definice a charakteristiky, ČSN EN 13163+A1 Tepelněizolační 

výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového 

polystyrenu (EPS) – Specifikace, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - 

Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  při převzetí materiálu, vizuálně a měřením 

 

4. Kontrola pracovních strojů a nástrojů 

Kontrolujeme aktuální protokoly o technických prohlídkách strojů a jejich revize. Před jejich 

použitím je posádka povinna zkontrolovat jejich technický stav, poškození a poruchy. 

Kontrolují se také neporušené přívodní kabely elektrické energie, ochranné kryty a 

bezpečnostní vypínače. V případě zjištění poruchy, je nutné přerušit práce na těchto strojích a 

zavolat servisního technika. 

Legislativa:  Předpis č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů; TL 

Kontrolu provádí: SV, M, PC 

Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně 
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5. Kontrola způsobilosti dělníků 

Všichni pracovníci podílející se na realizaci stavby musejí být řádně proškoleni o 

probíhajících činnostech a technologiích. Pracovníci musejí být zdravotně způsobilí 

k provádění práce, povinně absolvují školení o BOZP. U pracovníků, kteří vykonávají činnost 

vyžadující příslušné oprávnění, kontrolujeme platnosti jejich osvědčení, například strojní a 

vazačské průkazy.  

Legislativa:  Profesní průkazy; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  denně, vizuálně a měřením 

 

10.2.2 Mezioperační kontrola 

6. Kontrola klimatických podmínek 

Každý den se kontrolují klimatické podmínky, do stavebního deníku se zapíše teplota a 

aktuální stav počasí. Fólie z měkčeného PVC je vhodné zpracovávat v rozmezí teplot  

od +5°C do +40°C, pokud je teplota nižší než +5°C, pásy nahřejeme v temperovaném skladu, 

pokud teplota klesne pod -5°C, jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. Práce s asfaltovými 

pásy je vhodné provádět při teplotách vyšších než +5°C, maximálně však +25°C ve stínu. 

Práce s tepelněizolačními deskami z EPS není vhodné provádět při zvýšené vlhkosti a za 

deště, desky není vhodné vystavovat slunečnímu záření, proto pokládka separační vrstvy a 

hydroizolace kontinuálně navazuje. 

Práce na střešní konstrukci jsou pozastaveny, pokud hrozí nebezpečí pádu z výšky. Za 

zhoršených klimatických podmínek jako je mlha, déšť nebo sněžení. Práce s věžovým 

jeřábem jsou pozastaveny, pokud rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost je menší než  

30 m. Teploty pod -10°C způsobují ztrátu deklarované únosnosti vázacích prostředků.  

Legislativa:  Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým 

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; TL;  

ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně; 

ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: 

Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  denně, vizuálně a měřením 
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7. Kontrola podkladu 

Kontrolujeme kvalitu povrchu keramického stropu s nadbetonávkou a zděných atik. Pro 

nanesení penetračního nátěru musí být povrch čistý, zbavený všech olejových skvrn a 

cementového mléka, musí být suchý bez námrazy. Podklad musí být vyrovnaný, bez 

nerovností a ostrých hran, prohlubně nesmí být větší než 3 mm, do výšky nesmí čnít výčnělky 

vyšší než 1,5 mm. 

Legislativa:  TL, ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí;  

ČSN 65 0201  Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a 

manipulaci 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

8. Kontrola materiálu před zabudováním 

Před realizací střešního pláště provedeme kontrolu materiálu, zda nedošlo k jeho poškození 

během skladování a manipulace. U rolí PVC fólie a asfaltových pásů kontrolujeme 

neporušený stav a celistvost, před pokládkou se kontroluje strana, která musí směřovat 

nahoru. U ochranných netkaných textilií a skelného rouna kontrolujeme neporušený stav a 

celistvost. U desek a spádových klínů tepelné izolace z EPS, kontrolujeme především hrany 

desek, aby byl omezen následný vznik tepelných mostů v konstrukci. 

Legislativa:  TL; ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 

pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky,  

ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - 

Definice a charakteristiky; ČSN EN 13163+A1 Tepelněizolační 

výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového 

polystyrenu (EPS) – Specifikace, ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - 

Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, vizuálně 

 

9. Kontrola nanesení penetrace 

Před nátěrem nosné konstrukce zkontrolujeme obsah plechovky s asfaltovou penetrací, ten 

musí být řádně promíchaný, k naředění lze použít lakový benzín. Povrch podkladu pro 

nanesení penetrace nesmí klesnout pod +5°C. Po nanesení na čistý a suchý povrch 

zkontrolujeme úplnost a celistvost nátěru, ten se nanáší na místa, kam budou později nataveny 

asfaltové pásy, včetně vytažení na svislé konstrukce do výšky 150 mm. Po 3 hodinách 

provedeme kontrolu zaschnutí asfaltové penetrace, pokud se nátěr nelepí na prst, může začít 

pokládka dalších vrstev střešní ho pláště. 
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Legislativa:  TL; ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a 

manipulaci 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně 

 

10. Kontrola parozábrany z asfaltových pásů 

Před pokládkou kontrolujeme správné položení natavitelných asfaltových pásů, jejich 

maximální délka na vodorovných plochách je 5 m. Pásy další řady pokládáme s vystřídanými 

spoji tak, aby nedošlo ke styku 4 spojů v 1 místě. Při natavování kontrolujeme spálení 

ochranné fólie, známkou vytvoření kvalitního a bezpečného spoje je vytečení asfaltové hmoty 

po stranách pásu, nesmí však dojít k nadměrnému tečení hmoty a porušení nosné vložky 

asfaltového pásu. V místě napojení svislých konstrukcí jsou vloženy klíny 50x50 mm, přes ně 

je provedeno napojení parozábrany na vodorovné konstrukce. Po dokončení kontrolujeme 

minimální podélné přesahy 100 mm a příčné přesahy 150 mm. 

Legislativa:  ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - 

Základní ustanovení, ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - 

Asfaltové parozábrany - Definice a charakteristiky, TL 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

11. Kontrola napojení parozábrany vtoku 

Parozábrana z asfaltových pásů slouží po dobu výstavby jako provizorní hydroizolace, proto 

je nutné zkontrolovat kvalitu provedeného napojení asfaltového pásu a manžety vtoku, 

minimální přesah je 150 mm. 

Legislativa:  ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola 

jakosti; TL 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

12. Kontrola pokládky tepelné izolace z EPS 

Před pokládkou kontrolujeme neporušenost tepelně izolačních desek a spádových klínů, 

izolaci chráníme před dlouhodobým působením UV záření, montáž navazujících vrstev 

pokračuje kontinuálně. Při pokládce kontrolujeme vystřídání spojů vrstev desek minimálně o 

200 mm, aby nevznikaly tepelné mosty. Dále kontrolujeme polohu vtoků a prořezání izolace. 

U spádových klínů kontrolujeme správnou polohu dle kladečského plánu. Izolaci lepíme 
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k podkladu pomocí speciálního lepidla, později dojde k přitížení štěrkovou vrstvou. Na závěr 

kontrolujeme požadovaný spád, který musí být v souladu s projektovou dokumentací. 

Legislativa:  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky; 

ČSN EN 13163+A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově 

vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace; TL  

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

13. Kontrola separační vrstvy 

Kontroluje se celistvost položené separační vrstvy ze skelného rouna, tato vrstva odděluje 

povrch tepelné izolace z polystyrenu a hydroizolace z měkčeného PVC. Při dlouhodobém 

přímém styku PVC fólie a polystyrenu, může dojít k úniku změkčovadel, což výrazně 

zkracuje životnost PVC fólie. Přesahy spojů kladených pásů jsou v podélném i příčném směru 

minimálně 50 mm. 

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení; TL  

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

14. Kontrola klempířských prvků 

Kontrolujeme kvalitu a správnost použitého materiálu pro oplechování. Osová vzdálenost 

kotevních prvků je v rozmezí 160 – 200 mm. Profily s RŠ větší než 200 mm, kotvíme ve 2 

řadách navzájem posunutých. Kotvící plechy, které slouží ke kotvení oplechování, mají 

tloušťku minimálně 1 mm. Kontrolujeme také požadovaný sklon oplechování atiky 5%. 

Legislativa:  TL, PD 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

15. Kontrola hydroizolační vrstvy z PVC fólie  

Kontrolujeme napojení pásů, které jsou kladeny v takovém pořadí, aby přes spoj voda 

přetékala po spádu. Fólie je vhodné zpracovávat při teplotě v rozmezí od +5°C do +40°C, 

pokud je teplota nižší než +5°C, pásy nahřejeme v temperovaném skladu, pokud ale teplota 

klesne pod -5°C, jsou veškeré práce s fólií pozastaveny. 
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Při svařování fólií kontrolujeme minimální příčný i podélný přesah fólie 50 mm, svar musí 

mít minimální šířku 30 mm. Na svislé konstrukce a prostupy je hydroizolace vytažena do 

výšky minimálně 150 mm. Kontrolujeme dočasné přitížení hydroizolační vrstvy, která bude 

později přitížena vrstvou kameniva. 

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  

ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a 

fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; TL  

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

16. Kontrola opracování HI v detailech 

U střešního vtoku kontrolujeme přesah hydroizolace v ploše střechy a manžety, min. 120 mm 

po spádu. Horní příruba vtoku musí být alespoň 20 mm pod úrovní okolních vrstev, aby se 

nevytvářely kaluže, šířka svaru je minimálně 30 mm. U pojistného přepadu kontrolujeme 

osazení prvku, ten musí být alespoň o 5 mm níže, než je povrch navazující hydroizolace 

střechy. Minimální přesah fólie a manžety pojistného přepadu je 100 mm, šířka svaru 30 mm. 

Dále kontrolujeme kvalitu napojení hydroizolace ze svislých konstrukcí na plochou střechu. 

Minimální vytažení hydroizolace na svislé konstrukce je 150 mm. Kontrolujeme také kvalitu 

napojení hydroizolace atiky a límce výlezu na střechu  

Legislativa:  ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a 

fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; PD, TL 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

10.2.3 Výstupní kontrola 

17. Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 

Kontrolujeme celistvost a čistotu povrchu hydroizolační fólie v ploše, dále pak kvalitu 

provedených spojů a detailů. Svary fólie prověřujeme zkušební jehlou, ta nesmí zajet do 

vnitřku svaru. Namátkově provedeme vakuovou zkoušku na 5% podélných spojů a v místě  

T-spoje. 

Vakuovou zkoušku provádíme minimálně 1 hodinu po svaření spojů, na očištěném spoji  

2 fólií. Na povrch naneseme roztok saponátu a vody, poté přiložíme vakuový zvon. Ve zvonu 

vzniká podtlak -20 kPa až -50 kPa, jeho hodnota by se neměla snížit po dobu 30 s. Pokud 

v místě spoje vznikají bubliny a podtlak klesá, je tento spoj netěsný a je potřeba provést jeho 

přeplátování. O provedených zkouškách bude sepsán protokol. 
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Legislativa:  ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - 

Bublinková metoda;  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní 

ustanovení; TL 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a zkouškami 

 

18. Kontrola ochranné vrstvy 

Kontrolujeme celistvost uložení ochranné vrstvy z netkané textilie, která musí být uložena 

v celé ploše pozdější přitěžovací vrstvy z kameniva. Chrání hydroizolační vrstvu z PVC fólie 

před mechanickým poškozením. Přesahy spojů kladených pásů jsou v podélném i příčném 

směru minimálně 50 mm, bodově svařeny horkovzdušnou pistolí a dočasně přitíženy. Na 

svislých stěnách musí sahat do výšky vysypaného kameniva, aby nedošlo k proříznutí fólie na 

svislých konstrukcích. 

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  

ČSN EN ISO 10318-1 Část 1: Geosyntetika - Termíny a definice; TL 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně 

 

19. Kontrola přitěžovací vrstvy z kameniva 

Při rozprostření přitěžovací vrstvy z kameniva frakce 8/16 mm, hlídáme celistvost ochranné 

textilie. V průběhu pokládky kontrolujeme požadovanou tloušťku vrstvy, která je 50 mm. 

Kolem vtoků a pojistných přepadů jsou umístěny speciální nerezové koše, jejich výška musí 

přesahovat o 40 mm nad úroveň násypu. Ve vzdálenosti 500 mm od koše použijeme 

kamenivo frakce 16/32 mm, koš je od kameniva separovaný vytaženou ochrannou textilií.  

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  

ČSN EN ISO 10318-1 Část 1: Geosyntetika - Termíny a definice; TL 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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20. Kontrola kompletní střešní konstrukce 

Kontrolujeme kompletní provedení zastřešení, pomocí nivelačního přístroje zjistíme přesné 

rozměry, ty musejí být v souladu s projektovou dokumentací. Kontrola spádu byla provedena 

před uložením zatěžovací vrstvy. Dále kontrolujeme oplechování atik s požadovaným 

sklonem 5% a průchodnost ochranných košů u vpustí a na pojistných přepadech. 

Legislativa:  ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve 

výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování správnosti 

rozměrů; ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance 

ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti rozměrů; ČSN 73 1901Navrhování 

střech – Základní ustanovení; PD 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G 

Způsob:   jednorázově, vizuálně a měřením 
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11. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

11.1 Popis prací strojů 

Pomocí dozeru sejmeme vrstvu ornice na ploše staveniště, následují výkopové práce. 

Odkopání a hloubení stavební jámy provádíme pomocí 2 rypadel a pásového nakladače, který 

přemisťuje a nakládá zeminu do nákladního automobilu. Vrty pilot provádíme pomocí vrtné 

soupravy. 

Veškeré betonové směsi dopravujeme na staveniště pomocí autodomíchávače, čerpáme je 

pomocí mobilního čerpadla. Nebo betonovou směs přemisťujeme pomocí věžového jeřábu 

v badii . Menší množství betonu a maltové směsi připravujeme v míchačce. 

Materiál na staveniště dopravujeme pomocí soupravy tahače a valníku s hydraulickou rukou, 

menší množství a drobnější materiál dodávkou. Po staveništi je materiál přemisťován pomocí 

věžového jeřábu, výtahu nebo vysokozdvižného vozíku. 

Při realizaci hrubé stavby jsou využívány především tyto druhy elektrického nářadí: svářečka 

pro svařování ocelových prutů a nosníků, bloková pila pro úpravu velikostí zdících prvků, 

kotoučová pila pro úpravy velikostí dřevěných bednících prvků a nosníků, úhlová bruska pro 

broušení a drážkování různých druhů materiálů a vrtačka pro vrtání otvorů.  

K natavení asfaltových pásů je využíván hořák s regulátorem připojený hadicí 

k propanbutanové bombě. Spoje hydroizolací z PVC fólie jsou v ploše svařeny pomocí 

horkovzdušného svařovacího automatu, detaily jsou opracovány pomocí ruční horkovzdušné 

svářečky.   
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11.2 Hlavní pracovní stroje 

11.2.1 Pásový dozer CAT D6K2 

Pásový dozer shrnuje ornici na ploše staveniště, při dokončovacích pacích bude využíván 

k terénním úpravám pozemku kolem objektu. 

 
Obr. 11.1: Pásový dozer CAT D6K2 (zdroj: [16]) 

Rozměry 

1 Rozchod pásů:   1 770 mm  

2 Šířka dozeru bez radlice:  2 330 mm 

   Šířka dozeru s radlicí:  2 896 mm 

3 Výška stroje:   2 958 mm  

4 Výška tažného závěsu:  466 mm  

 

 

5 Délka pásu na zemi: 2 645 mm 

6 Délka základního stroje:  4 354 mm 

7 Výška výfuku:   2 873 mm 

8 Výška záběrových břitů:  48 mm 

9 Světlá výška:   360 mm

Motor 

Typ motoru C6.6 

Celkový výkon 118 kW 158 hp 

Výkon motoru 116 kW 157 k  

Hmotnost  

Provozní hmotnost: 13 311 kg 

Přepravní hmotnost:13 131 kg 

 

 

Radlice VPAT XL, ARO 

Objem radlice: 3,07 m
3
 

Šířka radlice přes krajní břity: 3 196 mm
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11.2.2 Pásové rypadlo 312E 

Pásové rypadlo těží zeminu z výkopu pro základy a nakládá ji do korby nákladního 

automobilu, nebo k blízkosti nakladače. Při realizaci inženýrských sítí hloubí rýhy 

požadovaných rozměrů. Pracovní nástroj – lopata lze vyměňovat podle požadovaného 

rozměru, objem 0,31 - 0,76 m
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11.2: Dosah výložníku (zdroj: [16]) 

 

Technické parametry 

Motor 

Dieselový motor C4.4 

Výkon: 70 kW 

Elektrické plnicí čerpadlo paliva 

Maximální rychlost pojezdu: 5,5 km/h 

Maximální tažná síla: 114 kN 

Hmotnosti 

Minimální provozní: 13 200 kg 

Maximální provozní: 15 700 kg 

 

 

 

Rozměry

1 Přepravní výška:   980 mm 

2 Přepravní délka:   7680 mm 

3 Poloměr otáčení nástavby:  2160 mm 

4 Vzdálenost středů kladek:  2780 mm 

5 Délka pásu:    3490 mm 

6 Světlá výška:   440 mm 

7 Rozchod pásů:   1990 mm 

8 Přepravní šířka:   2490 mm 

9 Výška kabiny:   2770 mm 

10 Světlá výška protizávaží:  890

 
Obr. 11.3: Rozměry pásového rypadla pásového rypadlo 312E L (zdroj: [16]) 
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11.2.3 Kolový nakladač 924H 

Nakladač přemisťuje zeminu, kterou vytěží rypadlo ze zemního tělesa, do korby nákladního 

vozidla. Slouží také k přemisťování recyklátu při vybudování zařízení staveniště a ostatního 

sypkého materiálu pro zásyp základů, nebo pro podkladní vrstvy chodníků a dětského hřiště. 

Pracovní nástroj – lopata o objemu 2,1 m
3
, lze měnit podle požadavků. 

 

Obr. 11.4: Kolový nakladač 924H (zdroj: [16]) 

Rozměry 

1 Výška k vršku konstrukce:  3226 mm 

2 Výška k vršku komínku:  3211 mm  

3 Výška k vršku kapoty:  2219 mm 

4 Výška osy nápravy:  692 mm 

5 Světlá výška:  436 mm 

6 Celková délka:   7147 mm 

7 Délka:    1962 mm 

8 Vzdálenost osy od kloubu: 1400 mm  

9 Rozvor kol:    2800 mm  

10 Výsypná výška:   2828 mm 

11 Světlá výška lopaty:  3556 mm  

12 Výška čepu lopaty:  3881 mm  

13 Celková výška:   5178 mm  

14 Dosah při max. zdvihu: 992 mm 

15 Úhel zaklonění lopaty:  58°  

16 Výsypný úhel:   45° 

17 Úhel zaklonění lopaty:  50°  

18 Úhel při převážení:  51°  

19 Výška při převážení:  435 mm  

20 Hloubkový dosah:  64 mm  

21 Šířka ve středu běhounů:  1890 mm 

22 Celková šířka přes pneu.:  2356 mm 

23 Minimální poloměr:  5070 mm 

24 Vnější poloměr zatáčení:  5675 mm 

25 Úhel natočení řízení:  40°

 

Provozní hmotnost: 11 734 kg 

Motor 

Typ: C6.6  

Přeplňovaný, s přímým vstřikováním 

Jmenovité otáčky: 2300 ot/min 

Lopata 

Šířka: 2550 mm 

Objem: 2,1 m
3
 

Objem zarovnaný: 1,7 m
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11.2.4 Nákladní automobil Tatra T158 – 8P5R36.341 6×6.2R 

Nákladní automobil Tatra slouží k přepravě vytěžené zeminy na skládku. Pomocí tohoto 

vozidla jsou na stavbu dopraveny sypké materiály, jako je recyklát pro zařízení staveniště, 

zásyp základu nebo štěrk pro okapový chodník. Naložení probíhá pomocí nakladače, vyložení 

zeminy probíhá za pomoci sklopení korby. Po komunikacích se automobil pohybuje s 

maximální rychlostí 85 km/hod. 

Obr. 11.5: Nákladní automobil Tatra T158 – 8P5R36.341 6×6.2R (zdroj: [17])

 

Hmotnosti 

Pohotovostní (s korbou):  16 000 kg 

Užitečné zatížení:   25 000 kg 

Celková hmotnost:   41 000 kg 

Pohon 

Výkon:  300 kW/1 500 min
-1

 

Krouticí moment: 2 000 Nm/ 1 400 min
-1

 

Palivová nádrž: ocel, 300 l + 45 l AD 

 

Rozměry (detailní popis v obrázku) 

Šířka:  2500 mm 

Rozchod : přední 1942 mm 

                       zadní 1774 mm 

Objem korby:  14 m
3
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11.2.5 Vrtná souprava Tescar CF2.5 

Pomocí této vrtné soupravy jsou v zemi vyvrtané otvory pro nezapažené piloty. Do vrtů jsou 

uloženy armokoše a pomocí autodomíchávače jsou vrty vyplněny betonem. 

Obr. 11.6: Vrtná souprava Tescar CF2.5 (zdroj: [18]) 

 

Přepravní rozměry 

Hmotnost (s tyčí 15m): 7500 kg 

Výška:    2900 mm 

Délka:    4532 mm 

Šířka:    2000 mm 

 

Hydraulická otočná hlava 

Točivý moment:   2500 Nm 

Otáčky:   7-15 ot./min 

 

Technické parametry 

Motor:    Diesel 

Palivová nádrž:  70 l  

Maximální hloubka vrtu:  15 m 

Maximální průměr vrtu: 800 mm 
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11.2.6 Věžový jeřáb MB1043 

Věžový jeřáb je na stavbě zabudován po dokončení zemních prací a zůstane na staveništi po 

celou dobu výstavby. Jeřáb slouží především k horizontální a vertikální dopravě stavebního 

materiálu, materiál překládá z valníkového návěsu na místo skládky a dále k místu 

zabudování, přemisťuje celé palety i jednotlivé dílce. Dále je jeřáb využíván k betonáži 

pomocí badií tam, kde není možné použít čerpadlo betonové směsi. Odvézt jej bude možné po 

osazení balkónů a ocelových nosníků na střeše. 

 

Obr. 11.7: Návrh jeřábu - diagram nosnosti (zdroj: [19]) 



126 

 

Jeřáb s pevnou věží, otočným výložníkem a protivýložníkem. Maximální dosah výložníku  

je 38 m, minimální dosah od osy jeřábu jsou 4 m. Jeřáb je sestaven z jednotlivých dílců délek 

3 m, pro stavbu bytového domu postačí výška 21 m. Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu 

zakončeného uzamykatelným vypínačem ve vypnuté poloze jištěného jističem 180 A s 

vypínací charakteristikou "D". 

Tento jeřáb je po dobu výstavby v pronájmu, jeho založení, dopravu, montáž i demontáž 

zajišťuje majitel, firma CRANESERVICE BRNO, s.r.o., adresa: Staré náměstí 303/33, 619 00 

Brno – Přízřenice. 

11.2.7 Nákladní automobil MAN TGS 26.440 6x4 BB s hydraulickou rukou  

Nákladní automobil s hydraulickou rukou zásobuje stavbu materiálem. Dopravuje materiál ze 

stavebnin na staveniště a pomocí hydraulické ruky a paletizačních vidlí ukládá palety na místo 

skládky. Pomocí drapáku je možné vyložit i kusová materiál. Hákový natahovák kontejnerů 

umožňuje odvoz odpadu umístěného v kontejnerech k místu likvidace. 

 
Obr. 11.8: Souprava tahače DAF CF 85-360, valníku a hydraulické ruky (zdroj: [20]) 

Technické parametry 

Palivo:  nafta 

Motor:  324 kW 440 PS 

Pohon:  6x2 

Emisní třída:  EURO 5 

Rozměry: 7750 x 2550 x 3300 mm 

Hmotnosti 

Celková hmotnost: 26 000 kg  

Provozní hmotnost: 13 140 kg  

Užitečná hmotnost: 12 860 kg 

 

Valník:  ložná plocha 4700 x 2380 mm, bočnice vysoké 750 mm, přední čelo pevné 

vyztužené, úchytná oka 
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Hydraulická ruka FASSI F210AC.24:  

Hydraulická ruka je umístěna za kapotou vozidla, slouží k vyložení materiálu z nákladního 

vozidla. Maximální dosah hydraulické ruky je 17,05 m, do této vzdálenosti dokáže přepravit 

břemeno o hmotnosti 585 kg. Za nejtěžší přepravované břemeno uvažujeme paletu tvárnic, 

její hmotnost je asi 1270 kg. Hydraulická ruka je schopna přemístit toto břemeno do 

vzdálenosti 10,65 m, do větších vzdáleností bude materiál přemístěn pomocí věžového jeřábu.  

 

 
Obr. 11.9: Únosnost hydraulické ruky (zdroj: [20]) 
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11.2.8 Valníkový návěs Schwarzmüller 

Valníkový návěs slouží k přepravě dlouhých prvků, jako jsou výztužné pruty, stropní nosníky, 

krokve a ocelové profily. Návěs lze připojit k vozidlu MAN TGS 26.440 6x4 BB. 

 

Obr. 11.10: Valníkový návěs, rozměry (zdroj: [21]) 

Technické parametry

Ložná plocha:  13620 x 2480 mm 

Šířka:   2550 mm 

Vlastní hmotnost: 5,6 t 

Zatížení náprav:  27 t 

Bočnice: sklopné, z hliníkových profilů, výška 1000 mm 

 

11.2.9 Dodávka Renault Master maxi van L3H3 

Dodávka na stavbu vozí menší množství materiálu, popřípadě materiál, který je náchylný na 

vnější vlivy. Především sádrokartonové desky pro podhledy, podlahové krytiny a další. Slouží 

také k dopravě menších pracovních strojů jako je svářečka a dalšího nářadí a pracovních 

pomůcek. 

Obr. 11.11: Dodávka Renault Master maxi van L3H3 (zdroj: [22]) 



129 

 

Technické parametry: 

Palivo:   nafta 

Motor / Typ:   2.5 DcI - 88 / 107kw 

Úložný prostor:  725x 2200x 4078 mm 

Nosnost:  1446 kg 

Objem úložného prostroru: 13,9 m
3 

 

11.2.10 Autodomíchávač Stetter C3, řada BASIC LINE AM 8 C 

Autodomíchávač přiváží beton z betonárky na stavbu, pomocí výsypky, autočerpadla nebo 

badií je beton dopraven na požadované místo v konstrukci. Při používání badie jsou do betonu 

přimíchány zpomalovače tuhnutí, které prodlouží dobu potřebnou pro jeho zpracování.  

 
Obr. 11.12: Autodomíchávač Stetter C3, řada BASIC LINE AM 8 C (zdroj:[23]) 

Technické parametry 

Objem:   8 m
3 

Vodorys:   9340 l
 

Stupeň plnění:  56,7 %
 

Sklon bubnu:   12,45°
 

Separátní pohon D914L05:  75 kW
 

Otáčky bubnu:   0-14 /min
 

Hm. Nástavby:   4350 kg
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Obr. 11.13: Parametry autodomíchávače (zdroj: [23]) 

A Průměr bubnu: 2300 mm 

B Výška násypky:  2499 mm 

C Průjezd. Výška: 2503 mm 

D Výsypná výška: 1101 mm 

 

11.2.11 Autočerpadlo Schwing S 34 X 

Autočerpadlo slouží pro čerpání betonové směsi na požadované místo v konstrukci. Beton je 

potřeba čerpat do základových konstrukcí, stropů, schodišť a výztužných prvků, které jsou 

umístěny ve všech podlažích. Tam, kde není možné použít čerpadlo, bude využíván věžový 

jeřáb s bádií. Pro toto vozidlo není nutné zřizovat žádné speciální povolení pro provoz na 

pozemních komunikacích. 

Technické parametry čerpací jednotky 

Typ:     P2020 

Pohon:    320l/min 

Dopravní válec:   200 x 2000 mm  

Hydraulický válec:   120/80 mm 

Počet zdvihů:    24 /min 

Dopravované množství:  90 m
3
/h 

Tlak betonu max.:   108 bar 
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Dosah a rozměry  

 

 

Obr. 11.14: Dosah a rozměry autočerpadla (zdroj: [23]) 
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11.2.12 Badie na beton 1016L.14, objem 1500 l 

Pomocí badie je přepravován čerstvý beton do konstrukcí stropů, věnců i schodišť. Pomocí 

věžového jeřábu přemisťujeme badii s betonem k místu zabudování. Badie je využívána 

především k přepravě na vyšších a vzdálenějších místech v objektu tam, kde nepostačuje 

dosah autočerpadla. 

 
Obr. 11.15: Badie na beton (zdroj: [24]) 

 

Technické parametry 

Objem:  1500 l  

Výpusť:  PVC rukáv  

Nosnost: 3600kg  

Hrana plnění:  1790mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.13 Vibrační deska HP 3000 S 

Vibrační obousměrnou deskou jsou hutněny veškeré zpevněné plochy zařízení staveniště 

z recyklátu, zásypy základů a podkladní vrstvy chodníků a dětského hřiště. 

 
Obr. 11.16: Vibrační deska HP 3000 S 

(zdroj: [25]) 

Technické parametry: 

Rozměry:  775 x 480 x 1120 mm 

Hmotnost:   162 kg 

Rozměr desky:  730 x 450 mm 

Rychlost pojezdu:  25 m/min 

Odstředivá síla:  30500 N 

Vibrační údery:  4000 /min 

Výkon motoru:  6,6 / 9  kW/HP 
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11.2.14 Vysokozdvižný vozík Heli VD35D 

Pomocí vysokozdvižného vozíku jsou na stavbě přemisťovány palety se stavebním 

materiálem do zastřešených skladů a skládek nebo k místu zabudování.  

 

Obr. 11.17: Vysokozdvižný vozík Heli 

VD35D (zdroj: [26]) 

 

Technické parametry 

Rozměry (VxŠxd): 2330x1600x2956 mm 

Pohon:  diesel 

Nosnost: 3500 kg 

Zdvih:  3000 mm 

Délka vidlic: 1220 mm 

Kola:  plnopryžové 

11.2.15 Nůžková plošina PB S131-19E 4×4 

Z nůžkové plošiny jsou montovány betonové desky balkónů a prováděny práce na fasádě 

objektu nárazového charakteru, pro které není nutná výstavba lešení. 

      
Obr. 11.18: Nůžková plošina PB S131-19E 4×4, rozměry (zdroj:[27]) 

Technické parametry 

Pohon:  akumulátor 8 x 6 V 

Hmotnost: 7300 kg 

Nosnost: 700 kg 

Pracovní výška:  13,25 m 

Poloměr otáčení:  3,9 m 

Kola:    plnopryžová
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11.2.16 Stavební míchačka S230HR 

Stavební míchačka slouží k míchání menšího množství betonových a maltových směsí. 

Pomocí kbelíků nebo koleček je směs přepravována po staveništi k místu pracoviště. 

 

Obr. 11.19: Stavební míchačka  

(zdroj: [28]) 

Technické parametry 

Napětí:  230 V 

Příkon: 1600 W  

Hmotnost: 127 kg 

Objem: 230 l 

Rozměr: 1550 x 830 x 1440 mm 

 

 

 

 

 

11.2.17 Bloková pila Steinadler Rasant 650 

Bloková pila slouží k upravování velikostí, rozměrů a úhlů zdících prvků. 

 

Obr. 11.20: Bloková pila Steinadler Rasant 

650 (zdroj: [29]) 

 

 

Technické parametry: 

Napětí:   3 x 400 V 

Příkon:  5500 kW 

Hloubka řezu:  265 mm 

Délka rovného řezu:  500 cm 

Hmotnost:  210 kg 

Rozměr:  145 x 65 x 150 cm 
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11.3 Nářadí 

11.3.1 Invertor MIG-MAG KITin 2040 MIG EURO 

Pomocí svářečky jsou spojovány ocelové pruty do základových konstrukcí, KARI sítě 

v podlahách, výztuže věnců a dalších železobetonových konstrukcí. Dále je svářečka 

využívána k navaření kotevních destiček na ocelové sloupky a k vytvoření svařence z UPE 

profilů.  

 
Obr. 11.21: Inventor MIG-MAG KITin 

2040 MIG EURO (zdroj: [30]) 

Technické parametry 

Napájení:  230 V 

Příkon: 4500 W 

Hmotnost: 13 kg 

Rozměry: 470x200x310 mm 

Rychlost podávání drátu: 1-11 m/min

 

11.3.2 Uhlová bruska Makita GA5030 

Uhlová bruska má při realizaci všestranné využití, je možné použít řezný nebo brusný kotouč. 

Pomocí řezného kotouče řežeme stavební materiály, jako je keramika, beton a dlaždice. 

Pomocí brusného kotouče odbrušujeme sváry ocelových nosníků a brousíme povrchy.  

 

Obr. 11.22: Vrtačka EINHELL RT-ID 105 

(zdroj: [31]) 

 

Technické parametry 

Napájení:  230 V 

Příkon: 720 W 

Hmotnost: 1,8 kg 

Kotouč ø: 125 mm 

Upínací závit: M 14 x 2 
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11.3.3 Vrtačka EINHELL RT-ID 105 

Vrtačka s možností zapnutí příklepů a výměny typu vrtáku, je vhodná k vrtání otvorů do 

materiálů, jako je keramika, beton nebo dřevo. Za použití nástavce pilových děrovek lze vrtat 

i větší otvory pro instalace do max. průměru 64 mm. 

 

Obr. 11.23: Vrtačka (zdroj: [32]) 

 

Technické parametry 

Napájení:  230 V 

Příkon: 1050 W 

Hmotnost: 2,3 kg 

Otáčky: 1100/3000 ot./min 

Max. ø : ocel 13 mm 

    dřevo 40 mm 

   beton 16 mm 

 

 

 

 

 

11.3.4 Ponorný vibrátor Weber IVUR 58 

Ponorný vibrátor je využíván k hutnění betonových směsí v konstrukci. Především při stavbě 

základů, betonáži pasů, plnění ztraceného bednění i při betonáží věnců a ztužujících žeber ve 

stropu.

 
Obr. 11.24: Ponorný vibrátor (zdroj: [33]) 

Technické parametry: 

Napájení:   230 V 

Příkon:  1050 W 

Hmotnost:  17 kg 

Vibrační hadice: 5 m 

Vibrátor ø:  58 mm 
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11.3.5 Ruční kotoučová pila Bosch GKS 85 Professional 

Kotoučová pila slouží k úpravě dřevěných prvků, výrobě bednících konstrukcí, zkosení a 

úpravě velikostí nosných prvků krovů. 

 

Obr. 11.25: Kotoučová pila (zdroj: [34]) 

 

Technické parametry: 

Napájení:   230 V 

Příkon:  2200 W 

Hmotnost:  7,5 kg 

Max. hloubka:  85 mm 

Kotouč ø:  235 mm 

Upnutí ø:  30 mm 

 

 

 

 

11.3.6 Aku vrtací šroubovák, Hilti SF 2-A 

Aku vrtací šroubovák slouží k zašroubování samovrtných šroubů, při kotvení hydroizolace do 

nosné konstrukce střechy a k přišroubování okapniček z poplatovaných plechů. 

 

Obr. 11.26: Aku vrtací šroubovák, Hilti SF 

2-A (zdroj: [35]) 

 

Technické parametry 

Zdroj:  Akumulátor B 12/2.6 

Napětí:  12 V  

Hmotnost:  1,1 kg 

Rozměry (DxŠxV):  178x70x206 mm 

Kroutící moment:  12 Nm (měkký)  

    24 Nm (pevný)  

Rychlost otáček: st.1: 400 ot/min  

       st.2: 1500 ot/min 
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11.3.7 Svařovací automat Perkeo Nomad 6000 GTS 

Svařovací automat je využíván ke svaření hydroizolační fólie na ploché a pilové střeše. Je 

vhodný pro dlouhé spoje na velké ploše.  

 

Obr. 11.27: Svařovací automat Leister 

Varimat V2 (zdroj: [36]) 

Technické parametry 

Napájení:  400 V 

Příkon: 5700 W 

Hmotnost: 40 kg 

Teplota: 30 - 620 °C 

Rychlost: 0,5 - 7 m/min 

Rozměry: 620 x 420 x 1000 mm 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.8 Horkovzdušná svářečka Perkeo Hotgun 2000 S 

Horkovzdušná svářečka slouží k opracování detailů v hydroizolační vrstvě střechy 

z měkčeného PVC, kde není možné provést plošný spoj pomocí automatu. Dále je možné tuto 

svářečku využít i k práci s asfaltovými pásy.  

 

Obr. 11.28: Horkovzdušná svářečka 

Leister Triac ST (zdroj: [36]) 

Technické parametry 

Napájení:  230 V 

Příkon:  1600 W 

Teplota:  20 - 700 °C 

Tlak vzduchu:  3000 Pa 
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11.3.9 Lobster Hořák PB 600mm, hadice a regulátor 102116 

Koncovka hadice je napojena na propanbutanovou bombu, pomocí hořáku zahříváme povrch 

asfaltových pásů a provádíme natavování k podkladu, popřípadě podélné a příčné spojení 

asfaltových pásů. Natavené asfaltové pásy slouží jako hydroizolace základových konstrukcí a 

jako parozábrana na střešní konstrukci. 

 
Obr. 11:29: Lobster Hořák PB 600mm, hadice a regulátor 102116 (zdroj:[37])  

Technické parametry 

Délka hořáku:  600 mm 

Tlaková hadice:  3 m 

Maximální teplota: 1850 °C 

Spotřeba PB:  7800g/h 

  



 

 

140 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STŘEŠNÍ KONSTRUKCI 

 
 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. ŠÁRKA PROCHÁZKOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 

 
BRNO 2016                   



 

 

141 

 

Obsah 

12.1 Základní legislativní předpisy  ....................................................................................... 142 

12.2 Obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ........................................ 142 

12.2.1 Zajištění staveniště .......................................................................................... 142 

12.2.2 Zařízení pro rozvod energie ............................................................................ 143 

12.2.3 Požadavky na venkovní pracoviště ................................................................. 143 

12.2.4 Zajištění bezpečnosti pro používání strojů a nářadí ........................................ 143 

12.2.5 Organizace práce a pracovních postupů ......................................................... 144 

12.3 Práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ............................. 145 

12.3.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí ..................................................... 145 

12.3.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky ................ 146 

12.3.3 Používání žebříků ............................................................................................ 146 

12.3.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu ...................................................... 147 

12.3.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí ....................................... 147 

12.3.6 Práce na střeše ................................................................................................. 147 

12.3.7 Dočasné stavební konstrukce .......................................................................... 148 

12.3.8 Přerušení práce ve výškách ............................................................................. 148 

12.3.9 Školení zaměstnanců ....................................................................................... 148 

12.4 Osobní ochranné pracovní prostředky ............................................................................ 148 

 

 

   



 

 

142 

 

12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCI 

12.1 Základní legislativní předpisy 

Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

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

prostředí. 

12.2 Obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

12.2.1 Zajištění staveniště 

Proti vstupu nepovolaných osob je staveniště zajištěno mobilním oplocením. Oplocení 

probíhá hranicí staveniště a zabezpečuje prostor, kde probíhá stavební činnost, před vstupem 

nepovolaných osob. Na oplocení jsou připevněny cedulky s nápisem „Nepovolaným vstup 

zakázán“. Jedná se o mobilní oplocení z plotových dílců a nosných betonových patek, celková 

výška oplocení jsou 2 m. V oplocení je umístěna brána pro vjezd motorových vozidel.  

U vjezdu na staveniště je v oplocení zřízena uzamykatelná posuvná brána, tu tvoří 2 plotová 

pole, která lze vysunout z betonových patek a odnést, celková šířka brány je 6 m. Tato brána 

slouží zároveň jako vstup pro pěší, u vstupu se nachází vrátnice, z vrátnice probíhá kontrola 

všech vozidel i osob, které vstupují na staveniště. Vjezd na staveniště je označen výstražnou 

cedulí s nápisem: „Pozor! Výjezd vozidel stavby“. 
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Na staveništi se nachází jednosměrná komunikace s obratištěm, je široká 3 m s nezpevněnou 

krajnicí 0,5 m. Poloměry všech oblouků jsou 15 m, aby se po nich mohla pohybovat i 

souprava nákladního vozidla s valníkem. Maximální povolená rychlost na staveništi je  

10 km/h, v místech, kde se pracuje 5 km/h. Informace s omezením rychlosti je umístěna na 

ceduli u vjezdu na staveniště. Pro pěší je na frekventovaných částech staveniště, vybudován 

obousměrný chodník, široký 1,5 m. 

12.2.2 Zařízení pro rozvod energie 

Na staveništi, před realizovaným objektem, je umístěna staveništní dočasná rozvodná skříň. 

Od této rozvodné skříně vedou staveništní rozvody k buňkám, montážnímu placu, mísícímu 

centru a k věžovému jeřábu. Elektroměr je umístěn v uzamykatelné skříni, chráněný před 

vniknutím nepovolaných osob. Rozvaděč je podrobován pravidelným kontrolám a revizím. 

Hlavní vypínač je viditelně označený a trvale přístupný všem pracovníkům, ti jsou seznámeni 

s jeho umístěním a používáním. 

Příkon jeřábu vyžaduje zajištění přívodu, zakončeného uzamykatelným vypínačem ve 

vypnuté poloze, jištěného jističem 180 A s vypínací charakteristikou "D". 

12.2.3 Požadavky na venkovní pracoviště 

Veškeré práce při provádění střešní konstrukce probíhají na venkovním pracovišti. Pohyb na 

nosné konstrukci ploché střechy je možný po dosažení požadované únosnosti konstrukce. 

Montáž nosné konstrukce pilové střechy probíhá z lešení, které je uložené na podlaze 4NP. Po 

dokončení bednění z OSB desek bude montáž probíhat z horní strany, z tohoto bednění. 

Pracovníci jsou vybaveni zachycovacím postrojem, ten je pomocí lana kotven do kotvících 

bodů, tyto body jsou předem připravené v nosném stropu nad 4NP. 

Práce na střešní konstrukci jsou zastaveny, pokud je počasí nepříznivé a je ohrožena 

bezpečnost pracovníků. Za nepříznivé počasí považujeme rychlost větru vyšší než 11 m/s, 

viditelnost menší než 30 m a teploty pod -10°C. 

Na střeše nesmí zůstat volně položený materiál, který by mohl odletět a poškodit konstrukci 

nebo okolní objekty, před odchodem pracovníci materiál zatíží nebo odnesou do zastřešeného 

skladu. Materiál náchylný na zvýšenou vlhkost překryjí fólií.  

Práce s jeřábem je nutné zastavit, je-li rychlost větru vyšší než 10 km/h, viditelnost nižší než 

30m/h a teploty pod -10°C. Při těchto teplotách ztrácejí vazačské prostředky svoji 

deklarovanou únosnost. 

12.2.4 Zajištění bezpečnosti při používání strojů a nářadí 

Před užíváním strojů bude obsluha seznámena s místními provozními a pracovními 

podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce. Jedná se o únosnost konstrukce, její 

rozměry, sklony a překážky. Stroje a nástroje podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální 
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protokol o technické prohlídce. Před použitím strojů a nástrojů obsluha provede kontrolu 

jejich technického stavu, zda nejsou zjevně poškozené a nemají poruchy. Kontrolují se 

přívodní kabely, bezpečnostní vypínače a ochranné kryty. 

Na staveništi je umístěn věžový jeřáb, tento jeřáb má přesně stanovenou pracovní oblast, je 

zakázané manipulovat s břemeny v prostorách sociálně hygienického zázemí pracovníků nebo 

mimo staveniště. Práce s jeřábem je nutné zastavit, je-li rychlost větru vyšší než  

10 km/h, viditelnost nižší než 30m/h a teploty pod -10°C. Při těchto teplotách ztrácejí 

vazačské prostředky svoji deklarovanou únosnost.  

Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Pokud obsluha stroje během směny zaznamenala provozní odchylky, je povinna tuto 

skutečnost oznámit mistrovi, popřípadě střídající obsluze. Před odchodem z pracoviště je 

obsluha povinna stroj zajistit. 

Věžový jeřáb je nutné zajistit proti samovolnému pohybu v souladu s návodem k používání. 

Před odchodem se obsluha ujistí, že je vypínač jističe ve vypnuté poloze. Svářecí automat je 

rozžhavený, před manipulací je nutné nechat přístroj vychladnout. Ostatní drobnější stroje a 

nářadí, budou po skončení směny odstaveny v zastřešeném skladu, chráněny před vnějšími 

vlivy a odcizením. 

Přeprava strojů 

Na staveniště jsou stroje dopraveny pomocí valníkového návěsu. Zajištěny proti posunutí 

textilními popruhy, tak aby nedošlo ke zřícení a ohrožení osob. Při nakládání a vykládání 

musí být dopravní prostředek umístěn na pevné a únosné ploše, zajištěn proti pohybu, na 

tomto místě je v době nakládání zakázán pohyb osob. 

Na střešní konstrukci jsou horkovzdušné automaty dopraveny pomocí věžového jeřábu, 

umístěny ve speciálních přepravních kontejnerech, ty mají na své konstrukci závěsná oka. 

12.2.5 Organizace práce a pracovních postupů 

Skladování a manipulace s materiálem 

Na staveništi jsou 2 skládky se zpevněným a odvodněným povrchem. Na těchto skládkách je 

uskladněn materiál, který není náchylný na vnější podmínky. Prvky nesmějí být v přímém 

styku se zemí, podkládáme je dřevěnými paletami nebo podkladky. Podkladky jsou umístěny 

v takových roztečích, aby nedocházelo k nadměrnému průhybu prvku. Nosníky skladujeme 

do maximální výšky 3 vrstev nad sebou, proloženými dřevěnými hranoly, od sebe vzdálenými 

alespoň 100 mm, pro snazší zavěšení. Mezi skladovaným materiálem je vhodné ponechat 

uličky pro manipulaci o šířce 600 mm. Maximální skladovací výška břemen, které bude nutné 

zavěšovat na jeřáb, je 1,5 m. 
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Plechovky s asfaltovou penetrací a lepidla skladujeme na regálech v zastřešeném skladu, 

chráněné před vnějšími vlivy. Tento materiál nesmí být vystaven vysokým teplotám a 

přímému slunečnímu záření. 

Odpad je na staveništi skladován vedle věžového jeřábu, na speciální ploše určené pro 

skladování odpadu. V průběhu výstavby dochází ke třídění odpadu do kontejnerů, odpad je 

průběžně odvážen a likvidován.  

Montážní práce 

Montáž ocelových nosníků a dřevěných krokví probíhá z lehkého lešení, umístěného  

na podlaze 4NP. V průběhu montáže se pod osazovanými prvky nesmí pohybovat jiné osoby. 

Vazač břemen s platným oprávněním zavěsí prvek, po zvednutí o 100 mm zkontroluje stav 

zavěšení a kvalitu prvku. Následuje přesun prvku k místu uložení v konstrukci, pod jeřábem 

se zavěšeným břemenem je zakázaný pohyb osob. Na místě uložení, 200 mm nad ŽB věncem, 

ustálí 2 pracovníci polohu prvku, následně je prvek osazen a přikotven.  

Montáž provádějí pracovníci s potřebným oprávněním, proškoleni a seznámeni s podrobným 

postupem provádění. Práce s jeřábem je nutné přerušit, dojde-li ke zhoršení klimatických 

podmínek, rychlost větru bude vyšší než 10 km/hod. a viditelnost bude nižší než 30 m. Při 

nižších teplotách než -10°C ztrácejí textilní vázací prostředky svoji deklarovanou únosnost. 

Svařování a nahřívání živic 

Svařování a natavování živic provádějí pouze pracovníci s platným oprávněním, kteří jsou 

odborně způsobilí, seznámení s technologickým postupem provádění a s návodem  

na používání příslušného zařízení. Pracovníci jsou při provádění těchto prací povinni používat 

osobní ochranné pomůcky. Veškeré vázací prostředky musejí být umístěny v bezpečné 

vzdálenosti, aby nehrozilo jejich porušení vlivem vysokých teplot při provádění prací.  

Na místu pracoviště, kde probíhají svářečské práce je zakázán pohyb nepovolaných osob.  

Při neodborné manipulaci se strojem hrozí nebezpečí požáru a exploze, je nutné odstranit 

veškerý hořlavý a výbušný materiál v blízkosti. Při svařování fólií pomocí horkovzdušného 

automatu, není dovoleno couvat na konstrukci střechy, ve vzdálenosti 1,5 m od okraje. Vodící 

tyč lze překlopit a přístroj tlačit před sebou. 

12.3 Práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

12.3.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Montáž nosné konstrukce pilové střechy probíhá z lešení umístěného na podlaze 4NP. Lešení 

je opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m nad podlahou a zarážkou o výšce 0,15 m. Toto lešení je 
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kotveno ke stávajícím konstrukcím, před každým použitím provede pracovní četa kontrolu 

konstrukce a jejích dílů. Je zakázáno používat jiné, než originální prvky od výrobce. Montáž a 

demontáž lešení smí provádět pouze osoby k tomu vyškolené a seznámené s montážním 

návodem. 

12.3.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Pracovníci provádějící práce na střešní konstrukci jsou vybaveni bezpečnostním 

zachycovacím postrojem. Pomocí lana se kotví do předem připravených kotvících bodů. 

Kotvící bod, má deklarovanou únosnost vyhovující pro kotvení 3 osob. Maximální délka lana 

je taková, aby pád z okraje konstrukce nebyl delší než 2 m. Před každým použitím je 

pracovník povinen vizuálně zkontrolovat kompletnost, provozuschopnost a bezzávadný stav 

kotvících bodů, postroje i lana. Pracovníci absolvují odborné školení o používání osobních 

ochranných prostředků. 

 
 Obr. 8.1:  Zachycovací postroj (zdroj: [38]) 

12.3.3 Používání žebříků 

Žebříky jsou při realizaci střešní konstrukce využívány k výlezu na lešení a na nosný 

keramický strop nad 4NP. Žebříky podléhají pravidelným kontrolám v souladu s návodem na 

používání. 

Žebříky umisťujeme na stabilním a rovném podkladu, pomocí protiskluzových přípravků 

zamezíme jejich podklouznutí. Žebříky používané pro výstup mají takovou délku, aby 

přesahovali přes konstrukci o 1,1 m. Minimální sklon žebříku je 2,5:1, za příčlemi musí být 

volný prostor alespoň 0,18 mm. U paty žebříku, ze strany přístupu, musí být prostor 

s minimální šířkou 0,6 m. Při výstupu a sestupu je zaměstnanec otočený tváří k žebříku, na 
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žebříku je zakázán pohyb více než 1 osoby. Po žebříku je možné vynášet břemena 

s maximální hmotností 15 kg. 

Na žebříku lze provádět pouze snadné práce s použitím ručního nářadí. Je zakázáno pracovat 

s nebezpečnými přístroji, jako jsou řetězové pily a ručních pneumatické nářadí. Práce je 

možné provádět v bezpečné vzdálenosti od konce žebříku vzdálenost chodidel minimálně  

0,8 m od jeho horního konce. Pokud zaměstnanec pracuje ve výšce větší než 5 m, je povinen 

používat navíc osobní ochranné pracovní prostředky. 

12.3.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky jsou na střeše uloženy a skladovány tak, že nehrozí 

jejích pád nebo sklouznutí ze střešní konstrukce. Drobný materiál (hřebíky, šrouby a 

podobně) jsou uskladněný v papírových krabicích, aby nedocházelo k jejich vysypání. Po 

střeše je pracovníci přenášejí v kapsách pracovního oděvu.  

Těžké palety s materiálem ukládáme a skladujeme v únosných místech střešní konstrukce. 

Optimálně nad nosnou zdí vynášející stropní konstrukci, nebo v její blízkosti.  

Při přerušení prací na střeše nesmí zůstat volně položený materiál, který by mohl odletět a 

poškodit konstrukci nebo okolní objekty, před odchodem pracovníci materiál zatíží nebo 

odnesou do zastřešeného skladu. Materiál náchylný na zvýšenou vlhkost překryjí fólií. 

12.3.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Ohrožený prostor, nad kterým se pracuje a hrozí riziko pádu předmětů nebo osob, je bezpečně 

zajištěno. Prostor je vymezen ve vzdálenosti 2 m od volného okraje střechy. V tomto prostoru 

je vyloučen provoz, místo je viditelně ohraničen do výšky 1,1 m a označeno cedulkou se 

zákazem vstupu. 

12.3.6 Práce na střeše 

Při montáži nosné konstrukce pilové střechy, je využíváno lešení. Toto lešení je opatřeno 

zábradlím výšky 1,1 m nad podlahou a zarážkou o výšce 0,15 m. 

Proti pádu z volného okraje na střešní konstrukci jsou pracovníci zajištěni zachycovacím 

postrojem, kotveným pomocí lana do kotvících bodů na nosné části ploché střechy. Sklon 

střechy je menší než 25°, nepředpokládáme riziko sklouznutí. 

Proti propadnutí jsou otvory ve střeše větší než 0,25 m podbedněny, výlez na střechu je 

viditelně označen a ohraničen zábradlím.  
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12.3.7 Dočasné stavební konstrukce 

Lešení montují a demontují pracovníci v souladu s návodem k montáži, pod dohledem vedení 

s odbornou způsobilostí. Je zakázáno používat jiné, než originální prvky od výrobce. 

Podlahy 4NP ze kterých je prováděna montáž nosné konstrukce pilové střechy, musejí být 

dostatečně únosné. Patky lešení jsou kotveny k podkladu, aby nedošlo k jejich proklouznutí. 

Lešení je smontováno tak, aby tvořilo prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 

celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení. Maximální zatížení podlahy lešení je  

200 kg/m
2
. Podlahy jsou k lešení přimontovány, aby se vlivem běžného používání 

neposouvaly. Volná mezera mezi okrajem podlahy lešení a přilehlou stěnou konstrukce je 

maximálně 0,25 m. Lešení je opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m nad podlahou a zarážkou o 

výšce 0,15 m. Na podlahu lešení je možný výstup pouze zevnitř lešení. Před každým použitím 

provede pracovní četa kontrolu konstrukce a jejích dílů. Pracovníci jsou s montáží a 

používáním lešení seznámeni, absolvovali školení. 

12.3.8 Přerušení práce ve výškách 

Veškeré práce ve výškách jsou pozastaveny, pokud je nepříznivé počasí a bezpečnost 

pracovníků je ohrožena. Za nepříznivé počasí považujeme rychlost větru vyšší než 11 m/s, 

viditelnost menší než 30 m a teploty pod -10°C. 

Na střeše nesmí zůstat volně položený materiál, který by mohl odletět a poškodit konstrukci 

nebo okolní objekty, před odchodem pracovníci materiál zatíží, nebo jej odnesou do 

zastřešeného skladu. Materiál náchylný na zvýšenou vlhkost překryjí fólií. 

12.3.9 Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel zajišťuje všem pracovníkům, kteří provádějí práce ve výškách nad 1,5m, 

odborné školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách. Školení provádí odborná 

firma v předem stanoveném termínu. Na školení je veden záznam s prezenční listinou a 

osnovou školení, školení je zakončeno zkušebním testem. Po absolvování pracovníci 

dostanou potvrzené osvědčení, které je opravňuje k provádění prací ve výškách. 

12.4 Osobní ochranné pracovní prostředky 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

Zaměstnanci jsou s používáním ochranných prostředků seznámeni. No školení BOZP byli 

informováni o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 
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Při provádění střešní konstrukce budou využívány především tyto osobní ochranné pomůcky: 

Ochranná přilba – slouží k ochraně hlavy je povinná pro všechny osoby pohybující se na 

stavbě. Chrání hlavu před nárazem do konstrukce nebo před zasažením padajícím předmětem. 

Reflexní vesta – slouží ke zviditelnění osob pohybujících se na stavbě. Je povinná pro 

všechny osoby pohybující se na stavbě s výjimkou pracovníků provádějící svářečské práce. 

Ochranné rukavice – slouží k ochraně rukou před zraněním při provádění stavebních prací, 

dále před chemikáliemi obsaženými v lepidlech a penetracích. Při natavování fólií a 

svařování, chrání ruce před popálením.  

Ochranné brýle – slouží k ochraně zraku, chrání oči před prachovými částečkami a 

odlétávajícími kusy materiálu při broušení, sekání a řezání. Při pokládce PIR izolace jsou 

používány sluneční brýle, chránící zrak před odrážejícími se paprsky slunce od hliníkové 

fólie. 

Ochranná obuv – slouží k ochraně chodidla před šlápnutím na ostrý předmět a ochranná 

bezpečnostní tužinky chrání nohu před padajícím předmětem.  

Zachycovací postroj – slouží k ochraně pracovníků před pádem, je využíván tam, kde není 

možné využít prvky kolektivní ochrany. Na střeše jsou kotvící body, k těmto bodům je možné 

ukotvení 3 pracovníků. 

Ochranný oděv – chrání pracovníky při práci se strojním vybavením a pracovním nářadím 

před pořezáním, odřením nebo bodnutím. 

Mušlové chrániče sluchu – chrání sluch před nadměrným hlukem, který vzniká při broušení 

řezání a vrtání. 

Svařovací maska – slouží k ochraně zraku před UV/IR zářením, odstřikujícím kovem při 

sváření a odletujícími částicemi při broušení. 

Polomaska – chrání plíce pracovníků v prašném prostředí. 

Ochranné prostředky, využívané pro různé typy prací lze kombinovat pouze v případě, že jsou 

slučitelné.  
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13. NÁVRH ZMĚNY SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

13.1 Problematika střešního pláště 

V projektové dokumentaci, která slouží jako podklad pro vypracování diplomové práce, je 

navržena jednoplášťová pilová střecha s nosnou konstrukcí z krokví a dřevěného bednění. Po 

prozkoumání všech zpráv a výkresů projektové dokumentace byla zjištěna následující skladba 

střechy. 

 

Obr. 13.1:  Schéma původní skladby, řez podélný a příčný (zdroj: vlastní) 

Z řezu střešního pláště je patrné umístění parozábrany a hydroizolace, mezi těmito vrstvami 

se nachází nosná konstrukce střechy z krokví a dřevěného bednění. Mezi krokvemi je 

umístěná tepelná izolace z kamenné vlny. Pod touto konstrukcí jsou na zavěšeném roštu 

namontovány sádrokartonové podhledy dvojitě opláštěné s izolací zajišťující požární odolnost 

konstrukce REI 30.   
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13.1.1 Specifikace původních materiálů 

Hydroizolační fólie - Bauder thermofol U 15 na bázi PVC-P, s vysoce pevnostní 

polyesterovou nosnou vložkou, propustnost vodní páry µ = 20 000, tloušťka fólie 1,5 mm. 

Separační vrstva - Bauder WB300, umělohmotná rohož z PES/PP slouží jako dělící a 

požárně a ochranná vrstva. Odděluje povrch dřevěného bednění a hydroizolační fólie z PVC. 

Její hmotnost je 0,3 kg/m
2
, nejvyšší tahová síla > 120 N/50 mm a  

protažení > 30 %.. 

Bednění - Dřevotřískové desky OSB-3, z orientovaných plochých třísek slouží jako nosný 

prvek do vlhkého prostředí. Jejich rozměr je 1250x2500 mm, tloušťka 22 mm, hmotnost 

desky 43 kg. 

Tepelná izolace – Tepelná izolace z kamenné plsti Multirock, jedná se o lehký pás pojený 

organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný, nařezaný na desky. Deklarovaný 

součinitel tepelné vodivosti je 0,39 W/mK. Deska má rozměr 1000 x 600 mm.  

Dřevěné krokve – řezivo smrkové, profil 160/240 mm, délky různé. Veškeré dřevěné prvky 

v konstrukci střechy jsou impregnovány nátěrem nebo nástřikem proti hnilobě, škůdcům a 

vlhkosti. 

Parozábrana – Parotěsná zábrana Den Braven 140 N Standard, je 3 vrstvý materiál, její 

nosnou část tvoří PE mřížka, horní a spodní vrstva polyethylenové fólie.  Pevnost v tahu 

podélná 210 N/5 cm, příčná 200 N/5 cm, faktor difuzního odporu více než 280 000, 

ekvivalentní tloušťka difuzního odporu sd > 100 m. 

13.1.2 Posouzení původní skladby 

Původní skladba byla posouzena pomocí programu Teplo 2014, Svoboda Software. Podrobný 

tepelně technický posudek střešního pláště je samostatně zpracován v Příloze č. 12 Tepelně 

technický posudek střešních plášťů. 

Vypočítaná hodnota součinitele prostupu tepla ploché střechy je 0,343 W/m
2
K. Požadovaná 

hodnota z hlediska ČSN 730540-2 je 0,24 W/m
2
K. Konstrukce nevyhoví na požadavek 

z hlediska ČSN 730540-2, dochází k velkým únikům tepla ze strany interiéru. Tepelně 

technické vlastnosti konstrukce zhoršují tepelné mosty v oblasti krokví, které přerušují 

průběžnou tepelnou izolaci z kamenné plsti. 

V konstrukci původní pilové střechy zkondenzuje maximální množství vodní páry  

0,1825 kg/m
2
 za rok. Maximální množství vodní páry, které je schopné se z konstrukce 

vypařit za rok je 0,3593 kg/m
2
. Vodní pára, která pronikne z interiéru do střešního pláště, 

nebude bezpečně odvedena do exteriéru, začne kondenzovat na rozhraní mezi tepelnou 

izolací, OSB deskami a na povrchu hydroizolace z PVC fólie. S postupem času bude 

ohrožena tepelně izolační funkce konstrukce. Vlivem hniloby dřeva, může dojít i k ohrožení 

statické funkce nosné konstrukce střechy.  
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Z grafu znázorňujícího rozložení tlaků vodní páry v konstrukci jsou patrné zóny, ve kterých 

dochází ke kondenzaci vodní páry (modrou barvou znázorněny). Vodní pára kondenzuje na 

povrchu hydroizolace a v OSB bednění. 

 

 

 

Graf č. 13.1: Rozložení tlaků vodní páry v konstrukci pilové střechy – původní 

 (zdroj: vlastní) 
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Odhalení hydroizolační a separační 

vrstvy. Spodní povrch fólie pokrývají 

kapky vody, skrz promočenou separační 

vrstvu prorůstá houba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13.2:  Rozkryv střechy (zdroj: [39]) 

Na obrázku jsou shnilá bednící prkna, 

kterými prorůstá houba. Konstrukci lze 

volně rozebírat rukou.

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13.3:  Shnilé bednění (zdroj: [39])

Šíření houby na nosné dřevěné krokve. 

Pronikání vody do tepelné izolace, 

zhoršení tepelně izolačních vlastností 

střešního pláště. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13.4:  Shnilé nosné prvky 

(zdroj: [39])

Zdrojem získaných informací a poznatků o problematice plochých střech, včetně obrázků, 

byly odborné články společnosti DEK, a.s. a konzultace s panem ing. Tomášem  

Petříčkem, Ph.D., odborníkem přes ploché střechy. 
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13.2  Návrh změny skladby střešního pláště 

13.2.1 Upravená skladba původního střešního pláště 

Původní skladba je doplněna o pojistnou hydroizolaci a kontralatě, které jsou kotveny ke 

krokvím. V prostoru mezi kontalatěmi vznikla větraná vzduchová mezera, díky této mezeře je 

odváděna veškerá vlhkost ven z konstrukce. 

 

 
Obr. 13.5:  Schéma upravené skladby, řez podélný a příčný (zdroj: vlastní) 

Pro přívod a odvod vzduchu v nejnižším a nejvyšším místě střechy je nutné zajistit větrací 

otvory. V nejnižším místě pilové střechy je umístěný žlab a v místě napojení na svislou 

konstrukci jsou umístěna okna s parapety. Jedná se o problematický detail, ve kterém by 

docházelo k hromadění sněhu a zatečení vody do větracích otvorů. Další nevýhodou této 

skladby je tepelná izolace umístěná mezi krokvemi, v místě krokví vznikají tepelné mosty, 

které zhoršují tepelně technickou funkci střešního pláště. 
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13.2.2 Nově navržená skladba střešního pláště 

 

 
Obr. 13.6:  Schéma nové skladby, řez podélný a příčný (zdroj: vlastní) 

Nosná konstrukce z krokví a bednění z OSB desek zůstává stejná jako v původní skladbě. Na 

bednění z OSB desek je uložena parozábrana ze samolepících asfaltových pásů, tato vrstva 

chrání tepelnou izolaci před vodní párou, která by mohla proniknout z interiéru do střešního 

pláště. Na parozábranu je uložena tepelná izolace z PIR panelů, izolace je ukládána ve 2 

vrstvách, zamezíme tak vzniku tepelných mostů. Hydroizolaci tvoří původní vrstva 

z měkčeného PVC mechanicky kotvená do nosné konstrukce střechy. 
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13.2.3 Specifikace nově navržených materiálů 

Hydroizolační fólie - Bauder thermofol U 15 na bázi PVC-P, s vysoce pevnostní 

polyesterovou nosnou vložkou, propustnost vodní páry µ = 20 000, tloušťka fólie 1,5 mm. 

Tepelná izolace – Dekpir TOP 022 je z polyisokyanurátu (PIR) vypěněného mezi dvě vrstvy 

sendvičové fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem). Pevnost v tlaku při 

10 % stlačení je ≥ 150 kPa, objemová hmotnost 32 kg/m
3
, deklarovaná hodnota součinitele 

tepelné vodivosti 0,022 W/mK.  

Parozábrana – Glastek 30 sticker plus je samolepící modifikovaný asfaltový pás, jeho 

nosnou vložkou tvoří skelná tkanina. Plošná hmotnost pásu je 3,5 kg/m
2
, faktor difuzního 

odporu je 87 m. Pás je na horním povrchu opatřen jemnozrnným minerálním posypem a na 

spodním povrchu a v podélných přesazích je opatřen ochrannou snímatelnou fólií.  

Bednění - Dřevotřískové desky OSB-3, z orientovaných plochých třísek slouží jako nosný 

prvek do vlhkého prostředí. Jejich rozměr je 1250x2500 mm, tloušťka 22 mm, hmotnost  

1 desky 43kg. 

Dřevěné krokve – řezivo smrkové, profil 160/240 mm, délky různé. Veškeré dřevěné prvky 

v konstrukci střechy jsou impregnovány nátěrem nebo nástřikem proti hnilobě, škůdcům a 

vlhkosti. 

13.2.4 Posouzení nově navržené skladby 

Skladba byla posouzena pomocí programu Teplo 2014, Svoboda Software. Podrobný tepelně 

technický posudek střešního pláště je samostatně zpracován v Příloze č. 12 Tepelně technický 

posudek střešních plášťů. 

Vypočítaná hodnota součinitele prostupu tepla pilové střechy – nově navržené  

je 0,170 W/m
2
K. Požadovaná hodnota z hlediska ČSN 730540-2 je 0,24 W/m

2
K. 

V konstrukci nedochází k velkým únikům tepla ze strany interiéru do exteriéru. Hlavním 

prvkem v konstrukci ovlivňující průběh teploty je tepelná izolace z PIR panelů. 

V konstrukci nově navržené pilové střechy zkondenzuje maximální množství vodní páry 

0,0260 kg/m
2
 za rok. Maximální množství vodní páry, které je schopné se z konstrukce 

vypařit za rok činí 0,0812 kg/m
2
. Vodní pára, která pronikne z interiéru do střešního pláště, 

bude bezpečně odvedena do exteriéru a nezhorší tak tepelně izolační funkci střešního pláště. 

Ke kondenzaci vodní páry dochází na hranici mezi tepelnou izolací z PIR panelů a 

hydroizolací z PVC fólie. 
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Tepelně technický posudek střešních plášťů je podrobně vypracován v samostatné  

Příloze č. 12 Tepelně technický posudek střešních plášťů. Posouzení střešních plášťů, 

vyhodnocení a grafické znázornění, bylo provedeno pomocí programu Teplo 2014, Svoboda 

Software. Tento program slouží pro základní tepelně technické posouzení skladeb stavebních 

konstrukcí z hlediska prostupu tepla a vodní páry.  
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Závěr 

Ve své diplomové práci se věnuji stavebně technologickému projektu bytového domu  

v Boskovicích. Pro tuto stavbu jsem navrhla vhodné zařízení staveniště, bylo nutné skloubit 

prostorové uspořádání stavby na pozemku s potřebami a požadavky na zařízení staveniště. 

Podrobně se věnuji zásobováním staveniště hlavními médii, která se nachází ve velké 

vzdálenosti od pozemku. Při vypracování výkresu zařízení staveniště, pro mě bylo přínosem 

především dimenzování a umístění věžového jeřábu, staveništních skládek, komunikací a 

objektů pro sociální a hygienické zázemí pracovníků. Pro realizaci objetu jsem navrhla 

vhodné stroje a mechanismy, stanovila počty pracovníků a potřeby finančních zdrojů. 

Při vypracování časového harmonogramu pro realizaci hrubé stavby bytového domu, jsem si 

prohloubila své dosavadní znalosti potřebné pro práci s programem CONTEC v. 12.12. Při 

vypracování propočtu stavby dle THU a položkového rozpočtu hlavního objektu, jsem 

podrobně prozkoumala nové rozšířené funkce programu BUILDpowerS. 

Pro etapu zastřešení jsem zpracovala dva podrobné technologické předpisy. Při vypracování 

technologického předpisu pro pilovou střechu, byly zjištěny nedostatky v navržené skladbě, 

skladbu jsem posoudila pomocí programu Teplo 2014, Svoboda Software. Tepelně technický 

posudek prokázal, že ve skladbě střešního pláště bude docházet k hromadění vodní páry a její 

kondenzaci. Původní skladbu jsem upravila a nově navrženou skladbu opět posoudila 

v programu Teplo. Komplexní řešení nového návrhu bylo přínosné z hlediska zjišťování 

informací o dané problematice na konzultacích se specialisty na ploché střechy. Při 

vypracování tepelně technických posudků střešních plášťů, jsem si prohloubila své dosavadní 

znalosti potřebné pro práci s programem Teplo 2014, Svoboda Software. 

  



 

 

162 

 

Seznam použitých zdrojů 

Internet 

[1] Google. Mapová data [online]. ©2015 [cit. 30. prosince 2015]. Dostupný na World 

Wide Web: <https://www.google.cz/maps/> 

[2]  Mapy.cz [online]. ©1996-2015 [cit. 30. prosince 2015]. Dostupný na World Wide 

Web: <http://www.mapy.cz/> 

[3]  ČÚZK. Geoportál [online]. ©2013 [cit. 29. prosince 2015]. Dostupný na World Wide 

Web: <http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQu 

eryId=6D2BCEB5&MarQParam0=608327&MarQParamCount=1&MarWindowName

=Marushka> 

[4] Safety shop. Bezpečnostní tabulky a výrobky pro bezpečnost. [online]. ©2007-2014  

[cit. 29. prosince 2015]. Dostupný na World Wide Web: 

<http://www.safetyshop.cz/p228-nepovolanym-vstup-zakazan> 

[5] Garáže a Sklady na míru [online]. ©2011, poslední aktualizace 28.10.2015, 

[cit. 30. prosince 2015].  Dostupný na World Wide Web:  

<http://www.garaze-levne.cz/produkty/garaze/> 

[6] Kabely, kolektory, elektro [online]. ©2015 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World 

Wide Web: <http://www.djshop.in/www-djshop-in/eshop/13-1-Kabely-Konektory-

Elektro/676-3-Kabelove-prechody-a-prejezdy/5/4233-Showtec-Cable-Bridge-4> 

[7]  Gumex [online]. ©2015 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: 

<http://www.gumex.cz/mp-20-epdm-hadice-pro-vodu-a-vzduch-48443.html> 

[8]  Allmedia [online]. ©2014-2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: 

<http://www.allmedia-cz.cz/upevnovaci-a-kotevni-technika/chemicke-

kotvy/chemicka-kotva-mkt-vm-py/> 

[9]  Náš pasivní dům. Stavba pasivního domu krok za krokem [online]. ©2015 

[cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: <http://www.naspasivnidum.cz/ 

userFiles/psivni-dum-tachov/27.jpg> 

[10]  ATELIER DEK, Znalecký ústav. PIR na mansardové střeše v Olomouci [online]. 

©2015 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: <http://atelier-

dek.cz/pir-na-mansardove-strese-v-olomouci-201> 

[11]  První Chodská, specialista na střechy [online]. ©2015-2016 [cit. 11. ledna 2016].  

Dostupný na World Wide Web: <http://strechy.chodska.cz/soukromnik/nataveni-

hydroizolacnich-pasu> 

[12]  Den Braven [online]. ©2010-2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide 

Web: <http://www.denbraven.cz/moderni-lepidla-pro-zateplovani-fasad/0519c-

thermo-kleber-roof-80-cz267.html> 

http://www.garaze-levne.cz/produkty/garaze/
http://atelier-dek.cz/pir-na-mansardove-strese-v-olomouci-201
http://atelier-dek.cz/pir-na-mansardove-strese-v-olomouci-201
http://strechy.chodska.cz/soukromnik/nataveni-hydroizolacnich-pasu
http://strechy.chodska.cz/soukromnik/nataveni-hydroizolacnich-pasu


 

 

163 

 

[13]  Jelínek interiér [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: 

<http://www.schody-j.cz/schody-pudni-schody/53-fda/> 

[14]  Topsafe. Zabezpečovací systémy [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na 

World Wide Web: <http://www.topsafe.cz/tsl-bsr10-p41> 

[15]  DEK stavebniny [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide 

Web: <https://www.dek.cz/docs/technicke/tl_gullydek.pdf> 

[16]  Zepellin Cat. Stroje Caterpillar [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na 

World Wide Web: <http://zeppelin.cz/online-katalog/stavebni-stroje-caterpillar 

[17]  Tatra. Defence industrial LTD [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na 

World Wide Web: <http://www.tatradefenceindustrial.com/6x6-one-way-tipper-t158> 

[18]  TesCar. Drilling and poundation equipment [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  

Dostupný na World Wide Web: 

<http://www.tescar.com/cms/testo.php?id_testo=133163536501562> 

[19]  Craneservice, Brno, s.r.o. [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World 

Wide Web: <http://www.craneservice.cz/detail-81-77-mb-1043.html> 

[20]  Václav Jelínek. Autodoprava a nákladní doprava [online]. ©2009-2016  

[cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: <http://www.jelinek-

doprava.cz/cs/pages/27/hydraulicka-ruka> 

[21] Schwarzmüller [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: 

<http://schwarzmueller.com/cs/vozidla/> 

[22]  Rentík, autopůjčovna [online]. ©2010 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide 

Web: <http://www.autopujcovnarentik.cz/uzitkova-vozidla> 

[23]  Schwing steller [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: 

<http://www.schwing.cz/cz/s-34-x.html> 

[24]  Vrbka. Strojní vybavení [online]. ©2009 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World 

Wide Web: <http://www.strojnivybaveni.cz/badie-na-beton-1016l-14-objem-1500l/> 

[25] Garland. Žijeme dílnou a zahradou [online]. ©2006 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na 

World Wide Web: <http://www.garland.cz/e-obchod/hp-3000-s-obousmerna-vibracni-

deska-30-5-kn-1027.html?gclid=CO6zjrKJyckCFVW7GwodTxQD0A> 

[26]  Heli. Vysokozdvižné vozíky [online]. ©2011 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na 

World Wide Web: <http://www.vysokozdvizny-vozik.cz/images/technicke_ 

listy/heli_vd-t_25-35.pdf> 

[27]  PB platforms [online]. ©2012-2015 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide 

Web: <http://www.pb-arbeitsbuehnen.de/en/products/scissor-lifts/pb-top19-4x4-

series/pb-s131-19e-4x4> 

 



 

 

164 

 

[28]  Svářečky-obchod [online]. ©2008-2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World 

Wide Web: <http://www.svarecky-obchod.cz/stavebni-stroje/stavebni-

michacky/12401-stavebni-michacka-s230hr-230v.htm> 

[29]  BL diamond. Diamantové nástroje a stavební technika [online]. ©2008-2016  

[cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: 

<http://www.bld.cz/zbozi/3773/Elektricka-pila-na-stavebni-bloky-Steinadler-

Rasan.htm> 

[30]  Svářečky-obchod [online]. ©2008-2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World 

Wide Web: <http://www.svarecky-obchod.cz/invertory/invertory-mig-mag/3157-kitin-

2040-mig-euro-kukla.htm> 

[31]  Hornig nářadí [online]. ©2014 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: 

<http://www.naradihornig.cz/makita-ga5030-uhlova-bruska-125mm-

710w_z14820/?gclid=COPClZHWwckCFSQTwwodnnAD_A> 

[32]  HR technik s.r.o. Technika správným směrem [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  

Dostupný na World Wide Web: <http://www.hrtechnik.cz/hrtechnik/eshop/1-1-

ELEKTRICKE-NARADI/7-2-VRTACKY/5/319-EINHELL-Priklepova-vrtacka-RT-

ID-105> 

[33]  Nářadí-obchod. Decra s.r.o. Svitavy - autorizovaný prodejce nářadí [online]. ©2016  

[cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: <http://www.naradi-

obchod.cz/katalog/zbozi/vibracni-technika-weber/ponorne-vibratory-

weber/produkt/ponorny-vibrator-weber-ivur-58> 

[34]  Bosch professional. Elektrické nářadí Bosch pro řemeslo a průmysl [online]. ©2016 

[cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web:  

<http://www.bosch-professional.com/cz/cs/gks-85-11865-ocs-p/> 

[35]  HILTI [online]. ©2016 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: 

<http://www.naradihornig.cz/makita-ga5030-uhlova-bruska-125mm710w_z14820/ 

?gclid=COPClZHWwckCFSQTwwodnnAD_A> 

[36]  Profi MK. Profesionální stroje a nářadí pro klempíře [online]. ©2016  

[cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web:  

<http://www.profimk.eu/perkeo-svarovaci-automat-nomad-6000-gts> 

[37]  Zahrada nářadí [online]. ©2007 [cit. 11. ledna 2016].  Dostupný na World Wide Web: 

<http://lobster.zahrada-naradi.cz/lobster-horak-pb-60mm-hadice-a-regulator-102116-

70305.html?gclid=CLTX4qnnksoCFYvpwgodCIANzg> 

[38]  WURTH [online]. ©2016 [cit. 12. ledna 2016]. Dostupný na World Wide Web: 

<https://eshop.wuerth.cz/Zachycovaci-postroj-ZACHYTNY-POSTROJ-

LESENARSKY-ELASTICO/0899032054.sku/WuerthGroup-

Wuerth.cgid/cs/CZ/CZK/?CampaignName=> 

[39]  ATELIER DEK, Znalecký ústav [online]. ©2015 [cit. 14. prosince 2015]. Dostupný 

na World Wide Web: <http://atelier-dek.cz/shnile-drevo-v-nevetrane-strese-s-

nedostatecnou-parozabranou-vzduchotesnosti-%E2%80%93-rozbor-pricin-ukazka> 



 

 

165 

 

Literatura 

BIELY, B.: Realizace staveb (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007 

BIELY, B.: Řízení stavební výroby (studijní opora), VUT v Brně, VUT v Brně, Fakulta 

stavební, 2007 

GAŠPARÍK, J., KOVÁŘOVÁ, B.: Systémy řízení jakosti (studijní opora), VUT v Brně, 

Fakulta stavební, 2009 

HANZALOVÁ, Lenka. Ploché střechy. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2005, 328 

s. ISBN 80-867-6971-2. 

HENKOVÁ, S.: Stavební stroje (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2014 

HRAZDIL, v.: Ekologie a bezpečnost práce (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 

2009 

CHALOUPKA, Karel a Zbyněk SVOBODA. Ploché střechy: praktický průvodce. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2009, 259 s. ISBN 978-80-247-2916-9. 

JANOUŠEK, Jiří. Bytový dům Boskovice – ulice Hybešova. Brno. Žitná 19, 621 00 Brno, 

2009. Projektová dokumentace architektonického a stavebně technického řešení. 

JARSKÝ, Čeněk. Příprava a realizace staveb. Vyd. 1. Brno: CERM, 2003, 318 s. 

Technologie staveb. ISBN 80-7204-282-3. 

LÍZAL, Petr. Technologie stavebních procesů pozemních staveb: úvod do technologie: hrubá 

spodní stavba. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 109 s. ISBN 80-214-

2536-9. 

MOTYČKA, V., HORÁK, V., ŠLEZINGR, M.,SÝKORA, K., KUDRNA, J.: Vybrané stati z 

technologie stavebních procesů GI (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2009 

ŠLANHOF, J.: Automatizace stavebně technologického projektování (studijní opora), VUT v 

Brně, Fakulta stavební, 2009 

Technologie staveb I: technologie stavebních procesů. Vyd. 1. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2005, [6], 132 s. ISBN 80-214-2873-2. 

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem, šířky a výšky cest a uliček. Praha: Federální úřad pro 

normalizaci a měření, 1993, 8 s.  

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci. Český 

normalizační institut, 2003, 56 s. 

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 56 s. 



 

 

166 

 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 53 s. 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 53 s. 

ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011, 56 s. 

ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2015, 24 s. 

ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: 

Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2012, 40 s. 

ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: 

Technické požadavky na ocelové konstrukce. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2012, 176 s. 

ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - 

Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2013, 12 s. 

ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Kontrola jakosti. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2000, 12 s. 

ČSN EN 13163 +A1 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z 

pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2015, 64 s. 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2010, 54 s. 

ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci 

střech - Definice a charakteristiky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2013, 36 s. 

ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové parozábrany - Definice a 

charakteristiky. Evropský výbor pro normalizaci, 2005, 24 s. 

ČSN EN 13986 +A1 Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, 

hodnocení shody a označení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2015, 64 s. 

ČSN EN 14315-2 Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé 

polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace 

pro zabudované izolační výrobky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2014, 20 s. 



 

 

167 

 

ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze 

syntetických vláken pro všeobecné použití. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2009, 40 s. 

ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda. Evropský 

výbor pro normalizaci, 2001, 12 s. 

ČSN EN  1992-1-1 ed. 2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2011, 202 s. 

ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla 

- Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Český normalizační institut, 2006, 114 s. 

ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva. Český normalizační institut, 2007, 36 s. 

ČSN EN ISO 3834-1 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: 

Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost. Český normalizační institut, 2006,  

12 s. 

ČSN EN ISO 10318 Geosyntetika - Termíny a definice. Český normalizační institut, 2006,  

32 s. 

ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně. Český normalizační 

institut, 1999, 36 s. 

ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické metody ve výstavbě. Všeobecné 

zásady a postupy pro ověřování správnosti rozměrů. Český normalizační institut, 1995, 8 s. 

ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o 

přesnosti rozměrů. Český normalizační institut, 1995, 16 s. 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení. Český 

normalizační institut, 2000, 24 s. 

Česká republika. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů. In: Sbírka zákonů České republiky, roč. 2001,  

s. 7982 – 7996. 

Česká republika. Vyhláška č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. In: Sbírka zákonů České republiky, roč. 20013, s. 6872 – 6910. 

Česká republika. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. In: Sbírka 

zákonů České republiky, roč. 2006. 

Česká republika. Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: Sbírka zákonů České 

republiky, roč. 2012. 



 

 

168 

 

Česká republika. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: Sbírka zákonů České republiky, roč. 

2006.  

Zákon č. 223/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky, 

roč. 2015. 

Vyhláška č. 374/2008 Sb. o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České 

republiky, roč. 2018. 

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

prostředí, roč. 2005. 

Česká republika. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In: 

Sbírka zákonů České republiky, roč. 2005. 

Česká republika. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků In: Sbírka zákonů České republiky, roč. 2001. 

  



 

 

169 

 

Seznam použitých zkratek 

AKU Akustické 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

č. Číslo 

DL  Dodací list 

DN Jmenovitý vnitřní průměr 

EPS Expandovaný pěnový polystyren 

EPMD Etylen-propylen-dien kaučuk 

G  Geodet 

HI Hydroizolace 

IR Infračervené záření 

M  Mistr 

MD  Montážní deník 

min Minut 

min. Minimální 

NN Nízké napětí 

NP Nadzemní podlaží 

NTL Nízkotlaký 

NV  Nařízení vlády 

OSB Deska z orientovaných velkoplošných třísek 

P  Projektant 

P+D Pero + drážka 

PC Pracovník 

PD  Projektová dokumentace  

PES Polyester 

PIR Polyisokyanurát 

PVC Polyvinylchlorid 

RŠ Rozvinutá šířka 

Sb. Sbírka 

SD  Stavební deník 

STL Střednětlaký plynovod 

SV  Stavbyvedoucí 

TDI  Technický dozor investora 

THU Technicko-hospodářský ukazatel 

TL  Technický list 

tl. Tloušťka 

UPE Průřez ocelového nosníku 

UV Ultrafialové záření 

V  Vyhláška 

VN Vysoké napětí 

Z  Zákon 

ŽB Železobeton          
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