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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením zastřešení domu zdravotních 
služeb v Bobrové, na Vysočině. Řeší realizaci konstrukce krovu sedlové střechy a následné 
opláštění. Hlavní obsah práce tvoří technická zpráva, situace stavby, rozpočet s výkazem výměr, 
technologický předpis, zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a 
zkušební plán a bezpečnost práce. 
  
Klíčová slova 
  
Sedlová střecha, polovalba, střešní plášť, nároží, úžlabí, vikýř, hřeben, štít, okap, krokev, 
vaznice, sloupek, pásek, hambalek, pozednice, technická zpráva, rozpočet a časový plán, 
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce, strojní sestava. 
  
Abstract 
  
The bachelor thesis deals with structural and technological solution to roofing of the house health 
services in Bobrové, in the Highlands. Addresses the implementation of a truss structure of a 
gable roof and a subsequent cladding. The main content of the work formed the technical report, 
the construction situation, the budget with the statement of assessment, technological regulation, 
construction site equipment, timetable, design of mechanical assembly, inspection and test plan 
and work safety. 
 
Keywords 
 
Gable roof, polovalba, roof decking, corner, valley, dormer, ridge, gable, eaves, rafter, purlin, 
column, belt, collar beam, wall beam, technical report, the budget and time plan, inspection 
and test plan, work safety, mechanical assembly. 
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Úvod 
 
Objekt, který jsem si vybral pro svoji bakalářskou práci, se nachází v obci Bobrová, na Vysočině. 

Jedná se o polyfunkční dům zdravotních služeb, kde v 1NP se nachází ordinace lékařů různého 

zaměření a ve 2NP se nachází dvě bytové jednotky. Stavba má složitější tvar střechy, proto se ve 

své práci budu zabývat stavebně technologickým řešením zastřešení domu. Zastřešení je 

provedeno z konstrukce krovu a následného opláštění. Na konstrukci krovu byla použitá 

hambalková soustava s vrcholovou vaznicí. Střecha má sedlový tvar a obsahuje 2 polovalby a 4 

vikýře. Střešní plášť tvoří difúzní fólie, latě, kontralatě a betonová střešní krytina. Zateplení je 

provedeno pod a mezi krokvemi z desek z minerální vlny. Vnitřní povrch je sestaven z SDK 

sytému, čímž jsou vytvořeny ideální podmínky pro podkrovní bydlení. 

Hlavními částmi bakalářské práce jsou technická zpráva, technologický předpis, řešení 

organizace výstavby, situace dopraví trasy, položkový rozpočet vytvořený v programu Build 

Power, časový plán vytvořený v programu Contec, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 

plán a bezpečnost práce. 
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1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby: Dům zdravotních služeb - Bobrová 

 

Místo stavby: Bobrová, okr. Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina) 

Adresa: Bobrová 309, 592 55 

Číslo popisné: 309 

Katastrální území: Bobrová 

Parcelní čísla pozemků: 97/5, 97/6, 5 

 

Předmět projektové dokumentace: Zpracování projektové dokumentace novostavby 

polyfunkčního domu zdravotních služeb se dvěma bytovými jednotkami. 

 

1.2 Údaje o investorovi 

 

Právnická osoba 

Název: Obecní úřad Bobrová 

Adresa sídla: Bobrová 138, 592 55 

Zástupce: Zdeňka Smažilová  

 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Firma: JB Impuls 

Adresa sídla: Kosinkova 2224/10, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Zástupce: Ing. Jiří Bláha – hlavní projektant 

 
 
 

2. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení 
 
2.1 Údaje o území a staveništi 
 

Staveniště se nachází v zastavěné části obce Bobrová na parcelách 97/5, 97/6, 5, které 

jsou ve vlastnictví investora. Dosud bylo území pokryté travním porostem a využíváno 

jako veřejný park. Na severozápadní straně pozemek sousedí s rozsáhlou zemědělskou 
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usedlostí, kterou tvoří hlavní obytná budova a dvě stodoly, zbytek pozemku je oplocen. 

Na jihozápadní straně pozemku se nachází hasičská zbrojnice. Na straně jihovýchodní 

pozemek obklopuje pozemní komunikace, která bude využívána k dopravě na 

staveniště. A na straně severovýchodní od pozemku se rozprostírá travní plocha. Vjezd 

na staveniště je navržen na jihovýchodní straně pozemku z hlavní veřejné komunikace 

p.č. 1367. Objekty v okolí staveniště by neměly být pracemi nijak výrazně ovlivněny.  

Pozemek složený ze tří parcel vykazuje plochu 1327 m2 a bude oplocen mobilním 

oplocením do výšky 2 m, součástí oplocení bude uzamykatelná brána umožňující vjezd 

na staveniště. Oplocení i brána znemožňí přístup neoprávněných osob na staveniště. 

Staveništní přípojky budou napojeny na přípojky budovaného objektu (viz. situace). 

 
2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Objekt je určen pro služby zdravotnictví a částečně pro bydlení. Stavba obsahuje dvě 

nadzemní podlaží bez podsklepení. První nadzemní podlaží je určeno pro zdravotnické 

služby, nachází se zde stomatologická ordinace, ordinace dětského lékaře, ordinace 

ženského lékaře, ordinace praktického lékaře a prodejna zdravé výživy. Druhé 

nadzemní podlaží tvoří dvě bytové jednotky se skladovacími prostory a technickou 

místností. Základové konstrukce tvoří základové pasy a základová deska. Nosné i 

nenosné stěny jsou vyzděny z keramických tvárnic. Stropní konstrukce nad 1NP je 

z polomontované stropní konstrukce MIAKO, nad 2NP je strop vytvořen pomocí 

hambalků, na které je namontována SDK konstrukce se zateplením, což vytváří ideální 

podmínky pro podkrovní bydlení. Druhé patro je vyzděno do výšky 1 m a dále jej 

ohraničuje konstrukce krovu s provedením sádrokartonového systému. Světlá výška 

v 1NP je 3 m, ve 2NP je 2,6 m. Výšková úroveň je překonána dvouramenným 

schodištěm z monolitického železobetonu. Střecha je sedlová, provedena z konstrukce 

krovu, kde je použita hambalková soustava s vrcholovou vaznicí, která umožňuje 

podkrovní bydlení. Krov obsahuje 4 vikýře a 2 polovalby. Střešní plášť tvoří difůzní 

fólie, kontralatě, latě a betonová střešní krytina, plášť obsahuje několik střešních oken. 

Nejvyšší bod konstrukce krovu je 9,0 m nad úrovní podlahy prvního nadzemního 

podlaží. 

Kolem budovy je veden okapový chodník z kačírku o šířce 0,5 m. Na jihovýchodní 

straně bude umožněn vstup do objektu a do prodejny zdravé výživy pomocí chodníku 

z betonové, zámkové dlažby, chodník pokračuje i na jihozápadní stranu, kde umožňuje 

boční vstup pro zásobování prodejny zdravé výživy. Chodník od objektu pokračuje 
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napojením na veřejný chodník šířky 1,5 m. Na jihozápadní straně jsou určena místa pro 

parkování. Plocha je z betonové, zámkové dlažby. Nachází se zde 15 parkovacích míst, 

4 místa jsou vyhrazena pro lékaře, 5 míst pro pacienty, 2 místa pro invalidy a 4 místa 

pro dvě bytové jednotky.  

Objekt nebude svým vzhledem a polohou narušovat ráz okolí, je vhodně navržen do 

zastavěné části obce. Venkovní fasáda má povrch z jemného štuku opatřený nátěrem 

zlatožluté barvy RAL 1004, obsahuje soklový keramický obklad do výšky 0,25 m od 

úrovně terénu. Střecha sedlová, která je dvakrát zalomená a obsahuje dvě štítové stěny. 

Na jihovýchodní straně jsou vytvořeny dva balkóny pro jednotlivé bytové jednotky. 

Povrch střechy tvoří betonové střešní tašky červenohnědé barvy RAL 3011. 

 

2.3 Stavebně-technické řešení stavby 

 

2.3.1 Zemní práce 

Po vytyčení a oplocení staveniště, zahájíme proces zemních prací. Před zahájením byl 

proveden geologický průzkum a stanovili se základové podmínky, po té zahájíme 

terénní úpravy. Nejprve odstraníme stromy a keře, které se na staveništi nacházejí. 

Následuje sejmutí ornice o mocnosti 20 cm. Ornici odstraníme z celé plochy pozemku, 

aby nedošlo k poničení v průběhu stavebních prací. Ornice bude odvežena na skládku, 

později bude její část využita na terénní úpravy zatravněných míst pozemku, zbylá část 

bude prodána. Následuje zarovnání terénu a vytvoření stavebních laviček pro vytyčení 

polohy objektu. Vápnem vyznačíme obrys výkopu rýh pro základové pasy. Hlínu z rýh 

odvážíme na skládku. Rýhy jsou v hloubce 1,1 m pod úrovní terénu o šířce 600 mm. Na 

závěr rýhy ručně dočistíme a připravíme na betonáž.  

Stroje: Rypadlo-nakladač Caterpillar 428F, 2xNákladní auto Tatra 815 S1 

 

2.3.2 Základy 

Jako základové konstrukce byli navrženy základové pasy z prostého betonu C25/30 a 

železobetonová základová deska. Začneme kontrolou dokončení zemních prací. Do rýh 

nainstalujeme bednění pro otvory vedení inženýrských sítí. Připravené rýhy vylijeme 

betonovou směsí, která je zásobena autodomíchávačem z betonárny Olešinky vzdálené 

asi 10 km od stavby. Nastává krátká technologická pauza, během které vytváříme 

bednění z OSB desek ve výšce 100 mm, pro železobetonovou desku uloženou na 

základových pasech a zhutněné zemině. Deska je vytvořena z betonu C25/30 a kari sítí 
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vkládaných postupně na minimální vrstvu betonu 25 mm tak, aby byli důkladně 

probetonovány. Před betonáží musíme v desce vymezit otvory pro vedení inženýrských 

sítí a stanovit dilatační úseky. Betonáž probíhá pomocí autočerpadla betonu. Po betonáži 

máme hladký povrch, připravený na provedení hydroizolace. 

Stroje: 2xAutodomíchávač Tatra 815 AM, Autočerpadlo Putzmeister M20-4 

 

2.3.3 Svislé konstrukce 

Stěny jsou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm Profi na maltu pro tenké spáry 

PTH Profi. Obvodové stěny tloušťky 450 mm z keramických tvárnic Porotherm 44 

Profi, vnitřní nosné stěny tloušťky 300 mm z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. 

Příčky tloušťky 150 mm z ker. tvarovek Porotherm 14 Profi, příčky tloušťky 100 mm 

z ker. tvarovek Porotherm 8 Profi. Zdění probíhá ve dvou úrovních, první úroveň zdění 

z podlahy do výšky 1,25 m, druhá úroveň zdění z posuvného lešení od šesté řady cihel 

(od výšky 1,25 m). Musíme důkladně založit rohy a celou první řadu, používáme 

stavební provázek, vodováhu. Pro otvory používáme keramo-betonové překlady PTH 

KP 7, počet dle tloušťky zdiva-tloušťka 70 mm/ks, délka dle světlosti otvoru-minimální 

uložení je 125 mm. V obvodové stěně vkládáme za každý 2. vnější překlad tepelnou 

izolaci z EPS tloušťky 60 mm. 

Stroje: Nákladní auto Iveco s hydraulickým zvedákem, smykový nakladač UNC 

s vidlicemi 

 

2.3.4 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci nad 1NP tvoří polomontovaný strop MIAKO tloušťky 250 mm. 

Skládá se z keramo-betonových nosníků POT různé délky dle rozpětí. Minimální 

uložení nosníků je 125 mm. Nosníky jsou ukládány v osových vzdálenostech 625 mm 

nebo 525 mm. Mezi nosníky jsou vkládány keramické stropní vložky MIAKO výšky 

190 mm. Na montované konstrukci se položí kari síť a provede se zmonolitnění stropu 

betonem tloušťky 60 mm. Ve stropní konstrukci jsou vytvořeny železobetonové věnce. 

Obvodové věnce tvoří tvárnice PTH VT8 tloušťky 80 mm, pěnový polystyren EPS 

tloušťky 50 mm a zabetonovaný armokoš. Vnitřní věnce tvoří zabetonované armokoše. 

Vyložením nosníků 1,25 m za obvodovou zeď na jihovýchodní straně jsou vytvořeny 

dva balkony. 

Stropní konstrukci nad 2NP tvoří konstrukce hambalku. Je složená z kovové kce SDK 

systému vyplněného minerální vlnou tloušťky 80 mm, z hambalků mezi kterými je 
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vložena minerální vlna tloušťky 160 mm a ze záklopu z OSB desek pro využití půdního 

prostoru pro skladování věcí. 

Výšková úroveň mezi 1NP a 2NP je překonána pomocí dvouramenného schodiště 

z monolitického železobetonu uloženého na schodišťovém základu a nosných stěnách, 

ve 2NP je výztuž schodiště provázána s keramo-betonovými nosníky POT, které jsou 

vyplněny sníženými vložkami MIAKO výšky 80 mm. Z 2NP na půdní (úložný) prostor 

se dostaneme pomocí sklápěcích dřevěných schodů. 

Stroje: 2xAutodomíchávač Tatra 815 AM, Autočerpadlo Putzmeister M20-4, Nákladní 
auto Iveco s hydraulickým zvedákem, Smykový nakladač UNC s vidlicemi 
 

 2.3.5 Zastřešení 

Střechu tvoří konstrukce krovu, konkrétně hambalková soustava s vrcholovou vaznicí. 

Sklon střechy je 45°. Hambalková soustava umožňuje využití podkrovního bydlení. 

Ve 2NP jsou zdící konstrukce ukončeny ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy 2NP. Po 

celé délce obvodového zdiva je vytvořen železobetonový věnec výšky 250 mm pro 

zakotvení pozednic. Věnec je vytvořen z keramických tvarovek PTH VT8 tloušťky 80 

mm, pruhu pěnového polystyrenu EPS tloušťky 50 mm a ze zabetonovaného armokoše. 

Hlavními prvky krovu jsou pozednice 140/120, hambalek 2x160/50, krokev 160/80, 

sloupek 140/100, pásek 100/80, vrcholová vaznice 160/140. Pozednice je kotvena 

pomocí předem zabetonované závitové tyče do železobetonového věnce. Vrcholová 

vaznice je podepřena pomocí sloupků s pásky, které jsou uloženy na vnitřních nosný 

stěnách a na štítových stěnách. Krokev je uložena na pozednici a vrcholové vaznici 

pomocí osedlání a použití hřebíků, vzájemně jsou spojeny tesařským spojem ,,na ostřih“ 

a sešroubovány svorníkem. Hambalek je svorníkem připojen ke krokvi.  

Krokevní soustava obsahuje navíc 4 vikýře pro lepší využití a prosvětlení podkroví. 

Vikýře jsou vytvořeny pomocí krokví, sloupků a vaznic. Krov dále obsahuje dvě 

polovalby na jihovýchodní straně nad štítovými stěnami. 

Stroje: Nákladní valník s hydraulickou rukou - MAN 8x4 (délka 6 m), autojeřáb - AD 
20 TATRA, střešní výtah – GEDA LIFT, dodávka Renault Trafic, Smykový nakladač 
UNC s vidlicemi 
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Složení střešního pláště dvouplášťové šikmé střechy: 

S1 – SKLADBA NAD ZATEPLENÝM PODKROVÍM  
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S2 – SKLADBA NAD PŮDNÍM PROSTOREM 

 

Další prvky střešního pláště: 

Střešní okno: 800 x 950 mm, 800 x 650 mm, 550 x 650 mm, 400 x 400 mm 

 

 

S3 – SKLADBA NAD OBYTNÝM PODKROVÍM 
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2.3.6 Pomocné stavební práce 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace spodní stavby je provedena z modifikovaného asfaltového pásu SBS: 

GLASTEK STICKER 30 PLUS, tloušťka 3 mm. Nosnou vložku pásu tvoří skleněná 

tkanina. Z každé strany dodržovat přesahy minimálně 50 mm.  

Radonová aktivita je na tomto území nízká, není potřeba provádět žádné speciální 

opatření proti radonové aktivitě. 

Tepelná izolace střešního pláště 

Střešní plášť je zateplen mezi a pod krokvemi minerální vlnou Isover DOMO tloušťky 

160 mm mezi krokvemi a 80 mm pod krokvemi v SDK konstrukci. Součinitel tepelné 

vodivosti tepelné izolace Isover DOMO je 0,039 W/mK. 

Parozábrana 

Parozábrana chrání tepelnou izolaci před proniknutím vlhkosti z interiéru. Je zvolena 

folie Guttafol Gutta WB, která má propustnost 1,0 g/m2/den. 

Truhlářské práce 

Výplně kovové konstrukce zábradlí z dřevěných latí. Montáž vnitřních obložkových 

zárubní, montáž dřevěných a plastových výrobků. 
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Zámečnické práce 

Montáž ocelových zárubní, montáž zábradlí schodiště, montáž kovové konstrukce 

zábradlí balkonů, montáž venkovních ocelových pozinkovaných parapetů. 

Klempířské a pokrývačské práce 

Klempířské a pokrývačské práce budou provádět kvalifikovaní řemeslníci, kteří se 

budou řídit pokyny mistra. Klempíři a pokrývači budou provádět pokládku střešní 

krytiny a hřebenů, klempíři navíc budou provádět odvodnění úžlabí pomocí ocelového 

pozinkovaného plechu, instalaci odvodňovacích žlabů a svodů, instalaci a oplechování 

střešních oken, oplechování konstrukcí vystupujících nad střešní plášť. 

 

 

3. Celkový popis stavby 

 

3.1 Účel užívání, navrhované kapacity stavby 

Nová stavba nebo změna dokončené stavby: Novostavba 

Účel užívání stavby: Zdravotnické služby, bydlení 

Trvalá nebo dočasná stavba: Trvalá 

Počet funkčních jednotek: 4 lékařské ordinace, zdravěnka, 2 bytové jednotky 4+KK 

Počet stálých uživatelů: 4 lékaři, 4 zdravotní sestry (ordinace) 

                                         2 prodavači (zdravěnka) 

                                         4 až 6 osob (jedna bytová jednotka) 

                                         4 až 6 osob (druhá bytová jednotka) 

Zastavěná plocha: 288 m2 

Užitná plocha: 237 m2 (1NP) 

                          253 m2 (2NP) 

                          Celkem: 490 m2 

 

 3.2 Řešení vegetace a terénní úpravy 

Budovaná stavba a zpevněné plochy zabírají značnou část plochy pozemku, velkou 

plochu zabírají parkovací místa, chodník ke vstupům do objektu a navíc obec vytvořila 

veřejný chodník pro lepší přístup k domu zdravotních služeb, proto terénní úpravy 

nebudou nijak velké. Zatravněné plochy vyplňují prostor od hranic parkoviště po 

konstrukci plotu v pruzích o šířce asi 1 m. Další travní plocha vyplňuje prostor mezi 

veřejným chodníkem a přístupovým chodníkem k objektu na jihovýchodní straně, na 
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travní ploše jsou zřízeny lavičky pro veřejnost a listnaté stromy. Na severovýchodní 

straně se nachází největší travní plocha posázena okrasnými keři a listnatými stromy. 

 

 3.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavební objekty: 

SO 01 – HLAVNÍ BUDOVANÝ OBJEKT 

Inženýrské objekty: 

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 03 – PLYNOVOD 

SO 04 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO 05 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

SO 06 – VODOVOD 

SO 07 – ELEKTŘINA  
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1. Základní informace o dopravě 

 

1.1 Lokalizování místa stavby 

Stavba se nachází v obci Bobrová asi 10 km od Nového Města na Moravě. Hlavní vjezd 

na staveniště je realizován na jihovýchodní straně kolmo na veřejnou pozemní 

komunikaci č. 388. Brána vymezující vjezd má šířku 5 m. Poloměr otáčení do vjezdu je 

12 m, což splňuje limitní hodnotu 8 m. 

 

Obr. 1 – Vyznačení staveniště a poloha vjezdu (sjezd z komunikace č. 388). 

 

 1.2 Návrh dopravních prostředků 

Rozhodující materiál pro přepravu řešené technologické etapy zastřešení jsou dřevěné 

prvky krovu a palety s betonovými taškami. Nejdelší prvek krovu je nárožní krokev 

délky 7,6 m. Pro přepravu bude použit sklápěcí nákladní valník s hydraulickou 

rukou-MAN 8x4, který má ložnou délku 6,0 m, při převozu delšího prvku bude 

odejmuta zadní stěna valníku a valník bude v zadní části otevřen, přesahující prvky 

budou svázány a nejdelší prvek bude označen červenou výstražnou značkou. Pro ostatní 

menší materiály bude využívána dodávka Renault Trafic-Furgon.  
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2. Návrh dopravních tras  

 

2.1 Lokalizování místa odběru materiálu 

Hlavním centrem pro odběr materiálu bude Nové Město na Moravě vzdálené cca 10 km  

od stavby. Dřevěné prvky budou odebírány z firmy Wotan Forest, která se zabývá 

dřevařskou výrobou, adresa: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě. Střešní 

tašky a ostatní potřebné materiály budou odebírány ze stavebnin Stavospol, s.r.o., Nové 

Město na Moravě – Maršovice, 592 31.  

 

2.2 Dopravní trasa č. 1 

První dopravní trasu bude tvořit úsek od místa staveniště v Bobrové do dřevařské 

výrobny v Novém Městě na Moravě. Úsek je dlouhý 12,7 km. 

Křižovatky a kritická místa: 

 

A – Výjezd z dřevařského závodu Wotan Forest - Nové Město na Moravě. 
 

Po výjezdu z výrobny dřeva nákladní valník odbočí doprava na komunikaci č. 354. 
Výjezd z podniku je dostatečně prostorný. Dále pokračuje asi 0,94 km po silnici č. 354, 
kde se nachází křižovatka. Poloměr otáčení výjezdu z dřevovýrobny je 21 m, což splňuje 
limitní hodnotu 8 m. 

 

Obr. 2 – Výjezd z dřevařského závodu (Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na 

Moravě). 
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B – Křižovatka napojující komunikace č. 354 a č. 19 v Novém Městě na Moravě. 
 

Nákladní valník přijede na první křižovatku po komunikaci č. 354 a dá se doprava na 
komunikaci č. 19, po které pokračuje rovně 0,47 km. Poloměr otáčení je zde 14 m, což 
splňuje limitní hodnotu 8 m. 

 

Obr. 3 – Křižovatka na ulici Brněnská (komunikace č. 354 a č. 19). 

 
C – Kruhový objezd, kterým se dostaneme z komunikace č. 19 na komunikaci č. 360 
v Novém městě na Moravě. 
 

Po rovném úseku po komunikaci č. 19 přijíždí valník ke kruhovému objezdu, ze kterého 
bude vyjíždět čtvrtým výjezdem a bude pokračovat v mírném stoupání po komunikaci 
č. 360. Komunikace č. 360 pokračuje až do cílové obce Bobrová. Valník bude projíždět 
pouze obcí Radešínská Svratka, vzdálené 5,5 km od výjezdu z kruhového objezdu 
v Novém Městě na Moravě. Vzdálenost z Rad. Svratky do Bobrové je ještě 4,2 km stále 
po komunikaci č. 360. Poloměr otáčení kruhového objezdu je 10,5 m, což splňuje limitní 
hodnotu 8 m. 
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Obr. 4 – Kruhový objezd v Novém Městě na Moravě.  

 

D – Dvakrát zalomená zatáčka s výrazným klesáním na komunikaci č. 360 těsně před obcí 
Bobrová. 
 

Těsně před vjezdem do cílové obce Bobrová valník narazí na nebezpečnou pravotočivou 
zatáčku. Zatáčka probíhá ve velkém klesání. Po 70-ti m se v kopci nachází ještě jedna 
zatáčka, která je levotočivá a značně mírnější. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Poloměr 
otáčení první zatáčky je 13 m a poloměr druhé zatáčky je 19 m, což splňuje limitní 
hodnotu 8 m. 

 
Obr. 5 – Dvojitá zatáčka v obci Bobrová. 
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E – Křižovatka v obci Bobrová, ze které se dostaneme z komunikace č. 360 na komunikaci 
č. 388. Za křižovatkou je ostrá, pravotočivá zatáčka. 
 

Příjezdem do obce valník pokračuje stále po komunikaci č. 360. Po asi 1,1 km narazí na 
křižovatku, kde musí zabočit doprava na komunikaci č. 388. Podél křižovatky se nachází 
veřejný park a elipsovité zakončení, proto je nutné si dostatečně nadjet, aby zadní kola 
zůstali na vozovce. Zatáčka je velice ostrá, ale zároveň je zde hodně místa na nadjetí, 
proto limitní poloměr otáčení 8 m je splněn.  

 
Obr. 6 – Křižovatka v obci Bobrová, odbočení doprava (komunikace č. 388). 

F – Levotočivá zatáčka na komunikaci č. 388. 
 

Po najetí na komunikaci č. 388 se po 30-ti m nachází těsně před objektem levotočivá 
zatáčka. Je třeba dbát zvýšené pozornosti, zatáčka je kvůli rohové stavbě značně 
nepřehledná a stísněná. Poloměr otáčení je zde 16 m, což splňuje limitní hodnotu 8 m. 

 
Obr. 7 – Komunikace č. 388, levotočivá zatáčka. 
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G – Vjezd na staveniště z komunikace č. 388. 
 

Vjezd na staveniště je vymezen na jihovýchodní straně z pozemní komunikace č. 388, 
s kterou pozemek sousedí. Vjezd je vytvořen uzamykatelnou bránou o šířce 5 m. Na 
staveništi je vymezen dostatečný prostor pro otočení nákladního valníku. Poloměr 
otáčení do vjezdu na staveniště je 12 m, což splňuje limitní hodnotu 8 m. 

 
Obr. 8 – Vjezd na staveniště, obec Bobrová (komunikace č. 388). 

 
 

Využité komunikace: směr od Nového Města na Moravě: č. 354 – č. 19 – č. 360 – 

č. 388 

 

2.3 Dopravní trasa č. 2 

Druhá dopravní trasa vede ze staveniště v obci Bobrová do prodejny stavebnin v Novém 

Městě na Moravě. Druhá trasa navazuje na trasu č. 1, je pouze o 1,3 km delší, kde 

neodbočíme do dřevařského závodu, ale pokračujeme po komunikaci č. 354 do vedlejší 

obce Maršovice. 

Křižovatky a kritická místa: 

 

H – Odbočení z komunikace č. 354 do stavebnin. 

 

Na začátku obce Maršovice odbočí nákladní valník vlevo a asi po 100 m se nachází 
stavebniny. Zatáčka je dostatečně prostorná. Poloměr otáčení vjezdu do stavebnin je 14 
m, což splňuje limitní hodnotu 8 m. 



33 
 

 

Obr. 9 – Odbočka do stavebnin v obci Maršovice. 

 

Využité komunikace: č. 354 

⃰  ostatní komunikace a kritická místa stejné jako u trasy č. 1. 
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Položkový rozpočet s výkazem výměr zpracován v programu Build PowerS je přiložen 

v příloze 1. 

Cena technologické etapy zastřešení: 

PSV = 1 339 236 Kč 

ON = 32 142 Kč 

Celková cena bez DPH = 1 371 377 Kč 

Celková cena včetně DPH = 1 659 366 Kč 
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1. Obecné informace o stavbě 

 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Dům zdravotních služeb – Bobrová 

Charakter stavby: Novostavba domu pro zdravotnické služby a bydlení 

Místo stavby: Bobrová, okr. Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina) 

Katastrální území: Bobrová 

Parcelní čísla pozemků: 97/5, 97/6, 5 

Investor: Obecní úřad Bobrová, zástupce Zdeňka Smažilová 

                 Bobrová 138, 592 55  

 

 

Obr. 10 - vizualizace 

 

 1.2 Obecné informace o stavbě 

Novostavba polyfunkčního domu zdravotních služeb se nachází v obci Bobrová, 10 km 

jižně od Nového Města na Moravě, v katastrálním území Bobrová. Stavba se nachází 

v zastavěné části obce, kde byl dosud zatravněný park určený pro veřejnost. Na 

jihovýchodní straně, podél pozemku, vede veřejná pozemní komunikace č. 388. 

Z jihozápadu pozemek sousedí s požární zbrojnicí. Ze severozápadu se kolem pozemku 

rozprostírá zemědělská usedlost p. Hamříka, která je po celé délce oplocena. Ze strany 

severovýchodu pokračuje travní plocha, která patří investorovi.  

Objekt je půdorysně rozprostřen do tvaru ,,L“, o zastavěné ploše 288 m2 a výšce hřebene 

9,0 m nad úrovní podlahy 1NP. Navržený je jako 2 - podlažní, kde 2NP tvoří podkrovní 

bydlení. 1NP je určen převážně ke zdravotnickým účelům. Nachází se zde ordinace 
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zubaře, dětského lékaře, ženského lékaře a praktického lékaře. V jihozápadní části se 

nachází prodejna zdravé výživy. 

Ve 2NP, v podkroví jsou navrženy 2 bytové jednotky v dispozici místností 4+1. Střecha 

je řešena jako sedlová s vikýři a polovalbami. Střešní plášť je pokrytý betonovými 

taškami Bramac, barvy červenohnědé RAL 3011. Fasádu tvoří jemná štuková omítka 

opatřená nátěrem žlutozlaté barvy RAL 1004. Okolo objektu je okapový chodníček a na 

jihovýchodní straně je betonová, zámková dlažba, která umožňuje přístup do objektu. 

Jihozápadní strana je určena převážně k parkování, jsou navrženy 4 park. místa pro 

lékaře, 4 park. místa pro bytové jednotky, 5 park. míst pro pacienty a 2 park. místa pro 

invalidy.  

Založení stavby 

Stavba je založena na základových pasech v nezámrzné hloubce 1,2 m pod úrovní 

terénu. Základové pasy jsou z prostého betonu C25/30 o šířce 600 mm. Na základových 

pasech je uložena základová deska tloušťky 100 mm, z betonu C25/30 vyztuženého dle 

navržených KARI sítí. Izolace spodní stavby je provedena z 

modifikovaného asfaltového pásu SBS: GLASTEK STICKER 30 PLUS, tloušťka 3 

mm. Nosnou vložku pásu tvoří skleněná tkanina. Z každé strany přesahy minimálně 50 

mm. 

Svislé konstrukce 

Stěny jsou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm Profi na maltu pro tenké spáry 

PTH Profi. Obvodové stěny tloušťky 450 mm z keramických tvárnic Porotherm 44 

Profi, vnitřní nosné stěny tloušťky 300 mm z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. 

Příčky tloušťky 150 mm z ker. tvarovek Porotherm 14 Profi, příčky tloušťky 100 mm 

z ker. tvarovek Porotherm 8 Profi. Pro otvory používáme keramo-betonové překlady 

PTH KP 7, počet dle tloušťky zdiva-tloušťka prvku 70 mm/ks, délka dle světlosti 

otvoru-minimální uložení je 125 mm. V obvodové stěně vkládáme za každý 2. vnější 

překlad tepelnou izolaci z EPS tloušťky 60 mm. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukci nad 1NP tvoří polomontovaný strop MIAKO tloušťky 250 mm. Ve 

stropní konstrukci jsou vytvořeny železobetonové věnce. Obvodové věnce tvoří 

tvárnice PTH VT8 tloušťky 80 mm, pěnový polystyren EPS tloušťky 50 mm a 

zabetonovaný armokoš. Vnitřní věnce tvoří zabetonované armokoše. Vyložením 

nosníků 1,25 m za obvodovou zeď jsou na jihovýchodní straně vytvořeny dva balkony. 



41 
 

Stropní konstrukci nad 2NP tvoří konstrukce hambalku. Je složená z kovové kce SDK 

systému vyplněného minerální vlnou tloušťky 80 mm, z hambalků mezi kterými je 

vložena minerální vlna tloušťky 160 mm a ze záklopu z OSB desek pro využití půdního 

prostoru pro skladování věcí. 

 

Schodiště 

Výšková úroveň mezi 1NP a 2NP je překonána pomocí dvouramenného schodiště 

z monolitického železobetonu uloženého na schodišťovém základu a nosných stěnách, 

ve 2NP je výztuž schodiště provázána s keramo-betonovými nosníky POT, které jsou 

vyplněny sníženými vložkami MIAKO výšky 80 mm. Z 2NP na půdní (úložný) prostor 

se dostaneme pomocí sklápěcích dřevěných schodů. 

Zastřešení 

Střecha je provedena jako sedlová se sklonem 45°. Krokevní soustava obsahuje čtyři 

vikýře a dvě polovalby. Konstrukce střechy je tvořena hambalkovou soustavou 

s vrcholovou vaznicí. Střešní rovina je dvakrát zalomená a zakončená z jihovýchodní 

strany dvěma štítovými stěnami. Před štítové stěny jsou vyloženy dva balkony.  

 

Obr. 11 – tvar střechy 

Střešní plášť tvoří difúzní fólie, latě, kontralatě a betonová střešní krytina. Zateplení je 

provedeno pod a mezi krokvemi z desek z minerální vlny. Vnitřní povrch je sestaven 

z SDK sytému, čímž jsou vytvořeny ideální podmínky pro podkrovní bydlení. Střešní 

plášť také obsahuje několik střešních oken různých druhů.  
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 1.3 Obecné informace o procesu 

Podrobně řešíme technologickou etapu zastřešení polyfunkčního domu v Bobrové. 

Jedná se o sedlovou střechu o sklonu 45°. Střecha obsahuje čtyři vikýře a dvě polovalby. 

Střešní plášť složený z difůzní fólie, kontralatí, latí a betonové střešní krytiny. Je využito 

podkrovního bydlení, proto je střešní plášť zateplen a opatřen pohledovým 

sádrokartonovým systém ze strany interiéru.  

 

Vázaná konstrukce krovu 

Tesařské práce začínají po vyzdění obvodových stěn 900 mm nad úroveň podlahy ve 

2NP, vyzdění štítových stěn a zatvrdnutí železobetonového věnce, ve kterém jsou 

zabetonovány závitové tyče pro kotvení pozednic. Nyní budou zahájeny tesařské práce 

na konstrukci krovu. 

Střešní plášť 

Po dokončení konstrukce krovu přecházíme na konstrukci střešního pláště. Zde budou 

využívány hlavně klempířské a pokrývačské práce. 

Složení střešního pláště dvouplášťové šikmé střechy: 

S1 – SKLADBA NAD ZATEPLENÝM PODKROVÍM  

� Betonová střešní krytina Bramac, barva RAL 3011 červenohnědá 

� Latě 60/40, smrkové dřevo 

� Kontralatě 60/40, smrkové dřevo 

� Difůzní fólie, GUTTAFOLL DO 

� Krokev 160/80 mm + tepelná izolace z minerální vlny tloušťky 160 mm 

� Kovová konstrukce SDK systému + tepelná izolace z minerální vlny tloušťky 80 

mm 

� Parozábrana, PE GUTTA folie 

� SDK desky, tloušťka 12,5 mm, o rozměru 2000x1250 mm 

S2 – SKLADBA NAD PŮDNÍM PROSTOREM 

� Betonová střešní krytina Bramac, barva RAL 3011 červenohnědá 

� Latě 60/40, smrkové dřevo 

� Kontralatě 60/40, smrkové dřevo 

� Difůzní fólie, GUTTAFOLL DO 

Další prvky střešního pláště: 

� Střešní okno: 800x900 mm, 800x650 mm, 550x650 mm, 300x400 mm 
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S3 – SKLADBA NAD OBYTNÝM PODKROVÍM 

� Záklop z OSB desek tloušťky 22 mm, o rozměru 1250x1250 mm 

� Hambalek 2x160/50 mm + tepelná izolace z minerální vlny tloušťky 160 mm 

� Kovová konstrukce SDK systému + tepelná izolace z minerální vlny tloušťky 80 

mm 

� Parozábrana, PE GUTTA folie 

� SDK desky, tloušťka 12,5 mm, o rozměru 2000x1250 mm 

 

2. Připravenost staveniště a stavby 

2.1 Připravenost staveniště 

Staveniště je po celém obvodu oploceno. Na jihovýchodní a severovýchodní straně 

mobilním oplocením výšky 2 m, zbytek pozemku obklopují stávající objekty a jejich 

oplocení, které je ve výšce 2 m. Vjezd je zřízen na jihovýchodní straně z veřejné 

pozemní komunikace č. 388. Je vymezený dvoukřídlovou, uzamykatelnou bránou šířky 

5 m. Vjezd lze v krajních možnostech vytvořit kdekoliv v mobilním oplocením 

vysunutím plošného dílce oplocení. Na staveništi jsou vytvořeny zpevněné plochy 

z recyklované betonové drti frakce do 32 mm o tloušťce 100 mm. Jsou určeny pro 

staveništní komunikaci, vytvoření skládek, uložení staveništních buněk, zapatkování 

autojeřábu a pro parkování. Byli navrženy 4 staveništní buňky, jedna kancelářská, jedna 

se sanitárním vybavením, jedna jako šatna a jedna skladovací buňka. Dále budou na 

staveništi zřízeny nádoby na odpad. 

Pro potřeby staveniště jsou připojeny dočasné přípojky vody, elektřiny a kanalizace. 

Všechny tyto přípojky jsou napojeny ze stávajících přípojek nově budovaného objektu. 

 

 

2.2 Připravenost stavby 

Před zahájením prací konstrukce krovu musí být dokončeny všechny svislé nosné 

konstrukce v 1NP, stropní konstrukce nad 1NP včetně vyložených balkonu se 

zábradlím, nadezdívka do úrovně 1 m ve 2NP včetně dvou štítových stěn na 

jihovýchodní straně pozemku. V celém obvodu bude také vytvořen železobetonový 

věnec se zabetonovanými závitovými tyčemi pro kotvení pozednic. Po splnění všech 

těchto požadavků můžeme zahájit technologickou etapu zastřešení. 
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3. Materiál, doprava, skladování 

 

3.1 Materiál 

Materiál konstrukce krovu 
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Tab. 1 – Výpis dřevěných prvků 
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Další použité materiály: 

� Ocelové svorníky M16 

� Ocelové podložky (pro uložení sloupků) 

� Stavební hřebíky  

� Tesařské kramle 

 

Materiál pro klempířské a pokrývačské práce 

 

� Difůzní fólie GUTTAFOL DO 135 S 

Plocha potřebná k zakrytí: S´ = 381,4 m2 

Přesahy a napojení 10%: S = 381,4 + (381,4*0,1) = 419,5 m2 

Vyráběná role 1,5 x 50 m = 75 m2 

Potřebné množství: 419,5/75 = 5,59  6 rolí difůzní fólie Guttafol DO 135 S 

� Kontralatě 

Průřez kontralatí: 60/40 mm 

Potřebná délka kontralatí (délka všech krokví): 443,2 m 

Prořez 10%: 443,2 + (443,2*0,1) = 487,5 m 

Potřebný objem řeziva pro kontralatě: V = (0,06*0,04) * 487,5 = 1,2 m3 řeziva 

� Latě 

Průřez latí: 60/40 mm 

Potřebná délka latí (vzdálenost latí 320 mm): L = S´/rozpětí latí = 381,4/0,320 = 1191,9 

m 

Prořez 10%: 1191,9 + (1191,9*0,1) = 1312 m 

Potřebný objem řeziva pro laťování: V = (0,06*0,04) * 1312 = 3,2 m3 řeziva 

� Betonová střešní krytina, BRAMAC CLASSIC STAR, barva RAL 3011 

červenohnědá  

Technické údaje:  

- Vzdálenost latí: 320 mm 

- Spotřeba na m2: 10 ks 

- Hmotnost: cca 4,3 kg/ks 

- Minimální sklon: 12° 

- Vnější rozměry: 330 x 420 mm 

Potřebný počet kusů: nks‘ = 381,4*10 = 3814 ks 

Rezerva 10% (poškození několika kusů): nks = 3814 + (3814*0,1) = 4196 ks tašek 
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Počet kusů na paletě: 258 ks (6 x 43 ks) 

Počet palet: npalet = nks/počet kusů na paletě = 4196/258 = 16,3  17 palet  

 

� Hřebenáč BRAMAC 

Délka hřebenů - hřeben+nároží: 69,76 m 

Rezerva 10%: 69,76 + (69,76*0,1) = 77,52 m 

Příslušenství: ocelová příchytka (na každý hřeben), zavětrovací pás, spojovací hřeben 

(nároží se spojuje s hřebenem), koncový hřeben 

 

� Plastové střešní okno s oplechováním – SKYLIGHT 

Druhy a počet kusů: 

800 x 950 mm, 6 ks 

800 x 650 mm, 3 ks 

550 x 650 mm, 4 ks 

400 x 400 mm, 6 ks (půdní prostor) 

 

Další materiál pro klempířské a pokrývačské práce: 

- Dešťové okapy a svody z ocelového pozinkovaného plechu + příslušenství 

- Okapničky 

- Síťky proti hmyzu 

- Plech tl. 0,6 mm (pro oplechování vývodů nad střechu, úžlabí a střešních oken) 

- Palubní desky pro podbití přesahu krovu 

 

3.2 Doprava 

Primární doprava 

Hlavním centrem pro odběr materiálu bude Nové Město na Moravě vzdálené cca 10 km  

od stavby. Dřevěné prvky budou odebírány z firmy Wotan Forest, která se zabývá 

dřevařskou výrobou, adresa: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě. Střešní 

tašky a ostatní potřebné materiály budou odebírány ze stavebnin Stavospol, s.r.o., Nové 

Město na Moravě – Maršovice, 592 31.  

Pro přepravu bude použit sklápěcí nákladní valník s hydraulickou rukou-MAN 8x4, 

který má ložnou délku 6,0 m, při převozu delšího prvku bude odejmuta zadní stěna 

valníku a valník bude v zadní části otevřen, přesahující prvky budou svázány a nejdelší 
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prvek bude označen červenou výstražnou značkou. Pro ostatní menší materiály bude 

využívána dodávka Renault Trafic-Furgon.  

Sekundární doprava 

Vertikální přepravu prvků krovu na staveništi bude zajišťovat hlavně autojeřáb AD 20 

Tatra. Bude přesouvat jednotlivé prvky krovu a to vertikálně i horizontálně. Po 

ukončení prací na konstrukci krovu bude jeřáb vrácen pronajímateli.  

Pro pokladačské a klempířské práce bude využit střešní výtah Geda lift – v šikmém 

provedení. Slouží k vertikální přepravě materiálu i osob. Je určen pro přepravu do 

maximální nosnosti 250 kg. 

3.3 Skladování 

Veškerý materiál bude uskladňován na předem určených místech. Jednotlivé prvky 

krovu budou uloženy na vymezenou skládku vedle vjezdu do objektu na jihovýchodní 

straně pozemku. Skládka má zpevněný povrch z betonové recyklované drti frakce 0-32 

mm tloušťky 100 mm. Prvky rovnáme do výšky maximálně 2 m, je třeba prvky podložit 

dřevěným hranolem průřezu alespoň 200 mm, další prvky pokládáme na prokladky 25 

x 25 mm. Později bude skládka využita pro uložení palet s taškami. Palety nepokládáme 

na sebe, pouze v jedné vrstvě. Mezi paletami musí být manipulační prostor minimálně 

600 mm. Spojovací materiál a nářadí ukládáme do skladovacího kontejneru.  

 

4. Pracovní podmínky 

Práce na střeše jsou značně nebezpečné i za příznivého počasí, proto je nutné při 

zhoršeném klimatu práce přerušit. Práce je nutné přerušit při: 

- Rychlosti větru větší než 10 m/s 

- Výskytu mlhy 

- Hustém dešti nebo sněžení 

- Vysokém mrznutí 

- Nadměrných teplotách 
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5. Personální obsazení 

Četa tesařů: 

Profese Kvalifikace Počet 

Tesař min. středoškolské vzdělání v oboru 2 

Pomocný pracovník  minimální rekvalifikace 2 

 

Četa klempířů a pokrývačů: 

Profese Kvalifikace Počet 

Klempíř, pokrývač min. středoškolské vzdělání v oboru 2 

Pomocný pracovník  minimální rekvalifikace 4 

 

6. Stroje a mechanizmy, nářadí a pracovní pomůcky 

 Stroje a mechanizmy, nářadí a pomůcky jsou podrobněji rozebrány v kapitole 7. Návrh 

strojní sestavy – pro technologickou etapu zastřešení. 

 

6.1 Stroje a mechanizmy 

- Autojeřáb AD 20 Tatra 

- Nákladní valník s hydraulickou rukou MAN 8x4 

- Pojízdně lešení Climtec 5 m 

- Užitkový automobil Renault Trafic-Furgon 

- Střešní výtah GEDA LIFT – šikmé provedení 

- Pojízdný vozík na střešní tašky – laťový Geda 

6.2 Nářadí 

- Motorová pila Husquvarna 236 

- Akumulační vrtačka (šroubovák) BOSCH GSR 12-2 V 

- Akumulační hřebíkovačka BOSCH GSK 18 V-LI 

- Kotoučová pila Bosch PKS 18 LI aku 
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6.3 Pracovní pomůcky 

- Vlhkoměr na dřevo 

- Tesařské kladivo 

- Tesařská pila rámová 

- Dláto 

- Úhelník  

- Sekera 

- Metr 

- Vodováha 

- Hoblík 

- Pásmo 

- Žebřík 

 - Provázek 

 - Tužka 

- Ruční ohýbačka plechu 

- Nůžky na plech 

- Nůžky na plech pákové 

- Ruční nýtovačka 

                                                                                    

 

6.4 Ochranné pomůcky 

- Přilba 

- Ochranný oděv 

- Pracovní rukavice 

- Reflexní vesta 

- Jistící lana 

- Ochranné brýle 
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7. Technologický postup 

 

7.1 Konstrukce krovu 

Montáž krovu bude zahájen v době, kdy bude na skládce připravený materiál, 

zapatkovaný autojeřáb a proškolení pracovníci. Řezivo pro konstrukci krovu musí být 

vysušeno na minimálně 20% vlhkosti a impregnováno ochranou vrstvou aplikovanou 

namáčením již v dřevovýrobě.  

 

7.1.1 Osazení pozednic 

Pozednice jsou osazeny na železobetonový věnec, ve kterém jsou předem zabetonované 

závitové tyče, ty jsou umístěny dle výkresu krovu. Pozednice jsou různých délek o 

průřezu 140/120 mm, délky jsou určeny ve výkresu krovu. Do pozednic budou 

předvrtány otvory pro osazení na závitové tyče, na které budou vloženy podložky a 

našroubovány matice. Pozednice mezi sebou jsou spojovány tesařským spojem 

přeplátováním a následným probitím hřebíky 4,5/100 mm (průměr/délka). 

 

 

Obr. 12 – přeplátování 

 

 

 

7.1.2 Osazení sloupků, vaznic a pásků 

Dle návrhu bude vytvořena soustava s podepřenou vrcholovou 

vaznicí, kde podpůrné sloupky jsou uloženy na vnitřní nosné stěny 

ukončené v 1NP (viz. obr. 14). Uložení sloupku je provedeno přes 

ocelové podložky (viz. obr. 13) zakotvené do stropní konstrukce 

v místě vnitřní nosné stěny. Sloupek je v celém průběhu přes 2NP 

zazděn (schován) do nenosné příčky. 

                                         Obr. 13 – ocelová podložka pro ukotvení sloupku 
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Obr. 14 – řez vrcholové vaznice a sloupku 

Nejdříve se musí pomocí autojeřábu přesunout vaznice, sloupky a pásky na strop 1NP. 

Zde si ve vodorovné poloze na stropě 1NP tesaři začnou pomocí tesařských spojů 

vytvářet soustavu složenou z vaznice, sloupku a pásků. Sloupek s vaznicí spojí pomocí 

čepu (viz. obr. 15). Pásky připojí k vaznici i sloupku také pomocí čepu. Tuto soustavu 

tesaři tvoří pro dané vzdálenosti dle výkresu krovu. Vaznice je rozdělena na 7 částí, 

jednu část tvoří vaznice uložená na štítové stěně a sloupku na jihozápadní straně, další 

čtyři části tvoří podlouhlý úsek mezi štítovými stěnami a poslední dvě části tvoří štítová 

stěna a dva sloupky na severovýchodní straně. Soustavy vaznic, sloupků a pásků jsou 

pomocí autojeřábu zvednuty a uloženy na určené místo, kde se dočasně zakotví 
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pomocnými latěmi a hranoly. Sloupky se ukotví do ocelových podložek a přibijí čtyřmi 

hřebíky. Tento proces opakujeme pro všech 7 částí. Jednotlivé části v místě vaznice 

budou spojeny pomocí plátování a hřebíků. Nyní se může přejít k osazení krokví. 

 

 

Obr. 15 – čepový spoj 

 

 

 

7.1.3 Osazení krokví 

Krokve jsou pomocí autojeřábu postupně osazovány na dočasně ukotvenou soustavu 

vaznic, sloupků a pásků a na pozednice. Postupuje se dle výkresu krovu a dodržují se 

zakreslená rozpětí krokví a délky. Nejdříve se osadí úžlabní a nárožní krokve a od nich 

tesaři pokračují, až se dostanou ke štítovým stěnám. U obou štítových stěn bude později 

vytvořena polovalba, proto nyní tesaři končí třetí krokví od kraje. Nesmí se zapomenout 

vynechat mezery pro vytvoření vikýřů. 
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Spoj krokve s pozednicí je vytvořen pomocí tesařského spoje osedlání (viz. obr. 16) a 

přibitím čtyřmi hřebíky 7,1/200 mm. U vrcholu je krokev uložena na vaznici také 

osedláním a s protější krokví je vzájemně spojena tesařským spojem na ostřih (viz. obr. 

17) a prošroubována jedním ocelovým svorníkem M16.  

 

Obr. 16 – tesařský spoj osedlání 

 

Obr. 17 – tesařský spoj na ostřih 

 

 

7.1.4 Montáž hambalků 

Hambalky jsou montovány na krokve v úrovni 2700 mm od úrovně podlahy ve 2NP. 

Průřez hambalků je složený ze dvou fošen o průřezu 2x160x50. Do hambalku i krokví 

musí být předvrtaný otvor pro vložení ocelového svorníku M16. Hambalek je plně 

připevněn po dotažení matic svorníku a přibitím 4 hřebíků.  
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Hambalek tvoří stropní konstrukci 2NP. Při dokončovacích pracích bude hambalek 

opatřen od shora bedněním z OSB desek, mezi hambalky bude tepelná izolace 

z minerální vlny tloušťky 160 mm a z interiéru bude na hambalky namontován SDK 

systém s tepelnou izolací tloušťky 80 mm. 

 

7.1.5 Vytvoření polovalb 

Navrženy jsou dvě polovalby, které se nachází u vrcholků obou štítových stěn. 

 

Obr. 18 – poloha polovalb 

 

Podpůrná konstrukce polovalby je tvořena dvěma nárožními krokvemi a vaznicí pro 

uložení krokví polovalby.  
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Obr. 19 – postup osazení podpůrné kce polovalby 

 

Před vytvořením polovalby musí být osazeny krátké středové vaznice (viz. obr. 19, č. 

1), které jsou uloženy a zakotveny na konstrukci hambalku přes tři hambalková pole a 

prochází štítovou stěnou. Dále se osadí z každé strany dvě zkrácené krokve (viz. obr. 

19, č. 2), zkrácené o rozsah polovalby. Tyto krokve jsou připevněny pomocí osedlání a 

hřebíků k pozednici a krátké středové vaznici. Nyní se může přejít k vytváření 

konstrukce polovalby. Osadí se dvě nárožní krokve (viz. obr. 19, č. 3), které jsou 

tesařskými spoji uloženy na vrcholovou vaznici a na krokve. Obě nárožní krokve se 

propojí vaznicí (viz. obr. 19, č. 4) pomocí tesařského spoje na ostřih a tím je vytvořena 

podpůrná konstrukce pro polovalbu. Na závěr se osadí 3 krátké krokve (viz. obr. 19, č. 

5) uložené na nárožních krokvích a vaznici určené pro polovalbu. Nyní je polovalba 

připravená pro montáž střešního pláště. Stejný postup platí i pro druhou polovalbu. 

 

 

 

 

 

 

7.1.6 Vytvoření vikýřů 

V sedlové střeše jsou navrženy čtyři vikýře, dva na jihovýchodní straně a dva na protější 

severozápadní straně.  
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Obr. 20 – poloha vikýřů 

 

Podpůrnou konstrukci vikýře tvoří dvě typické krokve (viz. obr. 21, č. 1), probíhající 

přes celou délku sedlové střechy. Vikýř se rozprostírá přes čtyři krokevní pole, z toho 

dvě krokve jsou kvůli konstrukci vikýře zkráceny. Začíná se tím, že přes dvě průběžné 

krokve se osadí tři příčné vaznice (viz. obr. 21, č. 2). První vaznice bude ve vrcholu 

vikýře v rovině krokví, druhá bude z venku lícovat obvodové zdivo a třetí bude lícovat 

konec krokví. Dále se osadí nárožní krokve (viz. obr. 21, č. 3), které jsou uloženy na 

vaznici ve vrcholku vikýře a na příslušné pozednici. Poté se přechází na montáž 

vrcholové vaznice vikýře uložené na sloupku (viz. obr. 21, č. 4 a 5). Sloupek se ukotví 

do železobetonového věnce pomocí dvou úhelníku. Nyní je připravena konstrukce pro 

uložení krokví vikýře (viz. obr. 21, č. 6), kde aplikace bude obdobná jako u typických 

krokví. Dále budou dodány krátké krokve (viz. obr. 21, č. 7), uložené na dvou vaznicích. 

Na závěr se osadí zkrácené krokve (viz. obr. 21, č. 8), uložené na příčné vaznici ve 

vrcholku vikýře. Tento postup se opakuje pro všechny čtyři vikýře. 
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Obr. 21 – postup montáže vikýře 

 

7.2 Montáž střešního pláště 

  

Po dokončení tesařských prací s vázanou konstrukcí krovu se přechází k montáži 

střešního pláště. Dvouplášťová konstrukce se skládá z difůzní fólie, kontralatí, 

pomocných latí a betonové střešní krytiny.  
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Obr. 22 – skladba střešního pláště 

 

7.2.1 Okapová lišta 

Montáž střešního pláště začíná namontováním okapové 

lišty z ocelového pozinkovaného plechu. Lišta bude 

přišroubované ocelovými vruty ke krokvím po celém 

obvodu střešního pláště. Pro montáž vrutů bude využit 

akumulační šroubovák Bosch. 

 

 

Obr. 23 – okapová lišta 

7.2.2 Difůzní fólie 

 Při montáži difůzní fólie Gutafoll DO 135 S se postupuje od spodu na horu. Dolní okraj 

fólie lícuje konec krokví. Je ukládán v pásech přes jednotlivé krokve s přesahem 12 cm 

vyznačeným barevným pruhem. Přesahy musí být přelepeny lepící páskou Gutafoll. 

Fólie musí být dostatečně napnutá, jinak nebude spolehlivě plnit svoji funkci. U 

střešních oken nebo vystupujících konstrukcí nad střešní plášť 

je nutno folii vytáhnout na danou konstrukci a přelepit těsnící 

páskou Gutafoll. Fólie je mechanicky kotvena pomocí 

ocelových spon, místa kotvení se přelepí těsnící páskou.                
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                                                                                                                      Obr. 24 – difůzní 

fólie 

7.2.3 Kontralatě 

Kontralatě jsou navrženy v průřezu 60/40 mm. Jsou přitlučeny na krokve a slouží k 

vytvoření vzduchové mezery mezi střešní krytinou a difůzní fólií. Přitloukány jsou 

akumulační hřebíkovačkou Bosch.  

 

7.2.4 Síťka proti hmyzu 

Díky kontralatím vzniká vzduchová mezera, kterou je třeba 

uchránit vůči vnějším vlivům. Proto se na kontralatě na spodní 

straně instaluje síťka proti hmyzu. Síťka je z plastového pletiva a 

je přišroubována po celém obvodu na kontralatě. 

                                                                                                      Obr. 25 – síťka proti 

hmyzu 

7.2.6 Laťování 

Nyní se přechází k montáži laťování. Latě slouží pro uložení betonových střešních tašek. 

Postupuje se od spodu nahoru. Latě se probíjí přes kontralatě do krokví pomocí hřebíků 

a akumulační hřebíkovačky Bosch. Osová vzdálenost latí je 320 mm. Vzdálenost se 

zajistí natažením stavebního provázku v daném rozpětí od předchozí latě.  

 

7.2.5 Ocelové háky pro osazení dešťových žlabů 

Nejprve se z výkresu krovu (D 1.1.7) stanoví, jak budou žlaby vyspádovány a kde budou 

dešťové svody. Dle vyspádování se musí ocelové háky naohýbat (viz. obr. 26) a 

očíslovat, aby byli osazeny tak, jak mají být za sebou dle 

spádu. Musí se dodržovat minimální sklon, který je dán 5 

mm/m. Ocelové háky jsou přišroubovány na latě v jejich 

rovině pomocí akumulačního šroubováku Bosch. Později 

při dokončovacích pracích se na háky namontují dešťové 

žlaby a svody. 

                                                                                                     Obr. 26 – ocelové háky 

7.2.7 Střešní okna 

Střešní okna budou namontována pověřenou firmou, dle známých zásad. Požadavek na 

vysokou kvalitu klempířských prací, důležité správné vytažení difůzní fólie a následné 

oplechování a navázání na střešní krytinu. 
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Po dokončení laťování se začnou osazovat střešní okna. Okna jsou připravena v půdním 

prostoru, odkud budou montována na určené místo ve střešním plášti. Nejprve jsou 

lokalizována místa pro osazení střešních oken dle projektové dokumentace. Nyní bude 

připraven otvor pro osazení. Vyřízne se difůzní folie a pomocné laťování. Nad i pod 

otvor bude přitlučena pomocná lať, na kterou se ukotví střešní okno. Ze střešního okna 

se sundá oplechování a okenní výplň. Okno má na hoře i dole kotvící patky, které se 

přišroubují k pomocným latím. Zatím jenom jedním vrutem, který se neutahuje aby se 

vyrovnala poloha okna. Poté budou našroubovány zbylé vruty. Z rámu okna se strhne 

páska, pod kterou je lepící pruh. Na ten se nalepí difůzní fólie v okruhu třiceti cm kolem 

okna. Folie bude přikotvena k pomocným latím vruty, které budou přelepeny páskou 

Guttafol. Asi padesát cm nad okno bude namontována okapnička. Bude uložena na 

krokve mezi vyříznuté kousky kontralatí. Nyní můžou být položeny tašky v řadě pod 

oknem. Po té bude provedeno lemování kolem celého okna z připravených plechových 

částí. Dolní část obsahuje samolepící, tvarující pás. Z dolní strany pásu musí být slepena 

ochranná folie a pás bude vytvarován a přilepen k taškám. Na horní část lemování se 

vloží plechová zábrana. Dále bude osazeno těsnění přes spáru mezi rámem okna a 

lemováním. Na závěr se namontuje zpět okenní výplň a osadí se zbylé tašky kolem okna. 

 

Obr. 27 – Střešní okno 
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7.2.8 Oplechování úžlabí 

Úžlabí musí být oplechováno ještě před pokládkou 

střešních tašek. Oplechováním se vytvoří kanálek pro 

stékání dešťových vod do okapu. Sedlová střecha obsahuje 

dvě dlouhá úžlabí a osm menších úžlabí u vikýřů. 

Používán bude ocelový pozinkovaný plech tloušťky 0,6 

mm. Požadavek na vysokou kvalitu provedení 

klempířských prací.  

                                                                                                         Obr. 28 – oplechování úžlabí 

7.2.9 Betonové střešní tašky 

Po dokončení laťování je nachystaný podklad pro pokládku střešní krytiny. Navržena je 

betonová střešní taška Bramac Classic červenohnědé barvy RAL 3011. Tašky mají 

vnější rozměry 330 x 420 mm. Tašky jsou kladeny zprava - doleva 

a od spodu - nahoru. Tašky jsou opatřeny napojovací drážkou, která 

brání pronikání vháněného dešte od větru. Tašky jsou zavěšeny na 

pomocné latě pomocí pera. Tašky jsou opatřeny otvorem pro 

mechanické kotvení hřebíkem. Na krajích bude použita okrajová 

taška s opatřenými bočními lemy vysokými cca 120 mm. Pro úžlabí  

                                                                                         Obr. 29 – betonová střešní taška  

a nároží se tašky musí zaříznout do trojúhelníkového tvaru na požadovaný rozměr, 

úžlabí musí být oplechováno. K řezání se používá ruční řezný kotouč. Tašku do úžlabí 

vložíme celou a tužkou si označíme řez. 

 

7.2.10 Hřeben 

Přes hřeben nesmí být podélný spoj difůzní fólie, pás je přehnut a prochází průběžně 

přes hřeben. Hřeben střechy se vytvoří za pomocí hřebenové latě. Hřebenová lať 60/40 

mm se ukotví na ocelový hřebenový držák. Hřebenový držák je opatřen hrotem pro 

zatlučení do krokve. Všechny hřebenové držáky musí být 

oblepeny lepící páskou Gutafoll. Dále se položí a ukotví 

závětrný pás na hřebenovou lať. Nyní se můžou začít 

pokládat střešní hřebeny Bramac. Hřebeny jsou zakotveny 

pomocí ocelových spojek a systémově na sebe navazují. Jsou 

zatlučeny do hřebenové latě a přes ozub kotví betonový  

                                                                                                        Obr. 30 – detail hřebene 
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hřeben Bramac. Spojka má nahoře zaoblení, do kterého se osadí další hřeben. Tímto 

způsobem se osadí všechny hřebenáče. Poslední hřeben obsahuje zaoblený okraj pro 

přirozené ukončení. Napojení dvou různých směrů hřebenů se provede pomocí 

spojovacího hřebene.                                                                                                                          

                                                                                                Obr. 30 – detail hřebene 

7.2.11 Dokončovací práce 

Nakonec se provede kompletace střešního pláště. Tyto práce se provádí až po provedení 

omítek a nátěrů. 

 Nejprve se provede podbití přesahu střešního pláště palubními deskami. Palubní desky 

vytvoří dobrou pohledovou kvalitu. Palubní desky jsou přišroubovány ocelovými vruty 

pomocí aku šroubováku Bosch. Po montáži jsou opatřeny ochranným nátěrem zelené 

barvy. Nátěr musí být aplikován v průběhu užívání nejméně jednou za pět let.  

Nyní se může přejít k montáži dešťových žlabů a svodů. 

Pro dešťové žlaby jsou již 

připravené kotevní háky, 

přitlučené ve spádu do kontralatí. 

Žlaby se uloží a zakotví pomocí 

háčků, které jsou připraveny na 

ocelových hácích. Háček se po uložení žlabu pouze 

ohne přes žlab. Spojení žlabových dílců se vytvoří 

pomocí žlabové spojky (viz . obr. 30). Konce budou 

osazeny čelním prvkem. Pro rohy jsou vytvořeny rohové 

prvky vytvořené předem v klempířské dílně, dále jsou 

napojeny žlabovou spojkou na rovný kus dešťového 

žlabu. Nyní se může přejít na montáž dešťových svodů. Před 

osazením dešťových žlabů se musí v místech budoucích 

svodů vyříznout otvory pro napojení (viz. obr. 30). Napojení se 

provede pomocí plechového kotlíku vytvořeného předem klempířem 

ve vlastní dílně. Na kotlík se napojí dvojité koleno, aby svod probíhal těsně u 

stěny. Potrubí svodu je zakotveno ke stěně pomocí šroubů, ke kterým se 

přichytí ocelová objímka. Svod je zakončen výtokovým kolenem, které vypustí vodu do 

kanálku pro dešťové potrubí.                      

                                                            Obr. 31 – schéma dešťového odtok 
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8. Jakost a kontrola kvality 

Detailněji bude řešeno v samostatné části kontrolní a zkušební plán.  

 

8.1 Jakost a kontrola kvality – tesařské práce 

 8.1.1 Vstupní kontrola 

Začíná se kontrolou projektové dokumentace, její kompletnost, úplnost a platnost. Dále 

se kontroluje připravenost staveniště, zda jsou vyřešeny všechny navržené staveništní 

přípojky, skladovací místa a zpevněné plochy dle výkresu zařízení staveniště. Přechází 

se ke kontrole ukončenosti všech nosných konstrukcí, kontroluje se rovinnost, pevnost, 

kvalita provedení nosných stěn a stropů. Dále se kontroluje materiál pro konstrukci 

krovu. Kontrola dodacího listu řeziva, vlhkost, rovinnost, rozměry, kvalita a správné 

uložení na skládku. 

 8.1.2 Mezioperační kontrola 

Při provádění se kontroluje dodržování BOZP, zda mají všichni pracovníci ochranné 

pomůcky a zda mají patřičnou kvalifikaci pro provádění daných činností. Dále se 

kontroluje kvalita provedení prací, rozmístění prvků, provedení spojů. Kontrola 

výškové úrovně hřebene, zda souhlasí s projektovou dokumentací. 

 8.1.3 Výstupní kontrola 

Kontrola provedení všech tesařských prací. Kompletnost, celková kvalita, provedení 

spojů a všech detailů konstrukce. Důležité zkontrolovat celkovou stabilitu konstrukce. 

O všem se provede zápis do stavebního deníku. 

 

8.2 Jakost a kontrola kvality – klempířské a pokrývačské práce 

 8.2.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace, její kompletnost, úplnost a platnost. Dále se 

kontroluje kvalita provedení tesařských prací, rovinnost, kvalita, pevnost nosných prvků 

konstrukce krovu. Dále se kontroluje materiál pro střešní plášť. Kontrola dodacích listů 

všech materiálů, množství, rozměry, kvalita, druh, označení a správné uskladnění. 

 8.2.2 Mezioperační kontrola 

Při provádění se kontroluje dodržování BOZP, zda mají všichni pracovníci ochranné 

pomůcky a řádnou kvalifikaci pro provádění daných činností. Znovu se kontroluje 

provedení nosných částí konstrukce krovu, před montáží střešního pláště. Při montáži 

se kontroluje správnost provedení všech vrstev a prvků. Kontrola správnosti kotvení, 
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provedení spojů, přesahy, zda jsou použity správné a neporušené materiály. Kontrola 

utěsnění kolem střešních oken a výstupků nad střechou. 

 8.2.3 Výstupní kontrola 

Provádí se zkouška vodotěsnosti střešního pláště. Kontrolujeme celistvost, kvalitu 

provedení, vzhled. Kontrola provedení ochranného nátěru venkovních palubek, kontrola 

dostatečného spádu a těsnosti dešťových odvodů. Kontrola funkčnosti celé konstrukce, 

provádí se po dokončení objektu a následně každé 2 až 3 roky. 

 

9. BOZP 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude podrobněji zpracována v samostatné části.  

 

Při provádění stavebních prací se musí postupovat v souladu s platnými zákony, 

vyhláškami a dalšími bezpečnostními předpisy týkající se BOZP. Jedná se především o 

tyto zákony a vyhlášky: 

� Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

� Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

� Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

� Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

� 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)  

 

10.  Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

 

Stavba nebude mít žádný zásadní vliv na životní prostředí. Nepředpokládáme vznik 

ekologicky nebezpečného odpadu. Stroje budou kontrolovány dle předpisů a tím by se 

mělo zabránit úniku ekologicky nebezpečných tekutin. Na území stavby se nenachází 

žádné z ochranných pásem. Výstavba nenaruší žádné z ložisek nerostných surovin. Dále 
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musí být zamezeno znečišťování spodních vod. Prostředí stavby nebude mít vliv na 

přírodu a ráz krajiny, nachází se v zastavěné části obce. Z hlediska hluku musí být práce 

časově omezeny v pracovní dny na dobu od 7:00 do 18:00 hodin, ve dnech pracovního 

volna omezeny na dobu od 8:00 do 16:00 hodin a ve dnech pracovního klidu musí být 

veškeré práce vyloučeny. Z hlediska prašnosti v technologické etapě zastřešení nehrozí 

žádné velké množství prašnosti, které by ovlivňovalo okolní prostředí. Při výstavbě 

bude vznikat určité množství odpadů, které musí zatřízeny dle katologu odpadů č. 

381/2001 Sb. 

 

Označení Popis Způsob likvidace 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly recyklace 

15 01 02 plastové obaly recyklace 

15 01 06 směsné obaly odvoz na skládku 

17 01 03 tašky a keramické výrobky odvoz na skládku 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky 

odvoz na skládku 

17 02 01 dřevo  odvoz na skládku 

17 02 03 plasty  recyklace 

17 04 05 železo a ocel recyklace 

17 06 01 izolační materiál s obsahem azbestu odvoz na skládku 

17  08 01 Stavební materiály na bázi sádry 

znečištěné nebezpečnými látkami 

odvoz na skládku 

Tab. 2 – Odpady vznikající při výstavbě 

 

 

 

11.  Literatura a zdroje 

Literatura a zdroje uvedeny v souhrnném seznamu literatury a použitých zdrojů. 
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1. Obecní informace 

 

1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: Dům zdravotních služeb – Bobrová 

Charakter stavby: Novostavba domu pro zdravotnické služby a bydlení 

Místo stavby: Bobrová, okr. Žďár nad Sázavou (kraj Vysočina) 

Katastrální území: Bobrová 

Parcelní čísla pozemků: 97/5, 97/6, 5 

Investor: Obecní úřad Bobrová, zástupce Zdeňka Smažilová 

                 Bobrová 138, 592 55  

 

1.2 Charakteristika staveniště 

Novostavba polyfunkčního domu zdravotních služeb se nachází v obci Bobrová, 10 km 

jižně od Nového Města na Moravě, v katastrálním území Bobrová. Stavba se nachází 

v zastavěné části obce, kde byl dosud zatravněný park určený pro veřejnost. Na 

jihovýchodní straně, podél pozemku, vede veřejná pozemní komunikace č. 388. 

Z jihozápadu pozemek sousedí s požární zbrojnicí. Ze severozápadní strany se kolem 

pozemku rozprostírá zemědělská usedlost p. Hamříka, která je po celé délce oplocena. 

Ze strany severovýchodu pokračuje travní plocha, která patří investorovi. Výšková 

úroveň podlahy 1NP 0,000 je rovna přibližně 100,35 m n.m., B.p.v. Pozemek je složený 

ze tří stavebních parcel 97/5, 97/6 a 5 patřících investorovi. Vykazuje celkovou plochu 

1327 m2. 

Napojení na veřejnou pozemní komunikaci je navrženo na jihovýchodní straně 

pozemku, na komunikaci č. 388, která sousedí s pozemkem. Vjezd bude opatřen 

značkou zákazu s nápisem: ,,vjezd povolen pouze vozidlům stavby“. Na komunikaci 

bude umístěna výstražná značka s nápisem: ,,POZOR! Výjezd vozidel ze stavby!“. 

Vjezd bude vytvořen otočnou, dvoukřídlovou bránou o šířce 5 m. Brána je 

uzamykatelná a zabraňuje vstupu neoprávněným osobám. 

Staveniště je nutné oplotit, použito bude mobilní oplocení výšky 2 m. V oplocení bude 

vymezená brána pro vjezd, v krajních případech lze bránu vytvořit kdekoliv, vysazením 

mobilního oplocení. Výstavba vyžaduje několik dočasných objektů: kancelářské buňky, 

hygienické buňky, šatny, skladové buňky, skládky, zpevněné komunikace pro pohyb na 

staveništi a dočasné přípojky.  
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Novostavba bude napojena na veřejný vodovod, vedení nízkého napětí a dešťovou 

kanalizaci. Nově bude vybudovaná domovní ČOV, do které půjdou splašky z objektu a 

po vyčištění budou pokračovat do veřejné, dešťové stoky. Dále bude vedle objektu 

vybudována vlastní zásobna propan-butanu, ze které bude plynovodním potrubím 

připojena k objektu. Pro staveništní provoz budou využity přípojky vodovodu, 

kanalizace a nízkého napětí. Všechny budou napojeny ze stávajících přípojek 

budovaného objektu. 

Členění: 

Stavební objekty: 

SO 01 – HLAVNÍ BUDOVANÝ OBJEKT 

Inženýrské objekty: 

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 03 – PLYNOVOD 

SO 04 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO 05 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

SO 06 – VODOVOD 

SO 07 – ELEKTŘINA  

 

2. Objekty zařízení staveniště 

 

Při realizaci konstrukce krovu a opláštění se předpokládá, že budou potřeba 2 pracovní 

čety, které se mohou při provádění pracích potkat současně, proto je třeba navrhnout 

objekty zařízení staveniště pro obě čety. 

Četa tesařů: 

1 stavbyvedoucí 

2 mistři (tesaři) 

2 pomocní pracovníci 

Četa klempířů, pokrývačů: 

1 stavbyvedoucí (stejný, jako u tesařů) 

2 mistři (klempíři) 

4 pomocní pracovníci 

Celkem se na stavbě (při technologické etapě zastřešení) bude pohybovat 11 osob, pro 

které musíme navrhnout objekty zařízení staveniště. 

Potřebná plocha šaten a kanceláří 
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Stavbyvedoucí   15 – 20 m2 

Mistři                                         8 – 12 m2 

Pomocní pracovníci                       1,25 m2 

 

Stanovení potřebných počtů kanceláří a šaten 

1 stavbyvedoucí + 4 mistři  1 buňka – 1 x kancelářská BK1 (plocha 15 m2)

  

6 pomocných pracovníků  1 buňka – 1 x kancelářská BK1 (15 m2) 

Navrženy 2 kancelářské kontejnery BK1, jeden jako šatna pro pomocné pracovníky.  

 

Stanovení potřeb hygienických zařízení 

Umyvadla    1 umyvadlo / 5 osob – 3 x umyvadlo 

WC     1 WC / 10 osob – 2 x WC 

Sprchy     1 sprcha / 10 osob – 2 x sprcha  

Navržen 1 sanitární kontejner, který je vybaven: 2 x WC, 2 x sprcha, 5 x umyvadlo.

  

 

2.1  Provozní objekty 

2.1.1 Kanceláře 

Na staveništi bude využita 1 kancelářská buňka BK1 o rozměrech 6 x 2,5 m od firmy 

TOI TOI s.r.o.. Bude umístěna vedle vjezdu na staveniště. Buňku budou využívat mistři 

a stavbyvedoucí, kde budou mít prostor pro práci s projektovou dokumentací, nebo pro 

konzultace se stavebníkem a autorským nebo technickým dozorem. Tato buňka bude 

připojena na elektrickou přípojku 380 V / 32 A.  

 

Obr. 32 – Obytný kontejner BK1 
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Parametry: 

šířka: 2500 mm 

délka: 6000 mm 

výška: 2800 mm 

el. přípojka: 380 V / 32 A 

 

Vnitřní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

3 x elektrická zásuvka 

2 x okno s žaluzií 

nábytek dle vyžádání: stoly, židle, skříně 

 

2.1.2 Sklady 

Na staveništi bude umístěn jeden kontejner pro skladování. Je určen pro skladování 

nářadí, nebo drahých menších materiálů, u kterých může hrozit odcizení. Navržený 

kontejner LK1 o půdorysných rozměrech 6 x 2,5 m a výšce 2,6 m od firmy TOI TOI 

s.r.o. Kontejner bude uložen na zpevněnou plochu a nebude napojen na žádné přípojky. 

 

Obr. 33 – Skladový kontejner LK1 

 

Parametry: 

šířka: 2500 mm 

délka: 6000 mm 

výška: 2600 mm 

elektro, topení: ne 
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2.1.3 Oplocení 

Staveniště bude oploceno mobilním systémem od firmy TOI TOI s.r.o. Toto oplocení 

bude složeno z nosných betonových patek, plošných dílců a zajišťovacích spon. Plošné 

dílce jsou svařeny z kovových trubek v polích o rozměrech 3472 x 2000 mm a jsou 

vyplněny dráty z pozinkované oceli, které jsou rozmístěny tak, aby znemožňovali 

přelezení oplocení. Plošné dílce lze potáhnout neprůhlednými plachtami. V oplocení 

bude vymezena jedna dvoukřídlová brána pro vjezd na staveniště o šířce 5 m, případně 

lze improvizovat a vytvořit bránu kdekoliv v oplocení, odsunutím plošného dílce. Vjezd 

na staveniště je zřízen na jihovýchodní straně z veřejné pozemní komunikace. Vjezd 

bude označen výstražnými značkami: ,,POZOR! Výjezd vozidel ze stavby“ a ,,Vjezd 

povolen pouze vozidlům stavby“. Oploceno bude 101,5 m pozemku na jihovýchodní a 

severovýchodní straně, zbytek pozemku je obklopen stávajícími objekty nebo jejich 

oplocením.  

 

Obr. 34 – Mobilní oplocení, výška 2 m 

 

Parametry plotového dílce: 

průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

rozměr pole: 3472 x 2000 mm 

povrchová úprava: žárový zinek 

Parametry betonové patky: 

rozměry: 725 x 240 x 145 mm 

hmotnost: 35 kg 
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2.1.4 Staveništní komunikace 

Vjezd na staveniště je vyřešen na jihovýchodní straně, je vymezený dvoukřídlovou, 

otočnou bránou šířky 5 m. Za vjezdem je zpevněná plocha určená pro staveništní 

komunikaci veškerých vozidel. Zpevněná plocha je rozšířena o plochu pro: uložení 

kontejnerů, parkování, skladování, umístění a zapatkování autojeřábu.  

Zpevněná plocha je vytvořena z betonového recyklátu o frakci do 32 mm a tloušťce 100 

mm. Materiál bude důkladně zhutněn vibrační deskou. Zpevněná plocha zabírá 

celkovou plochu 501,2 m2. Pro zpevněné plochy bude potřeba navést a zhutnit 50,12 m3 

betonového recyklátu. 

 

2.1.5 Skládky 

Skládka je navržena 2,3 m vpravo od vjezdu na staveniště. Její poloha je dána dosahem 

jeřábové kočky (viz. výkres D1.1.13 zařízení staveniště). Povrch skládky tvoří zpevněná 

plocha o tloušťce 100 mm z betonového recyklátu. 

Na skládku budou ukládány jednotlivé prvky krovu, které budou přivezeny a vyloženy 

nákladním valníkem s hydraulickou rukou. Na místo určení budou přepravovány 

pomocí autojeřábu. Prvky musí být ukládány na zpevněnou plochu a budou podloženy 

dřevěnými hranoly. Vertikálně musí být ukládány na dřevěné prokladky o rozměrech 

25 x 25 mm do maximální výšky 2,0 m.  

Později bude skládka využitá pro uložení palet se střešními taškami. Palety nesmí být 

v žádném případě skládány na sebe. Mezi paletami musí být dodrženy rozestupy 600 

mm. 

 

2.1.6 Kontejner na stavební odpad 

Jsou navrženy 2 kontejnery o objemu 3 m3 a hmotnosti 3 tuny. Kontejner má rozměr 2 

x 3,4 x 0,5 m. Pronajímatelem bude firma Siegl, která zařídí půjčení i dovoz kontejneru. 

Kontejnery jsou uloženy vedle sebe na zpevněnou plochu, poloha dle výkres zařízení 

staveniště (D 1.1.13).  
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Obr. 35 – kontejner na stavební odpady 

Parametry kontejneru: 

rozměry: 2x3,4x0,5 m 

hmotnost nákladu: 3 t 

objem kontejneru: 3 m3 

2.1.7 Staveništní rozvody 

Pro zařízení staveniště technologické etapy zastřešení využijeme dočasných přípojek 

vody, kanalizace a elektřiny. Všechny staveništní přípojky budou napojeny ze 

stávajících přípojek nově budovaného objektu (viz. výkres D1.1.13 zařízení staveniště). 

Kanalizace 

 Splašky bude třeba odvést pouze z buňky se sanitárním vybavením (kontejner č. 7). 

Napojení je navrženo před domovní ČOV přes napojovací šachtu. Délka splaškového 

potrubí je cca 14,2 m.  

Vodovod 

Staveništní přípojka vody je navržena v místě vodoměrné šachty domovní přípojky na 

jihovýchodní straně pozemku. Voda je přivedena pouze do buňky se sanitárním 

vybavením (kontejner č. 7). Délka potrubí staveništní přípojky vody činí cca 32,3 m. 

Elektřina 

Přípojka elektrické energie bude pro staveniště potřeba z důvodu provozu buněk č. 6, 7 

a 8, pro provoz střešního výtahu a pro vnější staveništní osvětlení. Elektřina bude 

přiveden z domovní přípojky nízkého napětí na jihovýchodní straně pozemku. Kabel o 

délce cca 34,9 m povede rovnoběžně podél staveništní přípojky vody. Pro připojení 

buněk potřebujeme přípojku 380V/32A. Střešní výtah bude napojen pomocí 

prodlužovacího kabelu vedeného ze staveništního rozvaděče. Kabel nutno v místě 

staveništní komunikace chránit proti přejetí chráničkou. 
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2.2  Sociální objekty 

2.2.1 Hygienická zázemí 

Pro potřeby hygieny je na staveništi navržena jedna buňka se sanitárním vybavením SK1. 

Kontejner od firmy TOI TOI s.r.o. obsahuje 5 x umyvadlo, 2 x WC a 2 x sprchu. Rozměry má 

stejné jako kancelářská buňka 6,0 x 2,5 m o výšce 2,8 m. Kontejner budou využívat 

stavbyvedoucí, mistři i pomocní pracovníci. Bude uložen na zpevněnou plochu a připojen na 

vodu, kanalizaci a elektřinu. 

 

Obr. 36 – Kontejner se sanitární výbavou SK1 

Parametry: 

šířka: 2500 mm 

délka: 6000 mm 

výška: 2800 mm 

el. přípojka: 380 V / 32 A 

přívod vody: 3/4“  

odpad: potrubí DN 100 

 

Vnitřní vybavení: 

2 x elektrické topidlo 

5 x umývadlo 

2 x sprchová kabinka 

2 x WC 

1 x boiler 200 litrů 
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2.2.2 Šatny 

Jako šatna bude sloužit obytný kontejner BK1 od firmy TOI TOI s.r.o., o rozměrech 6,0 x 2,5 

m a výšce 2,8 m. Tento kontejner je určen především pro převlékání pomocných pracovníků. 

Je vybaven šatními skříňkami. Bude uložen na zpevněnou plochu a připojen na elektrickou 

přípojku 380 V/ 32 A. 

 

 

Obr. 37 – Obytný kontejner BK1 

Parametry: 

šířka: 2500 mm 

délka: 6000 mm 

výška: 2800 mm 

el. přípojka: 380 V / 32 A 

 

Vnitřní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

3 x elektrická zásuvka 

2 x okno s žaluzií 

nábytek dle vyžádání: stoly, židle, skříně 
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3. Zdroje pro stavbu 

 

Elektřina 

Pro staveništní provoz je nutné stanovit celkový příkon elektrické energie, který se určí 

na základě počtu a příkonu jednotlivých elektrických spotřebičů a zařízení a na základě 

spotřeby energie vnitřního osvětlení. Vnější osvětlení se neuvažuje. 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie: 

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

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 – součinitel náročnosti elektromotorů mech. prostředků 

0,8 – součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – součinitel náročnosti venkovního osvětlení 

0,7 – fázový posun 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor 

P3 – instalovaný výkon venkovního osvětlení 

 

P1 = 1,70 kW (střešní výtah) 

P2 = 0,144*6 = 0,86 kW 

P3 =  0,5*2 = 1 kW 

S = 1,1[(0,5*1,70 + 0,8*0,86 + 1,0*1)2 + (0,7*1,70)2]1/2 = 8,28 kW 

Nutný příkon elektrické energie činí 8,28 kW. 

 

Vodovod 

Pro technologickou etapu zastřešení bude voda využívána pouze pro hygienické účely. 

Spotřeba se stanoví na základě maximálního počtu pracovníků v určité době. Na stavbě 

bude působit maximálně 15 pracovníků. 

 

Výpočet maximální potřeby vody 

Qn = ∑(Pn*kn) / (t*3600) [l/s] 

Qn – spotřeba vody [l/s] 

Pn – potřeba vody za směnu (8hodin) [l/s] 

kn – koeficient nerovnoměrnosti (1,6 – 2,7) 
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t – doba odběru [hod] 

P1 = (15*40) + (15*50) = 1350 l/den  (15 osob*norma pro umvydla, WC) + (15 

osob*norma pro sprchy) 

Qn = (1350*2,7) / (8*3600) = 0,13 l/s 
Qn = Qn + 0,2*Qn = 0,13 + 0,2*0,13 = 0,46 l/s (rezerva 20%) 
Spotřeba vody je 0,46 l/s. 

Dimenze vodovodního potrubí: DN 20 

4. Likvidace zařízení staveniště 

 

Všechny části zařízení staveniště musí být po ukončení stavebních prací odstraněny. 

Objekty, které je možno znovu použít, budou vráceny pronajímateli. Mezi takové 

objekty patří hlavně mobilní oplocení a staveništní kontejnery, které budou vráceny 

společnosti TOI TOI s.r.o. Dále musí být odstraněny staveništní přípojky vody, splašků 

a elektřiny. Zpevněné plochy a staveništní komunikace budou odstraněny a provedou se 

terénní úpravy dle smluvených podmínek. Celé zařízení staveniště a samotné předání 

stavby musí být provedeno do smluveného data ve smlouvě mezi investorem a 

zhotovitelem. 

 

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

Během výstavby musí veškeré práce probíhat v souladu s platnými předpisy a 

nařízeními vlády. Na plnění jednotlivých požadavků bezpečnosti práce vyhlášek a 

předpisů dohlíží stavbyvedoucí, nebo pověřený mistr. Každý pracovník musí být řádně 

proškolen. Veškeré události zapisujeme do stavebního deníku.  

Bezpečnost práce se týká především následujících předpisů: 

� Zákon č. 309/2006 Sb. – Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

� Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

� Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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� Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

6. Vliv stavby na životní prostředí 

 

Stavba nebude nijak výrazně ovlivňovat životní prostředí. Na jejím území se nenachází 

žádné z ochranných pásem. Výstavba nenaruší žádné z ložisek nerostných surovin. Dále 

musí být zamezeno znečišťování spodních vod. Prostředí stavby nebude mít vliv na 

přírodu a ráz krajiny, nachází se v zastavěné části obce. Okolí stavby nebude ovlivňovat 

okolní prostředí a stavby. Při výstavbě bude vznikat určité množství odpadů, které musí 

zatřízeny dle katologu odpadů č. 381/2001 Sb. 

 

Označení Popis Způsob likvidace 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly recyklace 

15 01 02 plastové obaly recyklace 

15 01 06 směsné obaly odvoz na skládku 

17 01 03 tašky a keramické výrobky odvoz na skládku 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 

odvoz na skládku 

17 02 01 dřevo  odvoz na skládku 

17 02 03 plasty  recyklace 

17 04 05 železo a ocel recyklace 

17 06 01 izolační materiál s obsahem azbestu odvoz na skládku 

17  08 01 Stavební materiály na bázi sádry 

znečištěné nebezpečnými látkami 

odvoz na skládku 

Tab. 3 – Odpady vznikající při výstavbě 
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Časový plán zpracován v programu Contec a je přiložen v příloze 2. 
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Úvod 

 

Strojní sestava je navrhována pro technologickou etapu zastřešení. Pro konstrukci krovu 

bude důležitý primární, horizontální přesun řeziva na staveniště a následný sekundární, 

vertikální přesun ze skládky na místo určení. V návrhu strojní sestavy je nutné zohlednit 

komunikační prostor na staveništi, aby se navržené stroje a mechanizmy vůbec dostali 

na staveniště a mohli se zde pohybovat. Dále při montáži střešního pláště bude důležitý 

plynulý přísun všech materiálů střešního pláště ze skládky na střechu. 

 

1. Stroje 

 

1.1 AUTOMOBILOVÝ JEŘÁB AD 20 TATRA T 815 

 

Účel stroje: 

Autojeřáb bude při výstavbě sloužit pro vertikální vnitrostaveništní přepravu dřevěných 

prvků konstrukce krovu ze skládky na 

místo určení. Budou přepravovány 

pozednice, vaznice, sloupky, hambalky a 

krokve. Autojeřáb se co nejdříve vrátí 

pronajímateli. Zakreslení polohy 

autojeřábu a pracovní plochy kočky viz. 

výkres zařízení staveniště D.1.1.13. 

BOZP:                                                                Obr. 38 – autojeřáb AD 20 TATRA T 

815              

Řidič autojeřábu je povinen dbát pravidel silničního provozu podle zákona č. 361/2000 

Sb. o silničním provozu. Při práci s jeřábovou kočkou musí dbát zvýšené opatrnosti. 

Pracovníci pohybující se po staveništi musí být proškoleni, jak dodržovat bezpečnost 

při práci autojeřábu. Všichni účastníci výstavby se řídí nařízením vlády č. 591/2006 

sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích.                                                                        

Technické parametry: 

Délka: 10 530 mm 

Šířka: 2 500 mm 
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Šířka s vysunutými podpěrami: 4 600 mm 

Výška: 3 750 mm 

Celková hmotnost: 24 560 kg 

Ovládání: mechanické, čtyřpákové 

Typ podvozku: TATRA T 815 

Výkon motoru: T 230 kW/1800 min-1 

Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 

                Tab. 4 – technické parametry autojeřábu 

 

Technologické parametry: 

Nosnost: 20 000 kg 

Délka výložníku s nástavcem: 28 800 mm 

             Tab. 5 – technologické parametry autojeřábu 

  

DIAGRAM ÚNOSNOSTI A DÉLKY VYLOŽENÍ  

AUTOJEŘÁB AD 20 TATRA T 815 

 

Obr. 39 – diagram únosnosti a délky vyložení autojeřábu 
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1.2 NÁKLADNÍ VALNÍK S HYDRAULICKOU RUKOU MAN 8x4 

 

Účel stroje: 

Nákladní valník s hydraulickou rukou je využit převážně pro primární dopravu 

stavebního materiálu technologické etapy zastřešení. Dopraví nám veškeré řezivo 

z dřevařské výrobny pro konstrukci krovu, která se nachází v Novém Městě na Moravě 

cca 10 km od staveniště. Pro konstrukci střešního pláště přepraví kontralatě a pomocné 

latě ze stejné výrobny, ze které odebíráme prvky pro krov. Dále bude využit pro dopravu 

palet s betonovými střešními taškami z prodejny stavebnin také z Nového Města na 

Moravě, která je vzdálená asi 12,5 km od staveniště. 

 

BOZP: 

Řidič nákladního automobilu je povinen dbát pravidel silničního provozu podle zákona 

č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Při práci s hydraulickou rukou musí dbát zvýšené 

opatrnosti a sledovat okolí. 

Pracovníci pohybující se po stavbě 

musí být informováni a poučeni, 

jak se chovat při manipulaci 

hydraulické ruky. V žádném 

případě se nesmí nikdo pohybovat 

pod hydraulickou rukou při 

manipulaci s prvky.  

 

 

                                                         Obr. 40 – nákladní valník s hydraulickou rukou MAN 8x4 

 

Technické parametry: 

Celková hmotnost: 26 000 kg 

Výkon: 316 kW 

Rozvor: 1,95 x 2,30 x 1,32 m 

Maximální rychlost: 85 km/hod 

Tab. 6 – technické parametry nákladního valníku s rukou 
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Technologické parametry: 

Užitná plocha: 6,5 x 2,5 m 

Užitečná hmotnost: 12 880 kg 

Maximální nosnost ruky: 4 390 kg 

Maximální dosah ruky (nosnost): 18,7 m (370 kg) 

Maximální výškový dosah (nosnost): 14,0 m (3 150 kg) 

      Tab. 7 – technologické parametry nákladního valníku s rukou 

 

1.3 POJÍZDNÉ LEŠENÍ CLIMTEC 5 m 

 

Účel: 

Pojízdné lešení bude využito hlavně pro osazení vrcholové vaznice se sloupky a pásky, 

na osazení krokví a na montáž hambálků. Lešení se dá nastavit do výšky 5-ti metrů, což 

je v našem případě dostačující. Lešení se bude pohybovat po stropě 1NP. 

BOZP: 

Pracovníci při práci na lešení se řídí nařízením 

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.  

 

Technické parametry: 

Hmotnost 23 kg 

Materiál hliník 

Třída lešení 3 

Příslušenství Pojízdná kolečka 

Tab. 8 – technické parametry pojízdného lešení 

 

Technologické parametry: 

Pracovní výška 5 m 

Rozměr podlážky 1,50 x 0,60 m 

Užitné zatížení 180 kg 

Tab. 9 – technologické parametry pojízdného lešení 

                                                                                   Obr. 41 – pojízdné lešení Climtec 5 m 



89 
 

 

1.4 UŽITKOVÝ VŮZ RENAULT TRAFIC FURGON – L1H1 

 

Účel: 

Užitkový vůz bude sloužit k přepravě menších, lehčích materiálů. Jedná se převážně o 

spojovací prvky využité při montáži krovu a střešního pláště, difůzní fólie, střešní okna 

a doplňkové materiály. Většina těchto materiálů bude odebírána ze stavebnin v Novém 

Městě na Moravě vzdálených cca 12,5 km od staveniště. 

BOZP: 

Řidič užitkového vozu je povinen 

dbát pravidel silničního provozu 

podle zákona č. 361/2000 Sb. o 

silničním provozu. 

 

 

 

 

                            Obr. 42 – užitkový vůz Renault Trafic Furgon – L1H1 

Technické parametry: 

Celková hmotnost: 2 760 kg 

Délka: 5 000 mm 

Šířka (se zpětnými zrcátky): 1 956 mm (2 283 mm) 

Výška (nezatížené vozidlo): 1 971 mm 

Rozvor: 3 098 mm 

         Tab. 10 – technické parametry užitkového vozu Renault 

 

Technologické parametry: 

Užitná plocha: 2 537 x 1 268 mm 

Skladovací výška: 1 387 mm 

Maximální skladovací objem: 5,2 m3 

Užitečná hmotnost: 1 004 kg 

Maximální hmotnost přívěsu: 2 000 kg 

Dveře do užitkového prostoru: Zadní (dvoukřídlové), boční (pravé) 

              Tab. 11 – technologické parametry užitkového vozu Renault 
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1.5 POJÍZDNÝ VOZÍK NA STŘEŠNÍ KRYTINU – LAŤOVÝ GEDA 

 

Účel: 

Vozík je určen pro přesun střešních tašek od střešního výtahu po střeše k manipulačnímu 

prostoru. Díky nastavitelným kolečkám, které se nastaví, dle rozpětí latí, se pohybuje 

vodorovně po pomocných latích. 

BOZP: 

Pracovníci při práci s pojízdným vozíkem se řídí 

nařízením 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.  

 

Technické parametry: 

Hmotnost 11 kg 

Výška vozíku 1,24 m 

Šířka vozíku 0,5 m 

    Tab. 12 – technické parametry pojízdného vozíku 

Obr. 43 – pojízdný vozík na střešní krytinu 

            Technologické parametry:                                               

Pracovní plocha 0,5 x 0,3 x 0,94 m 

Nosnost 125 kg 

Rozteč koleček nastavitelná 

 Tab.13 – technologické parametry pojízdného vozíku 

 

1.6 STŘEŠNÍ VÝTAH GEDA LIFT 200 STANDARD – ŠIKMÝ TYP 

  

Účel stroje: 

Střešní výtah bude využit při montáži střešního pláště. Bude vertikálně přesouvat 

materiál z úrovně terénu staveniště na střechu. Jedná se především o kontralatě, 

pomocné latě a betonové střešní tašky. Výtah může být využit i k vertikálnímu přesunu 

osob. 

BOZP: 

Pří používání střešního výtahu se musí dodržovat příslušné zákony a předpisy mezi ně 

patří: nařízení vlády č. 591/2006 sb. – o bližších minimálních požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 sb. – 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Technické parametry: 

Příkon: 1 kW 

Rychlost zdvihu: 25 m/min 

 Tab. 14 – technické parametry střešního výtahu 

 

Technologické parametry: 

Nosnost: 200 kg 

Maximální délka: 19 m 

    Tab. 15 – technologické parametry střešního výtahu 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obr. 44 – střešní šikmý výtah Geda Lift  



92 
 

2. Nářadí 

 

2.1 MOTOROVÁ PILA HUSQVARNA 236 

 

Použití: 

Motorová pila bude použita při zakracování 

prvků pro konstrukci krovu a zakracování latí u 

montáže střešního pláště. U krovu bude také 

použita pro vytváření některých tesařských 

spojů. 

                                                                                             

                                                                                       Obr. 45 – motorová pila Husqvarna 

BOZP: 

Při používání motorové pily se pracovník řídí nařízením vlády č. 378/2001 Sb. – 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí.    

                                 

Technické údaje: 

Délka lišty 35-40 cm 

Rozteč řetězu 3/8“ 

Objem válce 38 cm3 

Max. otáčky motoru 9000 ot./min. 

Hmotnost (bez řezacího 

zařízení) 

4,6 kg 

      Tab. 16 – technické údaje motorové pily 
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2.2 AKUMULAČNÍ VRTAČKA (ŠROUBOVÁK) BOSCH GSR 12-2 V 

 

Použití: 

Aku vrtačka bude použita pro vrtání otvorů pro spoje. Otvory 

pro osazení pozednic, otvory pro spojení svorníky. Dále bude 

využita jako šroubovák. Na stavbě budou alespoň dvě tyto 

vrtačky. 

BOZP: 

Při používání akumulační vratčky se pracovník řídí nařízením 

vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí. 

                                

                                                                                                      Obr. 46 – aku vrtačka Bosch 

Technické údaje:                                                                          

Max. kroutící moment (tuhý/měkký šroubový 

spoj) 

27/11 Nm 

Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0-400/1200 ot./min. 

Upínací rozsah 1-10 mm 

Napětí akumulátoru 12 V 

Doba nabíjení 60 minut 

Max. průměr vrtání do dřeva 23 mm 

Max. průměr vrtání do oceli 12 mm 

Max. průměr šroubování 7 mm 

Funkce Vícerychlostní, levý/pravý chod, 

softgrip 

                                         Tab. 17 – technické údaje aku vrtačky 

 

Údaje o hluku a vibracích: 

Hladina akustického tlaku 80 dB(A) 

Hladina akustického výkonu  91 dB(A) 

Nepřesnost 3 dB 

                   Tab. 18 – údaje o hluku aku vrtačky  
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2.3 AKUMULAČNÍ HŘEBÍKOVAČKA BOSCH GSK 18 V-LI  

 

Použití: 

Aku hřebíkovačka bude využita především u střešního pláště. Bude přibíjet difůzní fólii, 

veškeré laťování, podbíjení palubek.  

BOZP: 

Při používání akumulační 

hřebíkovačky se pracovník řídí 

nařízením vlády č. 378/2001 Sb. – 

kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

              

                                                                              Obr. 47 – aku hřebíkovačky Bosch 

 

Technické údaje: 

Průměr hřebíků Až 1,6 mm 

Délka hřebíků 32-63 mm 

Spouštěcí systém Samostatné vypínání 

Hmotnost (včetně aku) 3,5 kg 

Délka x šířka x výška 318 x 94 x 295 mm 

Napětí akumulátoru 18 V 

Kapacita zásobníku 110 kusů 

                     Tab. 19 – technické údaje aku hřebíkovačky 

 

 

2.4 KOTOUČOVÁ PILA BOSCH PKS 18 LI aku 

 

Účel: 

Kotoučová akumulační, ruční pila bude určená k menšímu opracování nebo zkrácení 

dřeva. Má ochranný kryt, který brání pořezání. Je vybavena napojovacím otvorem pro 

odsávání pilin a nečistot z procesu řezání. 
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BOZP: 

Při používání akumulační 

kotoučové pily se pracovník řídí 

nařízením vlády č. 378/2001 Sb. 

– kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

 

 

                                                         Obr. 48 – kotoučová pila Bosch 

 

Technické údaje: 

Napětí 18V 

Akumulátor 2,0 Ah 

Příslušenství Nabíječka (1 hodina) 

Řezy pod úhlem 90° a 45° 

          Tab. 20 – technické údaje kotoučové pily 
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3. Pracovní pomůcky 

 

- Vlhkoměr na dřevo 

- Tesařské kladivo 

- Tesařská pila rámová 

- Dláto 

- Úhelník  

- Sekera 

- Metr 

-Vodováha                                                                               

- Hoblík 

- Pásmo 

- Žebřík 

 - Provázek 

 - Tužka 

- Ruční ohýbačka plechu 

- Nůžky na plech 

- Nůžky na plech pákové 

- Ruční nýtovačka      Obr. 49 - nářadí 

 

4. Ochranné pomůcky 

 

- Přilba 

- Ochranný oděv 

- Pracovní rukavice 

- Reflexní vesta 

- Jistící sestava (zakotvená lana, vesta) 

- Ochranné brýle 

 

 

                                                                                          Obr. 50 – jistící lano 
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Úvod 

 

Pro zajištění požadavků kvality konstrukce dřevěného krovu a následného střešního 

opláštění byli zpracovány dva kontrolní a zkušební plány. První kontrolní zkušební plán 

je pro dřevěný krov, druhý pro střešní plášť. Oba kontrolní a zkušební plány obsahují 

vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, kde v každé části je několik bodů, které při 

realizaci konstrukce krovu a střešního pláště vedou k dosažení požadované kvality. 
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1. VSTUPNÍ KONTROLY 

 

1.1 Kontrola PD a jiných dokumentů 

 

Projektová dokumentace musí být úplná, správná a platná. Je zpracována 

autorizovaným projektantem, který za ni zodpovídá. Projektovou dokumentaci musí 

odsouhlasit projektant, investor a stavbyvedoucí. 

Dokumenty: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

Způsob kontroly: Vizuální 

Kontrolu provede: Projektant, stavbyvedoucí, investor 

Četnost kontroly: Jednorázově 

 

1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

 

Kontrola zařízení staveniště. Celé staveniště musí být oploceno do výšky 1,8 m. Musí 

být vybaveno otevíratelnou bránou dostatečné šířky, která musí být opatřena značkami 

zakazující vjezd jiným vozidlům než vozidlům stavby. Musí mít dostatečný počet 

kancelářských, hygienických a skladovacích buněk. Musí být vyřešeny potřebné 

staveništní rozvody. Dále musí být vyřešeny sklady, skládky a staveništní komunikace. 

Staveniště musí být v souladu s výkresem zařízení staveniště. 

Dokumenty: Projektová dokumentace 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí 

Četnost kontroly: Jednorázově 

 

1.3 Kontrola dokončení předcházejících procesů 

 

Kontrolujeme dokončení předchozích prací. Musí být dokončeny nadezdívky 

posledního podlaží, na kterých musí být ŽB věnec se zakotvenými závitovými tyčemi a 

štítové a nosné stěny. Kontrolujeme rovinnost podkladu, která musí být 5 mm na 

dvoumetrové lati. Dále kontrolujeme únosnost stropu a svislých konstrukcí a tuhost ŽB 

věnce (beton alespoň 2 týdny tvrdnutí).  

Dokumenty: ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě (platnost leden/1993) 
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Způsob kontroly: Měřením dvoumetrovou latí a metrem, vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Jednorázově 

 

1.4 Kontrola převzetí materiálů 

 

Jedná se o převzetí řeziva pro konstrukci dřevěného krovu. Z dodacích listů 

kontrolujeme druhy prvků, jakost a správné množství. Prvky nesmí být poškozené a 

nesmí obsahovat žádné trhliny. Prvky by neměli obsahovat větší odchylky než 5 mm. 

Zkontrolujeme vlhkost, která by neměla přesahovat 20%. Dle projektové dokumentace 

zkontrolujeme, zda je řezivo v takovém stavu, jaký je navržen – ochranné nátěry, 

pohledová kvalita,…  

Dokumenty: Dodací listy, ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva dle pevnosti (platnost 

únor/2015) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením vlhkoměrem, metrem, posuvným měřítkem 

 

 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí 

Četnost kontroly: Při každé dodávce 

 

1.5 Kontrola uskladnění materiálů 

 

Kontrolujeme stav skladovací plochy. Zda má zhutněný, kvalitní, rovný povrch, je 

odvodněna a má dostatečné rozměry pro uskladnění všech potřebných prvků. Dřevěné 

prvky ukládáme na tuto připravenou plochu na hranoly 100 x 100 mm, tak aby se řezivo 

nedotýkalo země. Prvky klademe na sebe a průběžně je prokládáme hranolky, aby 

nedocházelo k přímému kontaktu jednotlivých prvků a dali se dobře odebírat. Skládka 

by neměla být vyšší než 1,5 m. Spojovací materiál a nářadí bude uschováno 

v uzamykatelné buňce.  

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – 

Provádění (platnost říjen/1993) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí 

Četnost kontroly: Průběžná 
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1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků 

 

Kontrolujeme všechny pracovníky, kteří se budou podílet na realizaci konstrukce krovu, 

zda mají řádné oprávnění k vykonávání daných činností. Mistři by měli mít alespoň 

středoškolské vzdělání v oboru tesař. Pomocní pracovníci alespoň výuční listy. A 

všichni pracovníci budou proškoleni z hlediska BOZP. 

Dokumenty: Průkazy, záznam o ukončení studia 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí  

Četnost kontroly: Jednorázově 

 

1.7 Kontrola technického stavu strojů a nářadí 

 

Kontrolujeme, zda navržené stroje, souhlasí s těmi skutečně použitými. Stroje se 

kontrolují každý den před zahájením činností. Nesmí odkapávat žádné kapaliny, stroj 

musí být v dobrém technickém stavu a musí být plně funkční. Dále kontrolujeme 

oprávnění obsluhy stroje, zda má patřičný průkaz pro práci s daným strojem.  

Dokumenty: Technické listy strojů, průkaz obsluhy 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Strojník 

Četnost kontroly: Denně 

 

 

 

2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 

 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 

Práce na střeše jsou značně nebezpečné i za příznivého počasí, proto je nutné při 

zhoršeném klimatu práce přerušit. Práce je nutné přerušit při rychlosti větru větší než 8 
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m/s, výskytu mlh (kdy je znemožněna viditelnost do 30-ti m), hustém dešti nebo 

sněžení, vysokém mrznutí, nadměrných teplotách. 

Dokumenty:  

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí 

Četnost kontroly: Denně 

 

2.2 Kontrola pozednic  

 

Kontrolujeme vyvrtání otvorů pro uložení pozednic na závitové tyče. Kotvení cca po 

1,5 m. Kontrola použití předepsaných podložek a správného dotažení matic pro 

ukotvení. Kontrola provedení spojů mezi jednotlivými pozednicemi - plátování.  

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – 

Provádění (platnost říjen/1993) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

2.3 Kontrola sloupků 

 

Kontrola provedení zakotvení sloupku do ocelové patky, přišroubované do stropní 

konstrukce nad nosnou stěnou. Kontrola svislosti a polohy dané projektovou 

dokumentací. Kontrola spojení s dalšími prvky – pásky a vaznicí. 

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – 

Provádění (platnost říjen/1993), ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 

(platnost srpen/1994) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

2.4 Kontrola osazení vaznic 

 

Kontrola osazení na sloupky s pásky, na štítové nebo nosné stěny a podobné konstrukce. 

Podpory vaznic nesmí být vzdálenější než 4,5 m a první podpora od štítové stěny nesmí 
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být vzdálenější než 3 m. Kontrola vodorovné polohy a provedení uložení na sloupky. 

Kontrola provedení spojů mezi jednotlivými vaznicemi – tesařské spojení plátování, 

provádí se v místě sloupků. 

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – 

Provádění (platnost říjen/1993), ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 

(platnost srpen/1994) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

2.5 Kontrola provedení krokví a hambálků 

 

Kontrola osedlání krokví na pozednice a vaznice – maximální vyhloubení pro osedlání 

do 1/3 průřezu. Kontrola osových vzdáleností krokví dle projektové dokumentace (od 

0,8 do 1,2 m).  Volný konec krokví přes pozednice maximálně 1,5 m. Kontrola 

provedení tesařských spojů krokví a správného namontování svorníků. Vzdálenost 

krokví od komínových těles alespoň 50 mm. Kontrola osazení hambálků ke krokvím, 

jejich spojení svorníkem a přibití, dále kontrola rovinnosti vnitřního povrchu hambálků, 

které tvoří strop v obytném podkroví – kontrolujeme provázkem, odchylky do 10-ti mm.  

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – 

Provádění (platnost říjen/1993), ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí 

(platnost srpen/1994) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

 

2.6 Kontrola tuhosti krovu 

 

Kontrolujeme dodržení všech technologických postupů a provedení spojů. Krov musí 

být proveden přesně podle projektové dokumentace. Svorníkové spoje úplně dotaženy, 

je třeba později ještě přejít, jestli se nepovolili matice v důsledku sesychání dřeva. 

Hřebíkové spoje musí být důkladně zatlučeny, hlavičky lícují hranu dřevěných prvků. 

Dokumenty: Projektová dokumentace 
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Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

3. VÝSTUPNÍ KONTROLY 

 

3.1 Kontrola geometrie 

 

Kontrolujeme rozměry a polohu dřevěných prvků dle projektové dokumentace. 

Stavbyvedoucí kontroluje svislost, vodorovnost a umístění jednotlivých prvků pomocí 

vodováhy a svinovacího metru. Dovolená odchylka od projektové dokumentace pro 

dřevěné prvky je ±10 mm. 

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve 

výstavbě (platnost leden/1993) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Jednorázová 
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1. Vstupní kontroly 

1.1 Kontrola PD a jiných dokumentů 

 

Projektová dokumentace musí být úplná, správná a platná. Je zpracována 

autorizovaným projektantem, který za ni zodpovídá. Projektovou dokumentaci musí 

odsouhlasit projektant, investor a stavbyvedoucí. 

Dokumenty: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  

Způsob kontroly: Vizuální 

Kontrolu provede: Projektant, stavbyvedoucí, investor 

Četnost kontroly: Jednorázově 

 

1.2 Kontrola dokončení předcházejících procesů 

 

Kontrolujeme dokončení předchozích prací. Musí být dokončená celá konstrukce krovu, 

kontrolujeme všechny nosné prvky. Vizuální kontrola, zda jsou dobře provedené spoje, 

zda je konstrukce tuhá nebo se nějak výrazně neprohýbá.  

Dokumenty: ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě (platnost leden/1993) 

Způsob kontroly: Měřením dvoumetrovou latí a metrem, vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Jednorázově 

 

1.3 Kontrola převzetí materiálů 

 

Jedná se o převzetí materiálů pro konstrukci střešního pláště. Z dodacích listů 

kontrolujeme druhy materiálů, jakost a správné množství. Jednotlivé materiály nesmí 

být poškozené nebo nějak znehodnocené. Dřevěné prvky by neměli obsahovat větší 

odchylky než 5 mm, vlhkost by neměla přesahovat 20%. Dle projektové dokumentace 

zkontrolujeme, zda jsou dovezeny takové prvky, jaké jsou navrženy. 

Dokumenty: Dodací listy, ČSN 73 2824-1 Třídění dřeva dle pevnosti (platnost 

únor/2015) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením vlhkoměrem, metrem, posuvným měřítkem 
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1.4 Kontrola uskladnění materiálů 

 

Kontrolujeme stav skladovací plochy. Zda má zhutněný, kvalitní, rovný povrch, je 

odvodněna a má dostatečné rozměry pro uskladnění všech potřebných materiálů 

(především palet s taškami a dřevěné prvky). Ostatní materiál a nářadí bude uschováno 

v uzamykatelné buňce.  

Dokumenty: Projektová dokumentace 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

1.5 Kontrola způsobilosti pracovníků 

 

Kontrolujeme všechny pracovníky, kteří se budou podílet na realizaci střešního pláště, 

zda mají řádné oprávnění k vykonávání daných činností. Mistři by měli mít alespoň 

středoškolské vzdělání v oboru. Pomocní pracovníci alespoň výuční listy. A všichni 

pracovníci budou proškoleni z hlediska BOZP. 

Dokumenty: Průkazy, záznam o ukončení studia 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí  

Četnost kontroly: Jednorázově 

 

1.6 Kontrola technického stavu strojů 

 

Kontrolujeme, zda navržené stroje, souhlasí s těmi skutečně použitými. Stroje se 

kontrolují každý den před zahájením činností. Pro montáž střešního pláště se využije 

především šikmý střešní výtah, proto je nutné zajistit bezpečné napojení na elektrickou 

energii. Dále kontrolujeme oprávnění obsluhy stroje, zda má patřičný průkaz pro práci 

s daným strojem.  

Dokumenty: Technické listy strojů, průkaz obsluhy 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Strojník 

Četnost kontroly: Denně 
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2. Mezioperační kontroly 

 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 

Práce na střeše jsou značně nebezpečné i za příznivého počasí, proto je nutné při 

zhoršeném klimatu práce přerušit. Práce je nutné přerušit při rychlosti větru větší než 8 

m/s, výskytu mlhy (kdy je viditelnost snížena do 30-ti m), hustém dešti nebo sněžení, 

vysokém mrznutí, nadměrných teplotách. 

Dokumenty:  

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí 

Četnost kontroly: Denně 

 

2.2 Kontrola provedení difůzní fólie 

 

Kontroluje se přesnost pokládky, návaznost a překrytí. Překrytí jednotlivých pásů 

difůzní fólie je min. 100 mm (vyznačeno na difůzní fólii). Fólie by se měli napojovat 

tak, aby nevznikl T spoj. Důležité správné vyřešení detailů, oblepení vystupujících 

prvků nad střešní plášť. Fólie v hřebeni se uloží tak, aby překrývala celý hřeben a nebyl 

zde podélný spoj. Mechanické kotvení do krokví nutné přelepit těsnící páskou kladenou 

mezi fólií a kontralatí, kterou předepisuje výrobce. 

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 1901 Navrhování střech - základní 

ustanovení (březen/2011) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

2.3 Kontrola montáže kontralatí 

 

Kontrolujeme návaznosti na difůzní fólie. Kontrola osazení okapové lišty, zda je 

v celém obvodu střešního pláště. Dále kontrolujeme provedení kontralatí, osazují se na 
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osy krokví. Kontralatě musí být připevněny minimálně dvěma hřebíky. Musí být 

správně zatlučeny, hlavičky lícují povrch kontralatě. 

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – 

Provádění (platnost říjen/1993), ČSN 73 1901 Navrhování střech - základní ustanovení 

(březen/2011) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

2.4 Kontrola montáže latí 

 

Před montáží latí zkontrolujeme osazení síťky proti hmyzu. Pomocné latě jsou osazeny 

na kontralatě. Osazují se ve vzdálenosti, kterou předepisuje výrobce skládané střešní 

krytiny s odchylkou max. 5 mm. Latě musí být připevněny minimálně dvěma hřebíky. 

Musí být správně zatlučeny, hlavičky lícují povrch latě, aby nepřekáželi střešním 

taškám.  

Po provedení latí kontrolujeme osazení ocelových žlabových háků pro odvodnění 

střechy. Háky musí být přitlučeny alespoň dvěma hřebíky. 

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce – 

Provádění (platnost říjen/1993), ČSN 73 1901 Navrhování střech - základní ustanovení 

(březen/2011) 

Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

2.5 Kontrola montáže střešních oken 

 

Střešní okna musí být osazena přesně dle projektové dokumentace. Kontrolujeme 

ukotvení do rámu vytvořeného z latí, návaznost na střešní krytinu, v horní části osazení 

okapové lišty, v dolní části montáž těsnícího pásu. Kolem střešního okna musí být 

vytažena difůzní fólie a oblepena páskou, kterou předepisuje výrobce. 

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 1901 Navrhování střech - základní 

ustanovení (březen/2011), ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

(duben/2008) 
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Způsob kontroly: Vizuálně, měřením 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

 

2.6 Kontrola oplechování úžlabí 

 

Kontrolujeme provedení klempířských prací. Použitý materiál ocelový pozinkovaný 

plech musí být nepoškozený, správně naohýbaný a správně ukotvený. Musí být schopný 

plně odvádět veškerou vodu.  

 Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 3610 Navrhování klempířských 

konstrukcí (duben/2008) 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 

 

2.7 Kontrola pokládky střešní krytiny 

 

Kontrolujeme postup kladení tašek, zprava doleva a od spodu nahoru. Kotveny jsou 

pouze krajní tašky a to každá třetí. Při řešení úžlabí a nároží si musíme tašky uříznout 

na požadovaný tvar, požadavek na kvalitní pokrývačské práce. Kontrolujeme také 

provedení hřebene. Držák hřebenové latě musí být oblepen lepící páskou. Na 

hřebenovou lať musí být osazen zavětrovací pás. Samotné kladení hřebenáčů se provádí 

pomocí ocelových spojek, které zajišťují dostatečné ukotvení a návaznost. Na nároží se 

použije spojovací hřebenový kus. 

Dokumenty: Projektová dokumentace, ČSN 73 1901 Navrhování střech - základní 

ustanovení (březen/2011) 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Průběžná 
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3. Výstupní kontroly 

 

3.1 Kontrola celistvosti střešního pláště 

 

Vizuální kontrola kompletnosti. Zda nechybí některé prvky. Kontrola vyřešení detailů 

střešního pláště.  

Dokumenty: Projektová dokumentace 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: Jednorázová 

 

3.2 Kontrola po dokončení stavby 

 

Přejímka po dokončení celé stavby. Kontrola kompletnosti celé stavby. Doporučuje se 

tuto kontrolu provádět každé 2-3 roky. 

Dokumenty: Doporučení z praxe 

Způsob kontroly: Vizuálně 

Kontrolu provede: Stavbyvedoucí, Technický dozor investora 

Četnost kontroly: 2-3x ročně 
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1. Požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

 

1.1 Zajištění staveniště 

 

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 

pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 

narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

Reálný stav: Staveniště oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. 

Riziko: Oplocení je důležité, aby znemožnilo vstup nepovolených osob na staveniště, 

aby nebylo něco odcizeno nebo se někdo nezranil.  

 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Reálný stav:  Vjezd na staveniště opatřen výstražnou značkou: ,,Vjezd povolen pouze 

vozidlům stavby!“. A další výstražnou značkou: ,,Neoprávněným osobám vstup na 

staveniště zakázán!“. 

Riziko: Na staveništi se nesmí pohybovat neoprávněné osoby a vjíždět na něj 

s dopravními prostředky. 

 

1.2 Zařízení pro rozvod energie 

 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 

a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
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zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny. 

Reálný stav:  Staveništní rozvody elektřiny jsou vedeny v zemi a tudíž nijak neohrožují 

osoby na pracovišti. Pouze vedení prodlužovacích kabelů z rozvaděče pro provoz 

staveništního výtahu a provoz ručního elektrického nářadí bude veden nad povrchem 

v kabelech obalených gumovou hmotou.  

Riziko: Při kontaktu s elektrickým proudem hrozí vysoké nebezpečí. 

 

1.3 Požadavky na obsluhu strojů 

 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 

přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 

překážek. 

Reálný stav: Stavbyvedoucí seznámí strojníka automobilového jeřábu s podmínkami 

na staveništi. Vyznačí si místo zakotvení autojeřábu, polohu skládky a další potřebné 

informace. 

Riziko: Při manipulaci s kočkou autojeřábu hrozí náraz do stávajících konstrukcí nebo 

ohrožení ostatních osob na pracovišti. 

 

Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 

stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 

uvolnění. 

Reálný stav: Strojník autojeřábu musí stroj zapatkovat. Autojeřáb je zapatkovaný 

během jakékoliv manipulace. 

Riziko: Při nesprávném zapatkování hrozí posun autojeřábu, což způsobí ohrožení 

objektu a okolí stavby. 
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1.4 Skladování a manipulace s materiálem 

 

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

Reálný stav: Hlavní materiál skladován na zpevněné ploše vymezené skládky, ostatní 

materiál uložen v uzamykatelné buňce. 

Riziko: Špatně uskladněný materiál se může znehodnotit – mechanické poškození, 

nalvhnutí, znečištění. 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

Reálný stav: Skladovací plocha vytvořená ze zhutněného betonového recyklátu frakce 

do 32 mm. Plocha je odvodněná a rovná a její rozměry jsou dostačující. 

Riziko: Při nezhutněném, mokrém terénu hrozí poškození skladovaných materiálů. 

 

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 

tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

Reálný stav: Dřevěné prvky ukládány na sebe a prokládáme dřevěnými prokladky 20 

x 20 mm. Ráz řeziva je uložen na dřevěné hranolky tak, aby se prvky nedotýkaly země. 

Riziko: Při nepoužití prokladků prvky nejdou uchopit. Pozor musíme dávat také na 

zborcení rázu řeziva.  

  
2. Požadavky dle 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 

 

2.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 

Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
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četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 

umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 

dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

Reálný stav: Při montáži krovu se bude pracovat z podlahy 2NP kde je jediný otvor a 

to schodiště, pracovníci musí dbát zvýšené opatrnosti v práci v blízkosti tohoto otvoru 

popřípadě otvor dočasně zakrýt. Při montáži střešního pláště se pracuje ve výšce, 

pracovníci se pohybují po žebřících nebo pomocných latích a jsou vždy jištěni 

zaháknutým lanem. 

Riziko: Riziko pádu z výšky, kdy hrozí rozsáhlé úrazy. 

 

2.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 

Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 

povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 

bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 

průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 

prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 

Reálný stav: Použité pracovní prostředky jsou rukavice, přilba, vesta a jistící lano. 

Kontrolujeme každý den, před zahájením prací, zda jsou pomůcky v pořádku. 

Riziko: Hrozí pochroumání rukou a jiných částí těla, proto je nutné se chránit. 

 

Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

Reálný stav: Kontrolujeme každý den, před zahájením prací, zda jsou pomůcky 

v pořádku. 

Riziko: Při špatném stavu ochranné prostředky nemusí plnit svoji funkci. 

 

Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 

Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 

vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 

kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 

osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 

dostatečně odolné. 
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Reálný stav: Proti pádu z výšky jsou použita jistící lana, které má každý pracovník, 

který se bude pohybovat po šikmé střešní konstrukci. 

Riziko: Riziko pádu z výšky, kdy hrozí rozsáhlé úrazy. 

 

Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 

zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

Reálný stav: Stavbyvedoucí proškolí veškeré pracovníky, kteří se dostanou do práce ve 

výškách. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům, důležité upozornit 

na všechny možné překážky, které se na stavbě vyskytují. 

 

2.3 Používání žebříků 

 

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 

prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 

nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 

nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 

nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

Reálný stav: Na žebříku nebudou prováděny náročné činnosti ani se nebude 

manipulovat z točivým nářadím.  

Riziko: Při práci na žebříku hrozí pád pracovníka s žebříkem, nebo bez něj. Nutno dbát 

zvýšené opatrnosti při těchto pracích. 

 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 

žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům. 

 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
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Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům. 

 

Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 

osoba. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při pohybu jednoho pracovníka hrozí, že ovlivní pohyb druhého pracovníka na 

žebříku a hrozil by pád. 

 

Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 

takovému použití výrobcem určen. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Hrozí posunutí žebříků a následný pád, nebo osoby ztratí stabilitu a můžou se 

zřítit. 

 

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 

nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 

může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí 

být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 

volný prostor alespoň 0,6 m. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při nedostatečném přesahu, nebo při nedostatečném sklonu žebříku, hrozí pád. 

 

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 

konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 

dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům. 

 

Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 

než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům. 
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2.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 

jak během práce, tak po jejím ukončení. 

Reálný stav: Stavbyvedoucí zajistí dodržení této zásady. U montáže krovu by neměl 

být problém, jedná se především o montáž střešního pláště.  

Riziko: Při špatném skladování prvků do výšky, hrozí pád prvků na pracovníky. 

 

Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům. 

 

Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 

nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 

dokumentaci. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při přeložení konstrukcí např. taškami nebo jiným materiálem hrozí jejich 

zborcení. 

 

2.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

Reálný stav: V těchto prostorách bude zakázán pohyb osob a nebudou se zde ukládat 

žádné materiály ani parkovat žádné stroje. 

Riziko: Při práci ve výškách se může stát, že pracovníci shazují nějaké odpady nebo 

spadne nějaké nářádí. 

 

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 
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b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 

pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 

nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 

jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům. 

 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům. 

 

Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 

ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 

m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 

místech dopravy materiálu. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům. 

 

2.6 Práce na střeše 

 

Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

c) propadnutí střešní konstrukcí. 
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Reálný stav: Pracovníci jsou chráněni proti pádu z výšky pomocí jistících lan. Proti 

sklouznutí jsou chráněni tím, že se pohybují po pomocných latích nebo střešním výtahu. 

Na propadnutí střešní konstrukcí si v našem případě musejí dávat velký pozor, protože 

prostor mezi krokvemi není vyplněn bedněním, proto je nutné se pohybovat po 

krokvích, v žádném případě nestoupat na difůzní fólii. 

Riziko: Hrozí sklouznutí, propadnutí pod střešními konstrukcemi nebo pád ze střechy, 

kdy hrozí vážná poranění. 

 

2.7 Shazování předmětů a materiálů 

 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 

jiných nežádoucích účinků. 

Reálný stav: Shazování předmětů lze, pouze ve výše zmíněných případech. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům. 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat 

místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z 

výšky. 

Reálný stav: Pracovníci proškoleni pro dodržování výše uvedených zásad. 

Riziko: Pracovník musí dávat pozor, aby ho shazovaný materiál nestrhl z výšky dolů. 

 

2.8 Přerušení práce ve výškách 

 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 

se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
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závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 

rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

Reálný stav: Přerušení prací za výskytu výše zmíněných podmínek stanoví 

stavbyvedoucí. Pracovní podmínky musí zkoumat každý den a provádět o tom zápis. 

Riziko: Práce na střeše se provádí velice špatně za ztížených klimatických podmínek, 

nebezpečí pádu a dalších poranění je o to vyšší. 

 

2.9 Školení zaměstnanců 

 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 

ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 

pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 

výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži 

a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

Reálný stav: Proškolení zajistí stavbyvedoucí. 

Riziko: Při nedostatečném proškolení dochází ke zbytečným úrazům. 
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Závěr 

 

V mé bakalářské práci jsem řešil přípravu vybrané technologické etapy zastřešení pro 

realizaci domu zdravotních služeb v Bobrové.  

Postupně jsem zpracoval technickou zprávu, naplánoval jsem dopravní trasy pro 

zásobování stavby, zpracoval jsem položkový rozpočet s výkazem výměr v programu 

BuildpowerS, vytvořil jsem technologický předpis, rozvrhl jsem zařízení staveniště, 

vytvořil časový plán v programu Contec, provedl jsem návrh strojní sestavy, sepsal jsem 

kontrolní a zkušební plán pro konstrukci krovu a montáž střešního pláště a zpracoval 

bezpečnost a ochranu zdraví osob při práci. 

Tímto byla vytvořena stavebně-technologická příprava pro provádění konstrukce krovu 

a montáže střešního pláště. 
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