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ÚVOD 

 

Předmětem této bakalářské práce technologické řešení montáže obvodového pláště přístavby 

administrativního charakteru a skladových prostor. Konkrétně se jedná o opláštění budovy 

s použitím lehkého obvodového pláště.  

 

Je na místě uvést, že se jedná systém lehkého obvodového pláště s obkladovými panely typu 

KINGSPAN KS 1150 FR. Jednotlivé panely se skládají z krycí vrstvy z ocelových plechů a 

izolačního jádra z minerální vlny. Ocelové plechy jsou opatřeny antikorozní povrchovou 

úpravou, tj. oboustranným žárově pozinkovaným povlakem. 

 

Druh obvodového pláště byl zvolen jako lehce udržovatelná omyvatelná konstrukce, odolná 

povětrnostním podmínkám. Vyznačuje se velmi dobrými požárními a ekologickými 

charakteristikami. Důležitým faktorem je také forma suché montáže fasády, která značně 

urychluje výstavbu. Pro dané části opláštění je použita snadná montáž formou „péro – drážka“ 

a to v konstrukci, zhotovené horizontálně montovanými panely.  

 

Pro dané opláštění budovy je také důležité zvolit materiály i systémy pro jejich kotvení. Dále 

je nutné stanovit postup, podmínky a způsob realizace. Za nejdůležitější faktor lze však 

pokládat správné provedení montážních detailů. 
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LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ 

 

Základní informace o lehkých obvodových pláštích 

 

Oblast využití lehkých obvodových plášťů je velmi široká. Jejich význam vyniká zejména       

u konstrukcí skeletového charakteru, tedy hlavně v oblasti staveb výrobních, skladových, 

administrativních, nákupních a reprezentativních center. V těchto případech lehký obvodový 

plášť plní zejména funkci dělící, ochrannou, izolační a estetickou a zpravidla nepřenáší žádné 

jiné zatížení kromě vlastní tíhy. Konstrukce lehkého obvodového pláště velmi často přenášejí 

své zatížení do hlavní nosné konstrukce objektu, a proto ve snaze každého návrhu je řešení 

z co nejlehčích stavebních materiálů. 

 

Vlastnosti lehkých obvodových plášťů 

 

Lehké obvodové pláště podléhají požadavkům na bezpečnost, únosnost, trvanlivost                 

a rozměrovou stálost, tepelnou ochranu, akumulační schopnost, ochranu proti hluku, požární     

a zdravotní nezávadnost. 

 

Z hlediska optimálního návrhu tepelné izolace má obvodový plášť zajistit minimální spotřebu 

tepelné energie na vytápění domu v zimě a zároveň má snížit přehřívání interiéru v letních 

měsících.  

 

Konstrukce obvodového pláště může být doplněna provětrávanou vzduchovou vrstvou mezi 

vnějším obkladem a obvodovou zdí, která zajišťuje optimální vlhkostní režim obvodové stěny 

a napomáhá minimalizovat tepelnou zátěž v letních měsících (proudění vzduchu 

v provětrávané vrstvě ochlazuje fasádní plášť). Při návrhu konstrukce obvodového pláště je 

nutné dbát pravidel stavební fyziky. 

 

Další důležitou vlastností je architektonické ztvárnění dané konstrukce, které by mělo být 

konstrukčně co nejsnadněji proveditelné a snadno montovatelné a demontovatelné, nezávisle 

na hlavní nosné konstrukci a to zejména z důvodu provozem poškozeným obkladním 

materiálům. V neposlední řadě by měl být kladen důraz na hospodárnost a kvalitu 

obvodového pláště po dobu životnosti budovy. 
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Rozdělení lehkých obvodových plášťů s roštovou konstrukcí 

 

Vzhledem k tématu této bakalářské práce, tj. využití lehkého obvodového pláště z panelů typu 

KINGSPAN, si dovoluji přiblížit tyto konkrétní konstrukce. 

 

Nosná konstrukce 

 

 Dělení nosných konstrukcí: 

- viditelné uchycení 

- neviditelné uchycení 

 

 Rozdělení dle vizuálního projevu uchycení obkladových desek: 

- mechanické 

- chemické 

- kombinované 

 Rozdělení dle způsobu uchycení: 

 Složení nosných konstrukcí je dále specifické pro jednotlivé druhy použitých 

obkladových desek: 

- keramických 

- cihelných 

- betonových 

- cementovláknitých 

- tvrzených umělohmotných 

- skleněných 

- plechových 
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Obecné rozdělení lehkých obvodových plášťů: 

 

 Zděné  

 Panelové 

 Roštové 

 Kombinované 

 Z velkorozměrových kompaktních panelů 

 Speciální 

- Lehké integrované obvodové pláště 

- Lehké tepelné obvodové pláště 

- Fasády s bodovým připojením skleněných systémů 

- Dvojité transparentní fasády 

 

Podle skladby vrstev: 

 

 Provětrávané – studené fasády 

 Neprovětrávané – teplé fasády 

 Kombinované – studeno teplé fasády 

 Dvojité transparentní fasády 

- Celoplošné dvojité pláště 

- Komínové dvojité pláště 

- Kazetové dvojité pláště 
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a)   Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 

obchodní  firma (fyzické osoby), IČ, sídlo stavebníka  (právnické  osoby), jméno a 

příjmení projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob, vedené Českou komorou architektů nebo Českou  komorou  

autorizovaných  inženýrů  a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem 

nebo specializací jeho autorizace a jeho kontaktní  adresou, základní 

charakteristika stavby a její účel 

 

          -  název  stavby :  Obvodový plášť přístavby firmy GUVEX, s.r.o. 

          -  místo stavby :  k.ú. Lanškroun 

          -  parcela číslo :  4101/11, 4101/12, 4101/42, 4101/43, 4101/45, 4101/46 

          -  vlastník objektu :       GUVEX, s.r.o. 

                                                      Dukelských Hrdinů 1011,  563 01  Lanškroun 

                IČ  259 80 751 

                                                         

          -  investor stavby :  GUVEX, s.r.o. 

                Dukelských Hrdinů 1011,  563 01  Lanškroun 

IČ  259 80 751 

          -  stavební úřad :  Lanškroun 

          -  okres :  Ústí nad Orlicí 

          -  kraj :  pardubický 

          -  projektant :  Ing. Antonín Němec, ČKAIT -  0700195 

     B. Martinů 954 

     563 01 Lanškroun – Žichlínské Předměstí 

                  

-  základní charakteristika stavby :  

Jedná se o přístavbu nepodsklepeného třípodlažního průmyslového objektu 

s tepelně izolačním vnějším obvodovým pláštěm. 
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b) Údaje o objektu, pozemku a majetkových vztazích, údaje o dosavadním využití     

a zastavěnosti území, údaje o stavebním pozemku 

     

Místo stavby se nachází na okraji města Lanškroun, v areálu průmyslových objektů 

vedle silnice Lanškroun – Sázava (silnice ozn. II/315). Jedná se o přístavbu–spojení      

4 stávajících objektů, které jsou již využívány firmou GUVEX. Vznikne takto jeden 

celkový objekt, kolem něhož je dostatečně velká manipulační a parkovací plocha, 

patřící taktéž firmě GUVEX. V územním plánu je toto území určeno k zastavění 

průmyslovou zástavbou a sklady, což je v souladu s navrhovanými úpravami.  

Při návrhu byly vzaty v úvahu požadavky dotčených orgánů státní správy a správců 

sítí. Areál firmy je napojen na silnici 2. třídy stávající přístupovou cestou, která je 

v majetku firmy a stávajícím vjezdem z místní obslužné komunikace (za objektem 

firmy BEMA Lanškroun, s r.o.). Celý areál dříve sloužil jako strojní a traktorová 

stanice a následně byl privatizován a rozdělen. Areál a objekty jsou v současné době 

napojeny na tyto inženýrské sítě.: tj. vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, 

elektrické vedení NN a plyn. Vlastní pozemek areálu je území s mírným spádem 

k jihozápadu a v současné době je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha.  

 

c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní technickou 

infrastrukturu 

 

 údaje o průzkumech  : 

      Před zahájením projektových prací byly provedeny  průzkumy a zaměření 

současného stavu objektu, na základě kterých byly zpracovány následující dokumenty:   

 

- geometrický plán zpracovaný oprávněným geodetem  

- výkresy stávajícího stavu objektu 

- posudek o stanovení radonového indexu od firmy VP radon  

 

napojení na infrastrukturu  : 

Objekt je a zůstane komunikačně napojen hlavním vjezdem na ulici Dukelských 

hrdinů. Vjezd do ulice za objektem firmy BEMA Lanškroun s.r.o. bude využíván 

pouze příležitostně. Parkování je zajištěno v dostatečném počtu na přilehlých 

parkovištích (podrobněji viz část Souhrnná technická zpráva). Dotčené objekty jsou 
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napojeny stávajícími přípojkami na elektrickou energií, plynovod, městský vodovod    

a na kanalizaci. Do stávajících objektů je taktéž zavedena i telefonní přípojka.  

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Během zpracování dokumentace pro stavební povolení byla zohledněna vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a provozovatelů síti. Jejich připomínky a požadavky 

byly zapracovány do projektové dokumentace. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Při návrhu objektu byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu.  

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,   

 popřípadě  územně  plánovací  informace  u  staveb  podle § 104 odst. 1   

 stavebního zákona 

  

V platném územním plánu je toto území vymezeno jako bydlení smíšené s nerušícími 

provozy, tzn., že zde mohou být umístěny stavby pro obchod a služby, velkoprodejny 

a provozovny s nerušícím provozem. Navrhovaná přestavba objektu je tedy v souladu 

s podmínkami územního plánu.  

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření                        

v dotčeném území 

 

Pro realizaci uvedené stavby není nutné provádět žádné související stavby nebo 

podmiňující investice. 

 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Zahájení stavebních prací   . . . . . . . . . . . . . …..září  2012 

Ukončení prací                    . . . . . . . . . . . . . listopad 2012 
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i) Statistické údaje orientační hodnoty stavby bytové, nebytové, na ochranu 

životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 

bytové či nebytové v m2 

 

Parametry a kapacitní údaje stavby    : 

-  obestavěný prostor přístavby                                                                17.962,00 m3 

-  zastavěná plocha přístavbou                                                                   1.804,91 m2 

-  užitková plocha všech využívaných místností:  

  

       stávající objekty   : budova  ozn.  “A“                                            399,00 m2   

                                           budova  ozn.  “B“                                             389,20 m2   

                                               budova  ozn.  “D“                                                386,74 m2   

                                             budova  ozn.  “E“                                                 385,50 m2   

                                              ocelová kolna                                                      419,80 m2   

           

        přístavba       :           sekce  I.  ( místnost č. 104 )                                      683,10 m2   

                                            sekce  II. ( místnost č. 103 )                                      572,70 m2  

                                            sekce  III.( místnost č. 101 a 102 )                            549,11 m2   

                                             c e l k e m                                                               3.785,15 m2 
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1) Urbanictické, architektonické a stavebně technické řešení 

  

Dokumentace je vypracována pro obvodový plášť na přístavbě administrativní budovy 

a přilehlých skladových hal. Objekt se nachází v Lanškrouně a je součástí stávajících 

objektů firmy GUVEX s.r.o. Z hlediska architektonického se nejedná o hmotově 

složitou stavbu.  

 

Hlavní část, tzn. Budova administrativního rázu, bude v 1NP řešena z jihozápadní -

vstupní strany zasklením a ze severovýchodní - zadní strany montovanými fasádními 

panely KINGSPAN KS 1150FR tl. 120 mm v barevném provedení Antracit. Montáž 

fasády bude pokračovat přes všechna 3 podlaží této hlavní části a dále pak na čelních 

stranách skladových bočních hal. Montáž bude započata bezprostředně po dokončení 

etapy nosných konstrukcí objektu a nosného roštu pro tento plášť. 

 

Charakteristika konstrukčního systému: 

 

Jedná se o stěnový obvodový plášť, jehož konstrukci tvoří ocelová konstrukce, 

upevněná kotevními prvky k nosnému systému objektu pomocí samořezných vrutů. 

Materiál konstrukce nepodléhá biologickým vlivům a vyznačuje se velmi dobrými 

požárními a tepelně izolačními charakteristikami a dále dobrou odolností vůči 

povětrnostním vlivům. Nosný systém se skládá z vertikálních ocelových nosníků tvaru 

I a z části ze samotného železobetonového systému objektu. Horizontální část nosného 

systému tvoří nosníky tvaru U. Tyto nosníky vytvářejí rám pro plánované otvory          

a prostupy. 

 

a. Před započetím přípravných prací je investorem (objednatelem) předáno 

staveniště zhotoviteli stavebních prací, zde konkrétně montáže obvodového 

pláště. Staveniště se předává za přítomnosti objednatele, projektanta a 

zhotovitele. Staveniště bude řádně připraveno, aby souhrn všech činností, které 

je potřeba na staveništi vykonat, mohl probíhat nerušeně, plynule a bezpečně. 

 

b. Architektonické řešení stavby bude provedeno tak, aby nerušilo ráz krajiny a 

splývalo v souladu s postupující urbanizaci města. 
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c. Stavba bude napojena na stávající sítě, vedené ulicí Dukelských hrdinů. Objekt 

je na pozemku přímo přístupného z výše uvedené komunikace. Případné 

terénní úpravy budou provedeny dle skutečného výškového uspořádání 

stávajícího terénu. Dodatečné úpravy původního zařízení staveniště nejsou 

součástí etapy provedení opláštění průmyslové budovy, byly postoupeny jiné 

stavební firmě. 

 

d. Stavba bude zcela nezávadná, provedena s ohledem na ochranu životního 

prostředí. Během stavby musí být dodržena hlediska bezpečnosti pracovníků 

(ochranný oděv, proškolení při práci ve výškách, …). Musí být dodržována 

bezpečnost dle zprávy „Bezpečnostní opatření na stavbě“. 

 

e. Bezbariérové řešení užitných ploch stavebního objektu není součástí prací pro 

provedení opláštění. 

 

 f. Podkladem byla projektová dokumentace – výkresy pohledů, půdorysy a řezy 

 

g. Dokumentace řeší opláštění průmyslového objektu, plochy fasád jsou celistvé, 

konstrukce bude přerušena pouze otvory oken a dveří, případně vrat. 

 

h. Stavba se nachází v průmyslové zóně, kde neovlivňuje žádné stavby na 

okolních pozemcích. Architektonické a stavební provedení je řešeno s ohledem 

na ochranu okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a to i po 

jejím dokončení, resp. jejich minimalizace. 

 

i. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků řeší zpráva 

„Bezpečnostní opatření na stavbě“. 
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2) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Objekt je založen na betonových pasech a pilotách, odpovídajících předpokládanému 

namáhání základové spáry. Betonové a ocelové sloupy jsou navrženy a osazeny tak, 

aby vyhovovali ČSN, včetně zatížení sněhem a větrem v této oblasti. 

Montáž konstrukce obvodového pláště bude podléhat průběžným kontrolám, aby bylo 

zajištěno správné provedení, jehož výsledkem bude odolnost a stabilita celé 

konstrukce fasády. 

 

3) Požární bezpečnost 
 

Zachování nosnosti po určitou dobu zaručí protipožární opatření, která jsou v objektu 

řešena návrhem protipožárních stěn, dveří, apod. a jsou řešena v souhrnné technické 

zprávě pro VZT a protipožární opatření. 

 Řešeno dle: 

- ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

- ČSN EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí: Navrhování konstrukcí na 

účinky požáru 

 
 
4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Veškeré prostory budou řádně osvětleny a odvětrány. Žádná trvalá pracoviště nejsou 

bez denního osvětlení a větrání. Pro personál je k dispozici dostatečné sociální zázemí. 

Odpad z provozu budovy je ukládán do kontejnerů a je likvidován oprávněnými 

organizacemi (firma předloží při kolaudaci zpracovaný program odpadového 

hospodářství). 

     
   Odpad vzniklý stavební činností bude odvezen na řízenou skládku. 
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5) Bezpečnost při užívání 

 

Provoz v objektu bude stanoven provozním řádem, který provozovatel předloží při 

kolaudaci. Uložení skladovaného materiálu bude v regálech, které budou označeny 

nosností. 

6) Ochrana proti hluku 

 

 Stavba bude postavena dle požadavků uvedených v následujících normách: 

- ČSN 73 0532 – Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a 

v budovách. Požadavky. 

- ČSN EN ISO 140-3 až 7 – Akustika: ?ěření zvukové izolace stavebních 

konstrukcí a v budovách – Část 3 až 7 

- ČSN EN ISO 717-2 – Akustika: Hodnocení zvukové izolace stavebních 

konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost 

 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

 

Objekt je navržen z takových materiálů a v takových tloušťkách, které odpovídají 

předepsaných normám a hodnotách tepelného odporu a celkové bilanci spotřeby tepla. 

V přístavbě bude vytápěna pouze místnost č. 102, ostatní plochy nebudou vytápěny. 

Obvodový plášť je řešen včetně vrstvy tepelné izolace, která byla zvolena s ohledem 

na klady fasád v zimě a v létě. 

 

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

Do objektu je nájezd bez jakéhokoliv výškového rozdílu. Objekt je v souladu 

s vyhláškou o využívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu. Vzhledem 

k tomu, že charakter výroby nepředpokládá práci tělesně postiženým osobám, není 

v návrhu uvažováno s jejich zaměstnáváním ( viz.vyhl. č. 396/2001 Sb.)   
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9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, agresivní vody, 

seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

 

V daném území není prokázána přítomnost radonu ani velmi agresivních spodních 

vod. Území se nenachází na poddolovaném území, ani v ochranném pásmu. Území je 

seismicky neaktivní. 

 

 

10) Ochrana obyvatelstva 

 

Navržená stavba nijak neohrožuje obyvatelstvo. Transport materiálu je prováděn 

pouze v běžné denní době. 

 

11) Inženýrské stavby (objekty) 

 

Pro uvedenou stavbu není nutné, mimo uvedených přípojek, budovat žádné další 

inženýrské stavby. 

 

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

 

Objekt bude i po dokončení přístavby nadále sloužit firmě GUVEX, s.r.o.  Její hlavní 

činností je velkoobchod s instalační materiálem a sanitárními výrobky (prvky pro 

vytápění objektů, potrubí, zařizovacími předměty apod.). Výrobky jsou dováženy po 

jednotlivých segmentech, zde jsou kompletovány, baleny a dále distribuovány do 

maloobchodu. Některé výrobky jsou dováženy ve velkém množství a jsou zde tříděny, 

přebalovány do menšího množství a dále distribuovány do obchodních sítí. Pro tyto 

činnosti nejsou nutná žádná technologická nebo strojní vybavení pouze montážní a 

kompletovaní stoly a plochy.   
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Obr. Vizualizace 
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   Obr. Mapa polohy stavby1 

 

 
Obr. Mapa polohy stavby 2 
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Obr. Zastavěnost okolí 
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Obr. Bližší vztahy dopravních tras 

 
Červená linie vyznačuje dostupnost staveniště z hlavní dvouproudové silnice Lanškroun - 

Sázava ozn. II/315 od Malého náměstí v Lanškrouně. Ulice Dukelských hrdinů nemá žádné 

omezení pro nákladní dopravu. Očekává se tedy bezproblémový příjezd na staveniště. 
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1.1 5,925 6,814 25,100 171,025 10 68,138 1710,251
1.2 3,250 3,738 25,100 93,811 6 22,425 562,868
1.3 1,625 1,869 25,100 46,906 4 7,475 187,623
1.4 6,400 7,360 25,100 184,736 2 14,720 369,472

112,758 2830,213
2.1 5,925 6,814 25,100 171,025 11 74,951 1881,276
2.2 3,250 3,738 25,100 93,811 7 26,163 656,679
2.3 4,215 4,847 25,100 121,666 5 24,236 608,330
2.4 5,925 6,814 25,100 171,025 1 6,814 171,025
2.5 4,210 4,842 25,100 121,522 1 4,842 121,522
2.6 6,400 7,360 25,100 184,736 2 14,720 369,472

151,725 3808,304
6.1 3,600 4,140 25,100 103,914 4 16,560 415,656
6.2 5,625 6,469 25,100 162,366 8 51,750 1298,925
6.3 5,675 6,526 25,100 163,809 5 32,631 819,044

6.4a 1,810 2,082 25,100 52,246 1 2,082 52,246
6.4b 2,785 3,203 25,100 80,389 1 3,203 80,389
4.1 6,200 7,130 25,100 178,963 8 57,040 1431,704
4.2 6,000 6,900 25,100 173,190 12 82,800 2078,280
4.3 3,500 4,025 25,100 101,028 2 8,050 202,055
4.4 0,900 1,035 25,100 25,979 6 6,210 155,871
R.1 7,100 8,165 25,100 204,942 2 16,330 409,883
R.2 6,000 6,900 25,100 173,190 4 27,600 692,760

304,256 7636,813
5.1 4,940 5,681 25,100 142,593 4 22,724 570,372
5.2 5,000 5,750 25,100 144,325 8 46,000 1154,600
5.3 5,050 5,808 25,100 145,768 5 29,038 728,841

5.4a 2,110 2,427 25,100 60,905 1 2,427 60,905
5.4b 1,810 2,082 25,100 52,246 1 2,082 52,246
3.1 6,200 7,130 25,100 178,963 8 57,040 1431,704
3.2 6,000 6,900 25,100 173,190 12 82,800 2078,280
3.3 3,500 4,025 25,100 101,028 2 8,050 202,055
3.4 1,000 1,150 25,100 28,865 8 9,200 230,920
R.1 7,100 8,165 25,100 204,942 2 16,330 409,883
R.2 6,000 6,900 25,100 173,190 4 27,600 692,760

303,290 7612,566

Součet celkem [m 2 ] 872,028 21887,897

Prvky obvodového pláště - desky

                    / římsa 10

Pohled / osa Označení Délka 1 
deska [m] 

Jihovýchodní / osa 24

                  / osa 15

Severozápadní / osa 1

Hmotnost 1 
bm [kg] 

Plocha 1 
deska [m2] 

Hmotnost 1 
deska [kg] 

Počet [ks]
Plocha 

celkem [m2]

                     / osa 10

Jihozápadní / osa A

Severovýchodní / osa G

                 / římsa 15

Hmotnost 
celkem [kg]

Mezisoučet

Mezisoučet

Mezisoučet

Mezisoučet
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I 120 2,654 11,100 29,459 2 5,308 58,919
I 120 2,752 11,100 30,547 2 5,504 61,094
I 120 3,130 11,100 34,743 2 6,260 69,486

17,072 189,499
U 120 5,600 13,400 75,040 2 11,200 150,080
U 120 3,924 13,400 52,582 8 31,392 420,653
U 120 2,674 13,400 35,832 4 10,696 143,326
U 120 2,750 13,400 36,850 2 5,500 73,700

58,788 787,759
I 120 2,654 11,100 35,564 2 5,308 71,127
I 120 2,752 11,100 36,877 2 5,504 73,754
I 120 3,130 11,100 41,942 2 6,260 83,884

75,860 1016,524
U 120 3,924 13,400 52,582 11 43,164 578,398
U 120 2,674 13,400 35,832 6 16,044 214,990
U 120 1,652 13,400 22,137 1 1,652 22,137
U 120 1,750 13,400 23,450 6 10,500 140,700
U 120 2,660 13,400 35,644 1 2,660 35,644

30,856 413,470
I 120 7,000 11,100 93,800 2 14,000 187,600
I 120 7,535 11,100 100,969 2 15,070 201,938
I 120 2,646 11,100 35,456 1 2,646 35,456
I 120 3,292 11,100 44,113 1 3,292 44,113

35,008 469,107
U 120 3,927 13,400 52,622 1 3,927 52,622
U 120 2,080 13,400 27,872 2 4,160 55,744
U 120 3,480 13,400 46,632 1 3,480 46,632

46,575 624,105
I 120 2,655 11,100 29,471 1 2,655 29,471
I 120 2,752 11,100 30,547 1 2,752 30,547
I 120 3,124 11,100 34,676 2 6,248 69,353
I 120 2,952 11,100 32,767 5 14,760 163,836

26,415 293,207
U 120 0,900 13,400 12,060 1 0,900 12,060
U 120 4,309 13,400 57,741 2 8,618 115,481
U 120 4,586 13,400 61,452 2 9,172 122,905
U 120 5,880 13,400 78,792 4 23,520 315,168
U 120 5,956 13,400 79,810 4 23,824 319,242
U 120 0,800 13,400 10,720 16 12,800 171,520

69,316 928,834
I 120 7,000 11,100 77,700 2 14,000 155,400
I 120 3,835 11,100 42,569 2 7,670 85,137
I 120 4,850 11,100 53,835 1 4,850 53,835
I 120 2,646 11,100 29,371 1 2,646 29,371

29,166 323,743
U 120 3,700 13,400 49,580 2 7,400 99,160
U 120 4,830 13,400 64,722 1 4,830 64,722
U 120 2,080 13,400 27,872 2 4,160 55,744
U 120 3,252 13,400 43,577 1 3,252 43,577

19,642 263,203
I 120 6,065 11,100 67,322 1 6,065 67,322
I 120 2,655 11,100 29,471 1 2,655 29,471
I 120 2,752 11,100 30,547 1 2,752 30,547
I 120 3,124 11,100 34,676 2 6,248 69,353
I 120 2,952 11,100 32,767 5 14,760 163,836

26,415 293,207
U 120 0,900 13,400 12,060 1 0,900 12,060
U 120 4,309 13,400 57,741 2 8,618 115,481
U 120 4,586 13,400 61,452 2 9,172 122,905
U 120 6,030 13,400 80,802 4 24,120 323,208
U 120 5,956 13,400 79,810 4 23,824 319,242
U 120 5,880 13,400 78,792 4 23,520 315,168
U 120 0,800 13,400 10,720 18 14,400 192,960

85,864 1150,578

Součet celkem [m 2 ] 520,977
Součet celkem [kg] 6753,235

Mezisoučet

                     / osa 10

Mezisoučet

Mezisoučet

Hmotnost 
cekem [kg]

Délka 
celkem [m]

Mezisoučet

Hmotnost 
1bm [kg]

Mezisoučet

Jihovýchodní / osa 24

Mezisoučet

Pohled / osa Označení Délka 1 
kusu [m]

Prvky nosné konstrukce obvodového pláště

Hmotnost 1 
prvek [kg]

Počet [ks]

                  / osa 15

Mezisoučet

Mezisoučet

Mezisoučet

Severozápadní / osa 1

Mezisoučet

Jihozápadní / osa A

Mezisoučet

Mezisoučet

Severovýchodní / osa G
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1a 2
1b 2
1c 3
1d 3
1e 5
1f 1
1g 1
1h 18
1i 3
1j 3
1a 1
1b 1
1f 1
1g 1
1h 40
1i 3
1j 3
1k 2
1h 6
1i 1
1j 1
1k 2
1a 6
1b 1
1f 3
1g 2
1h 20
1h 6
1i 1
1j 1
1k 2
1a 1
1b 6
1f 2
1g 3
1h 24

                  / osa 15

Severozápadní / osa 1

                     / osa 10

Pohled / osa Označení Počet [ks]

Jihozápadní / osa A

Severovýchodní / osa G

Jihovýchodní / osa 24

Upevňovací prvky

CH6 M8 x 150/60 panel/rošt 562
SDF-KB 10 x 180-V16 panel/žb 300
DIN 912 M16 x 40 P8.8 rošt/upev.mat. 380
FBS 10/20 S A4/SW17 rošt/beton 234
FBS 10/20 S A4/SW17 U/beton 26
FBS 10/20 S A4/SW17 I/beton 92

Počet [ks]SpecifikaceOznačení

Spojovací prvky 
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Štítový prvek K131 132,476
Krycí lišta svislá K170 199,888
Krycí lišta rohová K159 108,040

K184 34,280
K214 34,280
K143 84,650
K223 84,650
K224 69,550
K211 69,550
K183 69,550
K223 50,360
K144 50,360
K143 7,400
K223 7,400
K223 9,940
K144 9,940
K214 8,350
K157 8,350
K158 8,350
K197 8,350
K197 14,800
K165 14,800
K136 76,700
K107 76,700
K110 76,700
K193 76,700
K109 76,700

Klempířské prvky

Dveře - nadpraží

         - ostění

Rolovací vrata - nadpraží

                     - ostění

Soklový prvek

Okna - nadpraží

         - parapet

         - ostění

Název Označení

Podokapní žlab

Délka [m]  

 S 
1L
 S 
1P
 S 
3

 S 
4

 S 
5

 D 
1P
 D 
1L
 S 
2

 SP 
2

 VR 
1

 VR 
2

Výpis otvorů

Název Pozice
Označení 
systému

Okna Reynaers  
CS 68

6953x2650x68 1

Reynaers  
CS 68

6953x2650x68 1

Reynaers  
CS 68

6650x1720x68 3

Rozměry š x h x tl 
[mm]

Počet [ks]

Reynaers  
CS 68

11850x1750x68 2

Reynaers  
CS 68

1500x800x68 17

1
Dveře Reynaers  

CS 68
1054x2090x68

PORTALP 
DL

2850x2650x68

1

RollMatic 
RAL 8028

4850x3480x35 1

Vrata RollMatic 
RAL 8028

3500x3480x35

1

11054x2090x68
Reynaers  

CS 68
Reynaers  

CS 68
2850x2650x68 1
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 02 Obvodový plášť KINGSPAN JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

01 Obvodový plášť KINGSPAN Měrná jednotka m2

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

01 Přístavba objektů firmy GUVEX Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 27.02.

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 319 215 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 1 779 966 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 30 992

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 3 099 181 Zařízení staveniště 61 984

Provoz investora 30 992

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 61 984

ZRN+HZS 3 099 181 Ostatní náklady neuvedené 0

3 285 131 Ostatní náklady celkem 185 951

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 %  

DPH 20,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Animo Bohemia, s.r.o.

PALCO s.r.o.

Animo Bohemia, s.r.o.

IM PARKET s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

3 285 131 Kč

657 026 Kč

0 Kč

0 Kč

3 942 157 Kč
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01 Přístavba objektů firmy GUVEX Rozpočet: 02
01 Obvodový plášť KINGSPAN

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342172040R00 Montáž panelů Kingspan, stěna složitá, tl. nad 8cm m2 872,07 334,00 291 272,65
2 61210176.A Panel stěnový Kingspan KS 1000 FR tl.jádra 120 mm m2 872,07 1 119,37 976 173,25
3 180456000900 Montážní plošina na autopod.  MTP 27 (T148) Sh 48,00 905,46 43 462,08

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310 907,98

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
4 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 21,89 379,50 8 306,90

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 306,90

Díl: 764 Konstrukce klempířské
5 764  17 Montáž oplechování nadpraží m 100,40 182,50 18 323,00
6 764321391 Montáž oplechování ostění z Al m 75,10 163,50 12 278,85
7 764351391 Montáž žlabů Al m 76,70 134,50 10 316,15
8 764410491 Montáž oplechování parapetů Al m 69,55 220,50 15 335,78
9 767393104 Montáž oplechování štítu m 132,48 223,00 29 542,15
10 767422112 Montáž opláštění - oplechování soklu m 68,56 38,30 2 625,85
11 767627101 Montáž krycích lišt oboustranně šroubováním m 307,93 143,50 44 187,67
12 764-12 Dveře - nadpraží oplechování m 7,40 116,00 858,40
13 764-13 Dveře - ostění oplechování m 9,94 121,00 1 202,74
14 764-14 Vrata - nadpraží oplechování m 8,35 146,00 1 219,10
15 764-15 Vrata - ostění oplechování m 14,80 121,00 1 790,80
16 764-16 Podokapní žlab m 76,70 294,00 22 549,80
17 764-5 Štítové oplechování m 132,48 177,00 23 448,25
18 764-6 Krycí lišta svislá m 199,89 129,00 25 785,55
19 764-7 Krycí lišta rohová m 108,04 184,70 19 954,99
20 764-8 Oplechování soklu m 34,28 67,50 2 313,90
21 764-09 Okna - nadpraží oplechování m 84,65 116,00 9 819,40
22 764-10 Okna - parapet oplechování m 69,55 330,00 22 951,50
23 764-11 Okna - ostění oplechování m 50,36 121,00 6 093,56
24 998764202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2 705,97 1,90 5 141,35

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 275 738,78

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
25 767-1 Hliníkové okno Reynaers CS 68 S/1P S/1L ks 2,00 68 483,00 136 966,00
26 767-2 Hliníkové okno Reynears CS 68 S/3 ks 3,00 44 733,00 134 199,00
27 767-5 Dveře vchodové automatické PORTALP + dveřní rám ks 1,00 97 663,00 97 663,00
28 767-6 Dveře hliníkové Reynaers CS 68 D/1P D/1L ks 2,00 21 235,00 42 470,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 411 298,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
29 767995101R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg kotevní prvky

kg 93,83 139,00 13 042,43
30 767110119RAA Montáž stěn z ocelových profilů pouze montáž, stěna ve 

specifikaci m2 872,07 458,50 399 845,84
31 13380620 Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11375 t 2,59 18 240,00 47 155,87
32 13384430 Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375 t 3,13 18 240,00 57 134,98
33 309001260000 Šroub ocelový 02 1101 M16x180 mm kus 1 594,00 22,39 35 689,66
34 767-18 botka tl. plechu 8 mm kg 93,83 51,02 4 787,23
35 767-3 Hliníkové okno Reynears CS 68 S/4 ks 2,00 85 116,00 170 232,00
36 767-4 Hliníkové okno Reynears CS 68 S/5 ks 17,00 14 580,00 247 860,00
37 767-7 Vrata Roll Matic RAL 8028 ks 2,00 37 747,50 75 495,00
38 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 41,98 993,00 41 685,93

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 1 092 928,93

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Obvodový plášť KINGSPAN

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1
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1) Obecné informace 

 

Dokumentace je vypracována pro obvodový plášť přístavby administrativní budovy a 

přilehlých skladových hal. Objekt se nachází v Lanškrouně a je součástí již stávajících 

objektů firmy GUVEX s.r.o. Z hlediska architektonického se nejedná o hmotově složitou 

stavbu.  

 

Hlavní část, tzn. Budova administrativního rázu, bude v 1NP řešena z jihozápadní - 

vstupní strany zasklením a ze severovýchodní - zadní strany montovanými fasádními 

panely KINGSPAN KS 1150FR tl. 120 mm v barevném provedení Antracit. Dále pak 

bude montáž fasády pokračovat přes všechna 3 podlaží hlavní části a na čelních stranách 

skladových bočních hal. Montáž bude započata bezprostředně po dokončení etapy 

nosných konstrukcí objektu a nosného roštu pro tento plášť. 

 

Charakteristika konstrukčního systému: 

 

Jedná se o stěnový obvodový plášť, jehož konstrukci tvoří ocelová konstrukce, upevněná 

kotevními prvky k nosnému systému objektu pomocí samořezných vrutů. Materiál 

konstrukce nepodléhá biologickým vlivům a vyznačuje se velmi dobrými požárními a 

tepelně izolačními charakteristikami a dále dobrou odolností vůči povětrnostním vlivům. 

Nosný systém se skládá z vertikálních ocelových nosníků tvaru I a z části ze samotného 

železobetonového systému objektu. Horizontální nosný systém obsahuje nosníky tvaru U, 

tvořící rám pro plánované otvory a prostupy. 

 

Vlastnosti pláště: 

 

 při použití stěnových panelů i kvalitního nosného systému, jsou tyto pláště trvale 

odolné působení povětrnosti – životnost fasády i objektu je prakticky identická 

 

 suchá montáž umožňuje celoroční realizaci opláštění 

 

 vzhledem k variabilnosti i technickým možnostem nosných systémů lze překlenout 

problematickou rovinatost podkladu i provádět obloukovité plochy fasády a jsou 

eliminovány vlivy tepelné roztažnosti na fasádě 
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 systém umožňuje jak viditelné, tak skryté uchycení panelů k nosnému roštu 

 

 vyhovují požadavkům na požární odolnost dle ČSN 73 0804 

 

 výměna provozem poškozených panelů je nenáročná 

 

 opláštěná klade minimální nároky na budoucí údržbu 

 

 

2) Materiálová specifikace 

 

Stěnové panely Kingspan sestávají z izolačního jádra, uzavřeného ocelovými krycími 

vrstvami a po obvodu těsnicí páskou pro boční spoje. 

 

Izolační jádro je z polyuretanové pěny s uzavřenými buňkami. Polyuretan má jednu z 

nejnižších vodivostí, což zaručuje účinné uchování tepla. Kombinace nízké tepelné 

vodivosti, pevnosti materiálu a výbornou schopností pojit se s vnějšími krycími plechy 

předurčuje tento stavební materiál pro široké využití ve stavebnictví. 

 

Krycí vrstvy jsou vyráběny ze žárově pozinkovaného ocelového plechu, s antikorozním 

povrchovou úpravou zinku a povrchově upravované vrstvami polyesteru, plastisolem, 

PVF2 a speciálním barevným povlakem Colorcoat Celestia). Vnitřní strany panelů jsou 

opět ošetřeny barevným povlakem. 

 

Součástí dodávky stěnových panelů může být standardní doplňkové příslušenství firmy 

Kingspan. Jedná se o spojovací a těsnící materiál, okapní prvky, klempířské výrobky pro 

oplechování a olištování. 

 

 

 

 

 

Obr. PUR panely KINGSPAN KS 1150 FR 
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Obr. Profilace panelů 

 

 

 

 

Obr. Šroub panel/rošt JT2-D-6H-5.5 x 152 V16 
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Obr. Chemický šroub panel/beton SDF-KB 10 x 180-V16 

 

 

Obr. Šroub rošt/upevňovací materiál DIN 912 M16 x 40 P8.8 

 

 

 

Obr. Šroub rošt,U, I/beton FBS 10/20 S A4/SW17 

 

3) Připravenost staveniště, stavby 

 

 Připravenost staveniště 

  

Spočívá především v připravenosti skladovacích ploch dle pravidel bezpečného 

skladování (viz. bod č. 3 této kapitoly). Sklady musí být připraveny na skladování 

materiálu. Zateplovací materiál je nutné skladovat v zastřešeném nebo uzavřeném 

přístřešku, aby bylo zabráněno jeho navlhnutí a znehodnocení. Veškeré pomůcky budou 

skladovány na staveništi v uzamykatelných skladech. Panely jsou dodávány v baleních na 

europaletách. Podklad pod nimi tedy musí být dostatečně pevný a rovný (komunikace a plochy na 

staveništi jsou řešeny v technické zprávě ZOV). Sociální zázemí, šatny a uzamykatelný 

prostor pro skladování montážního příslušenstvím je určeno maximálně pro 15 

pracovníků.  Materiál bude odebírán ze skládky a pomocí jeřábu dopravován na požadované 

místo. Je nutné mít zajištěny veškeré materiály potřebné pro montáž pláště.  
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 Staveniště (tzn. pracovní prostor pro danou činnost) přebírá odpovědný zástupce 

zhotovitele. Při přejímce se zkontroluje provedení hrubé stavby a její soulad s projektovou 

dokumentací. Provádí se vizuální kontrola připravenosti stavby. O převzetí staveniště se 

provede zápis do stavebního deníku, případně samostatný zápis. Práce mohou provádět 

pouze vyškolení pracovníci. Areál pracoviště bude napojen na inženýrské sítě a zajištěn 

snadný přístup k odběrným místům, pomocí prodlužovacího kabelu bude na místo 

provádění montáží dopravena el. energie. 

 

 Na staveništi bude jasně označen základní výškový bod, od kterého budou zaměřovány 

výškové kóty objektu. V prostoru jsou vytyčeny a vyznačeny osy. 

 

 Připravenost stavby 

 

 Nezbytnou podmínkou je dokončení nosné železobetonové konstrukce. Beton musí být 

dostatečně pevný a vyschlý, objemově stálý a konstrukce musí splňovat provozní pevnost.  

 

Před zahájením montáže musí být provedena vizuální kontrola podkladu a proveden zápis 

do stavebního deníku. Montáž budou provádět pouze vyškolení pracovníci. 

 

4) Obecné pracovní podmínky 

 

Termín provádění se blíží k zimnímu období. Pokud by klimatické podmínky bránily ve 

vykonávání montážních prací bude termín odložen na neurčito ( tj. silný déšť, krupobití, 

teploty menší než 5C ). Instruktáž a školení BOZ bude provedena na místě pracoviště a 

bude zaznamenaná ve stavebním deníku. 

 

Lehký fasádní plášť musí být prováděn na základě odsouhlasené projektové dokumentace. 

Případné změny je nutné nechat posoudit dodávanou firmou. 

 

Doprava a skladování: 

 

 Primární doprava: Doprava na staveniště bude zajištěna dodavatelskou firmou. 

Všechny panely jsou baleny na výrobní lince do svazků a 

chráněny tak, aby byly dopraveny na stavbu v neporušeném 
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stavu. Sendvičové panely budou uloženy na polystyrenové 

bloky, event. dřevěné palety. Stěny svazku budou chráněny 

deskami z pěn. polystyrenu a celý svazek bude zabalen do 

polyetylenové folie. Počet panelů ve svazku bude maximálně      

8 kusů. Standardní výška svazku činí cca 960 mm. Na každém 

svazku bude vyznačeno jméno zákazníka a příslušná specifikace 

panelů. 

 

Obr. Způsob umístění panelů do dopravního prostředku 

 

 Sekundární doprava: Materiál bude z valníku pomocí hydraulické ruky umístěn na  

stanovené místo na staveništi. Následně budou prvky odebírány 

autojeřábem ze skládky a zamontovány do konstrukce 

z montážní plošiny. 

 

 

 

                                     

Obr. Správný způsob manipulace se svazkem panelů 
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Obr. Uchycení panelových bloků během vykládky 
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Detail A: schéma uchycení dřevěných palet při vykládce 

Detail B: je zakázáno připevňovat zvedací smyčky k polystyrénovým paletám 

A:     B: 

                        

Obr. Uchycení panelových bloků během vykládky 

 

 

Obr. Materiálové rozlišení palet 

 

 Skladování: Při skladování je třeba zajistit volné odtékání dešťové vody, která by 

v opačném případě mohla proniknout do bloku. Dále je třeba zabránit 

nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení 

slunečního záření, deště a prachu. 

 

Svazky panelů skladujeme dle následujících pravidel: 

 Bloky skladujeme na tvrdém a rovném povrchu, aby se 

zamezilo poškození panelů. Částečně odkryté bloky panelů 

musí být vždy chráněny proti dešti a silnému větru. 

 Panely skladujeme na podložkách (polystyrenové bloky, event. 

dřevěné palety), jež jsou součástí svazku, v mírném spádu 

v podélném směru 

 

 

Obr. Správné vyspádování svazků panelů 
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 K zamezení vzniku otlaků a otisků na panelech je zakázáno na 

staveništi panelové bloky pokládat na sebe 

 

Obr. Zákaz pokládání panelu na sebe na staveništi 

 

 

 Panely určené ke skladování venku budou adekvátně ochráněny 

proti dešti, sněhu, větru a kontaminaci. Dostatečnou ochranu 

panelů dosáhneme zakrytím plachtovinou, abychom zajistili 

patřičnou ventilaci a řádné odpařování nahromaděné vlhkosti. 

 

Obr. Správná ochrana panelů pomocí krytu z textilie 
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5) Personální obsazení 

 

Vedoucí pracovní čety je plně zodpovědný za kvalitu odvedené práce a za seznámení 

pracovníků s bezpečnostními předpisy. Všichni pracovníci musejí být vyškolení pro práci 

ve výškách a musí mít patřičné ochranné pracovní pomůcky. 

 

 Sestava pracovní čety:  

 

Profese Počet Odpovědnost 

Stavbyvedoucí 1 Dozor nad průběhem provádění montáže 
Vedoucí čety 

1 

Řízení postupu dle montážního plánu, 
rozděluje práci na montážní úseky, 
odpovídá za kvalitu provedené práce 

Montážníci - nosný rošt 4 Osazování prvků, rozměřování plochy 

Montážníci - obvodový plášť 4 Osazování prvků, rozměřování plochy 

Pomocní dělníci 2 Pomocné práce, doplňování materiálu 

Jeřábník 1 Manipulace s materiálem 

Klempíři 2 Klempířské práce 
 

 Stroje a pomůcky: 

Montážní pomůcky: 

Měřidla: vodováha, laserové měřící pásmo, křížový laser, 

příložný úhelník, měřící lanko, pravítko 

Vrtačky: elektrický šroubovák s nástavci 

Pily:  okružní pila 

Montážní pomůcky: sada šroubováků a pilníků, gumová palička, gola 

sada, pneumatické nůžky na plech, nýtovačka, 

technický nůž, špachtle, kladívko 

 Strojní vybavení: 

  Primární doprava:  valník MAN 12.180 

  Sekundární doprava:  autojeřáb TEREX – DEMAG AC35L, 

      Samohybná pracovní plošina HA 260 PX 

      Stavební kozy klikové ALTRAD BAUMANN 
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6) Pracovní postup 

   

Montáž bude provedena na nosnou ocelovou konstrukci. S osazováním panelů se začne 

z jihovýchodní strany směrem k jihozápadní straně. Dále bude pokračovat na 

severozápadní a poté severovýchodní straně, kde se montáž ukončí. Postupovat se bude 

vždy ze spodní strany směrem vzhůru, skládáním panelů vodorovně na pero a drážku.  

 

Panely by se měly montovat ve sledu dle očíslování panelů. Montáž na rozlehlých 

plochách vyžaduje aktuální hodnocení shodnosti barev. Vizuální kontrolu je nutné 

provádět co možná nejčastěji, z více stran a to ze vzdálenosti alespoň 25 m. 

 

Technologický postup montáže lehkého obvodového pláště je prováděn dle předem 

daných pravidel a požadavků. Před započetím montáže je nutno zkontrolovat kvalitu 

podkladu viz vstupní kontrola. Případné odchylky od projektové dokumentace je nutno 

opravit. 

 

Sestavení obvodové konstrukce probíhá dle následujícího postupu: 

 

 Nosný rošt  

 

Nosný rošt obvodového pláště bude kotven do železobetonového systému konstrukce 

o tl. 300mm. Bude k tomu využito pomocného lešení. Upevňovací prvky (dále kotvy) 

budou připevněny pomocí kotevních prvků, hmoždinek a samovrtných šroubů. 

Vlastním kotevním prvkem fasády jsou upevňovací ocelové prvky, jež jsou vyrobeny 

z tvarované oceli. Kotvy budou osazeny v roztečích dle kladečských výkresů. 

 

 Systém nosníků I a U: 

Ocelové svislé profily tvaru I se připevňují ke stropní konstrukci objektu a na ně jsou 

následně připevněny profily tvaru U, které tvoří nosný rastr pro otvory. To vše se 

provede prostřednictvím atypických ocelových prvků a samovrtných šroubů a 

hmoždinek.  
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Před počátkem montáže se provede kontrola rovinnosti stávající konstrukce. Je třeba 

určit nejvíce vystouplé místo konstrukce a dle rozdílu nerovnosti tohoto místa a rohů 

rozhodnout o osazení profilů. Rozmístění I a U profilů se řídí kladečským plánem. 

Před montáží je třeba zkontrolovat shodu mezi kladečským výkresem a stavební 

připraveností a u okrajů objektu a stavebních otvorů dodržet vzdálenosti předepsané ve 

výkresech detailů. Dle kladečského výkresu, s použitím olovnice a dobře viditelného 

zvýrazňovače, se vytyčí jednotlivé svislé řady nosníků. Navrženými kotevními prvky a 

šrouby se připevní v této fázi veškeré I profily. Poté stejným způsobem se provede 

vytyčení vodorovných U profilů, které se přímo připevňují na profily tvaru I. 

 

Použité typy kotev a nosných profilů viz výkaz výměr. 

 

 Uchycení desek 

 

Navržený obvodový plášť je proveden z izolačního polyuretanového jádra, uzavřeného 

ocelovými krycími vrstvami celkové tloušťky panelu 120mm. Pro vyřezání budoucích 

otvorů dle projektové dokumentace bude použita multifunkční okružní pila 

EVOLUTION RAGE. Piliny budou odstraněny ihned po dořezání. K řezání 

oplechování poslouží nůžky na plech pneumatické GRANIT. Kvůli ochraně povrchu 

před poškozením řežeme panely a oplechování na podložkách pokrytými měkkou 

tkaninou jako je filc apod. Panely ukládáme na vytvořený rastr z profilů I a U, kde 

jsou uchyceny pomocí samovrtných šroubů z nerezové oceli. Před připevněním panelu 

se přesvědčíme, zda je panel uložen opravdu přesně a zda řádně „sedí“ podélný spoj 

panelů, tzn. aby byla zaručena těsnost spoje. Položí se první panel drážkou do rohu a 

před upevněním se zkontroluje svislá poloha. Další panel se dotlačí drážkou do pera 

prvního panelu, aby byla zajištěna těsnost podélného spoje, zkontroluje se svislost 

panelu a panel se upevní do paždíku. Po přesném uložení panelu se do panelu a nosné 

konstrukce předvrtá otvor pro šroub. Pomocí utahovacího nářadí se provede 

připevnění panelu. Je třeba dodržet správné dotažení šroubu, aby těsnící podložka 

plnila svoji funkci. Pro kotvení panelů se použijí do oceli šrouby ze zušlechtilé 

uhlíkové oceli JT2-D-6H-5.5 x 152 V16 a do betonu chemické šrouby CH6 

M8x150/60. Průměr pro předvrtání pro hmoždinku je 10 mm. Před konečným 

dotažením šroubů je zapotřebí místně odstranit ochrannou fólii z panelů, přičemž 

odstranění fólie se provede po kompletní montáži, nejdéle však 4 týdny po montáži 
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panelů. Příčný spoj se po konečném připevnění panelů ke konstrukci vyplní tepelnou 

izolací (montážní PUR pěna). Stejným způsobem bude provedena montáž obvodového 

pláště na všech daných fasádách. 

 

Obr. Správný řez pilou 

 

Obr. Špatný řez pilou 

 

 

Obr. Příklad správného dotažení šroubů vzhledem k deformaci podložky 
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Obr. Doporučené rozmístění upevňovacích prvků 

 

 

Obr. Správné snímání panelů z bloku 

 

7) Kontrola kvality a provedení 

 

U každého montovaného dílce se provádí kontrola kvality provedení ještě před 

zabudováním do konstrukce. 

Osvědčení o jakosti kompletnosti dílců musí být montážnímu závodu dodáno ještě před 

jejich zabudováním do konstrukce, a to pro každou sérii dílců. Kontrola kvality musí být 

prováděna průběžně. 
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 Vstupní kontrola: 

 

Zaměřuje se především na převzetí pracoviště, kontrolu dodaného materiálu                 

(množství, možné vady vzniklé při přepravě) v souladu s projektovou a technickou 

dokumentací a následně se zaměřuje na kontrolu rovinnosti nosné konstrukce, kdy 

jsou stanoveny odchylky v souladu s ČSN 73 0210 – 1,2. 

 

 Mezioperační kontrola: 

 

Spočívá v kontrole jednotlivých pracovních etap dle postupu práce: 

 

- Kotvení polohy nosného roštu a upevňovacích prvků, jejich umístění dle 

kladečských výkresů (vodorovnost, svislost), kontrola provedení 

vyrovnávání a spolehlivosti upevnění. Nosný rošt musí umožňovat 

bezproblémovou montáž obkladových prvků. 

 

- Před montáží panelů je nutno provést vizuální kontrolu z výroby. Prvky 

mohou být křivé, mohou být porušené rohy nebo jejich povrch, v takovém 

případě nebudou použity. Výjimku budou tvořit panely, jejichž křivost není 

patrná při vzdálenosti cca 150 mm. V takovém případě mohou být použity 

v severovýchodní části fasády. 

- Kontrola pevnosti kotvících prvků do ocelového roštu a železobetonových 

sloupů. V průběhu upevňování prvků je nutné kontrolovat jak svislý, tak 

vodorovný směr. K průběžné kontrole se použije třímetrová lať, vodováha 

a olovnice. 

- Před montáží konečných vodorovných panelů je nutno kontrolovat jejich 

vodorovnost – při upevňování se dodrží předepsané uspořádání ve sledu dle 

očíslování panelů. Bude kontrolována i barevnost z dané vzdálenosti 25 m. 

Čím dále stojí hodnotící osoba od hodnocené konstrukční práce,              

tím viditelnější jsou i relativně malé rozdíly v barvě a případných 

nerovností povrchu. Při montáži je nutno dodržovat výše popsaných 

postupů, používat pouze předepsané materiály a profesionální technicky 

překontrolované strojní vybavení. Stroje budou vždy používány jen pro 
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práce, ke kterým jsou určené. U všech dělníků pohybujících se na staveništi 

bude zkontrolována jejich způsobilost pro provádění daných úkonů. 

- U montáže klempířských prvků je nutno kontrolovat použití správného 

prvku, nanesení těsnění a správnost umístění. 

 

 Výstupní kontrola: 

 

- Vizuální kontrola provedení osazení fasádních panelů – spáry ve všech 

stycích, detaily provedení, a to ze vzdálenosti 0,3 až 0,2 m, celistvost 

konstrukce fasády. Prostorová přesnost konstrukce jako celku dle 

projektové dokumentace. 

- Posuzuje se průběh svislých a vodorovných spár, jejich pravidelnost a 

stejnoměrnost, návaznost spár na ostění, nadpraží nebo jiné členění fasádní 

plochy. 

- Při kontrole v detailu se posuzuje, zda má fasáda max. odchylku. 

- Dodržení tolerancí dle ČSN 73 2480, dále ISO 9001. 

 

Přesný průběh kontrol je uveden v kontrolním a zkušebním plánu v kapitole ozn. I, 

jež je součástí této práce. 

 

8) Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

K zajištění bezpečné a zdravotně nezávadné práce jsou v České republice pro stavební 

práce platné obecné právní předpisy, zejména však: 

 

 Nař. vl. č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

 Nař. vl. č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

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

 Nař. vl. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nař. vl. č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, ohlášení a zasílání 

záznamů o úrazu 
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 Nař. vl. č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků 

 Nař. vl. č. 11/2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

 Nař. vl. č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 

 

- Pracovní úrazy zapříčiněné nedodržením předpisů nebudou odškodněny. 

Každá osoba pohybující sena staveništi je povinna nosit ochrannou přilbu, 

pevnou pracovní obuv, pracovní oděv a reflexní vestu. 

- Výběr vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat 

pouze vyškolení nebo vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá 

kvalifikační charakteristice prováděných procesů. 

- Na pomocné práce musí být pracovník alespoň proškolen v rozsahu nutném 

pro odborné a bezpečné vykonávání prací. 

- Opatření vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví jsou součástí kapitoly 

Bezpečnost a ochrana zdraví. 

 

Další opatření viz. BOZP – samostatná kapitola ozn. J. 

 

9) Nakládání s odpady (vliv na životní prostředí) 

 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. katalog odpadů            

a seznam odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Po dobu provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 244/1992 Sb. 

ve smyslu změn provedených zákonem č. 132/2000 Sb. o posuzování vlivu na životní 

prostředí a činit potřebná opatření ke snížení hluku. 

Zejména je důležité dbát na dodržování nejvyšších přípustných hladin hluku stanovených 

hygienickými předpisy – svazek 37 z roku 1977 MZ ČSR a nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 

Dalším upravujícím a vymezujícím zákonem je zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

před znečišťujícími látkami v jeho plném rozsahu, stejně jako i ustanovení nařízení vlády 

č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště 

 

Staveniště se nachází v jihovýchodní části obce Lanškroun za objektem firmy BEMA 

Lanškroun, s r.o., vedle silniční komunikace č. II/315 ve směru Lanškroun – Sázava 

v zastavěné části obce, využívané jako průmyslová zóna. Na staveništi není žádná 

vzrostlá zeleň, tudíž není nutné kácení při jeho přípravě. Celý stavební pozemek bude 

využit jako staveniště s plošnou výměrou 10 860 m2. Pozemek se mírně svažuje 

k jihozápadu. V ploše stavby nebude třeba sejmutí orné půdy. 

 

Na staveniště je přivedeno vrchní vedení VN i kabelové vedení NN, telekomunikační 

kabely a STL plynovod. Ve stávajícím areálu firmy GUVEX, s r.o. je také rozvod 

vody a kanalizace. 

 

Provizorní oplocení zařízení staveniště bude kompletně drátěnými panely proti 

přelézání Tempofor F2 Secure s velikostí ok 30 x 30 mm v pletivu. Tento druh je 

mobilní a bude kotven do betonových patek. Výška oplocení je 2,0 m, celková délka 

činí 460 m. Příjezd na staveniště je zajištěn po živičné asfaltové obecní cestě, napojené 

na místní komunikaci směrem na obec Sázavu. Vjezd (popř. výjezd), který slouží pro 

osobní a nákladní automobily, bude zprostředkován uzamykatelnou provizorní bránou 

šířky 9 m, u které bude kontrolní stanoviště ostrahy – vrátnice. Na staveništi se budou 

pohybovat výhradně pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní zástupci a 

zástupci stavebního úřadu vykonávající soustavný dozor. 

  

Obr. Ukázka drátěného oplocení 

 

Stávající parkoviště a chodníky jsou provedeny z betonové zámkové dlažby. Dále se 

zde nachází zatravněné plochy. V době montáže opláštění budou povrchy komunikace 

pro pojezd vozidel v areálu stavby provedeny ze směsi ABJ (asfalto beton jemný). 

Parkoviště je provedeno z betonové zámkové dlažby. 
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b) Významné sítě technické infrastruktury 

 

Před zahájením veškerých stavebních prací musí být podloženy výkresovými 

dokumenty všechny inženýrské sítě na stavebním pozemku a v jeho blízkém okolí. 

Tyto přípojky budou před zahájením zemních prací vytýčeny a vyznačeny, aby 

nedošlo v průběhu stavby k jejich poškození. Toto vytyčení bude provedeno 

odpovědnými zástupci jednotlivých majitelů inženýrských sítí na základě žádosti 

stavebníka, popř. zhotovitele stavby. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

 

Na pozemek je již přivedeno vrchní vedení VN a dále kabelové vedení NN, 

telekomunikační kabely a STL plynovod. Ve stávajícím areálu firmy GUVEX, s r.o. je 

rozvod vody a kanalizace. U příjezdu z místní komunikace je vybudována trafostanice, 

kam je vedeno vrchní vedení VN. 

Zařízení staveniště bude z vodovodní šachty napojeno provizorní přípojkou.  

Během montážních prací bude staveniště odvodněno do stávající splaškové kanalizace, 

která vede do stávajícího kanalizačního jednotného sběrače PP 315.  

 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo náhodnému vniknutí oplocením s 

provizorní uzamykatelnou bránou, která bude během provádění stavebních prací 

uzavřená, mimo pracovní dobu uzamčená. Oplocení musí být provedeno tak, aby 

nemohlo dojít ke zranění zrakově či pohybově postižených osob. U vstupu na stavební 

pozemek bude umístěna značka s nápisem „Nepovolaným osobám vstup zakázán“. 

 

Při práci budou dodržovány předpisy o bezpečnosti, s nimiž byly všechny dotčené 

osoby seznámeny a svým podpisem se zavázaly k jejich dodržování. Bezpečnost na 

staveništi se řídit nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále pak 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

Veškerý provoz spojený s montáží opláštění (hlučnost, prašnost, apod) bude probíhat 

na pozemku stavebníka tak, aby nebyl omezen provoz obecních komunikací a nebyla 

narušena práva třetích osob, zejména vlastníků sousedních parcel a případné negativní 

vlivy byly eliminovány. U vozidel vyjíždějících ze stavby musí být před najetím na 

obecní komunikaci zajištěno řádné očištění, aby nedocházelo k jejímu znečištění. 

Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 6.00 a 22.00 hodin tak, aby 

okolí stavby nebylo zatěžováno nadměrným hlukem v nočních a ranních hodinách. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  

 

Ke skladování materiálu pro danou technologickou etapu výstavby se nepředpokládají 

žádné nové úpravy na staveništi. Na stavebním pozemku budou vyhrazeny plochy pro 

skladování materiálu, bude se jednat o zpevněné části komunikací. Tyto plochy budou 

sloužit z části i jako montážní.  

Pro skladování montážních pomůcek, kotvících a klempířských prvků bude vyhrazeno 

místo v uzamykatelné skladovací kontejnerové buňce o vnějších rozměrech                 

6 058 x 2 438 x 2 591 mm, hmotnosti 1 530 kg a nosnosti 5 000 kg. 

 

Obr. Půdorysné uspořádání 
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Obr. Ukázka skladovací buňky 

   

Stavební odpad bude odvážen dopravním kontejnerem s nosností do 6t. Umístění 

tohoto kontejneru bude poblíž manipulační zóny s materiálem. 

 

Obr. Ukázka kontejneru na odpad 

 

Dopravu a vyložení paletovaného materiálu typu fasádních panelů KINGSPAN a 

nosného roštu bude zajišťovat valník s hydraulickou rukou MAN 12.180.                 

Pro přemístění samotných prvků obvodového pláště ze skladovacích prostor na místo 

jejich zabudování na konstrukci bude nasazen autojeřáb TEREX – DEMAG AC35L. 

Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina HA 260 PX bude sloužit pro 

přepravu montážníků a drobného ručního nářadí z úrovně terénu do výšky a polohy 

osazovaných prvků na konstrukci. Více v kapitole Stavební stroje. 

 

U vstupu na staveniště bude zřízena vrátnice. Jedná se o jednoduchou stavební buňku 

z ocelových rámů. Boční opláštění má charakter svislých stěn. Jedná se o panely 

KINGSPAN o síle 40 mm, rohy jsou opatřeny krycími plechy. Zastřešení je řešeno 

podobně jako u stěn s tím, že krycí vrstvu tvoří trapézový plech o síle 80 mm. Tento 

objekt je vybaven dveřmi s bezpečnostním kováním a přivařeným krytem na visací 

zámek, oknem s pevnou mříží, dále elektroinstalacemi, osvětlením jak vnitřním tak 

venkovním, rozvody zásuvek. Váha buňky je 1150 kg. 
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Obr. Vrátnice - bytný kontejner CONTI 

 

Zázemí a sociální zařízení budou v areálu vyřešeny 2-mi mobilními  buňkami. 

Šatna pro pracovníky dodavatelských firem je zajištěna buňkou OB 6/P se zádveřím. 

 

Obr. Půdorysné uspořádání šatní buňky OB 6/P 

 

Sociální vybavení staveniště zajistí 2x buňka SAN 3/V. Základní vybavení buňky: 1x 

sprchový kout, 2x keramické umyvadlo, 1x toaletní kabinka se záchodovou mísou, 1x 

pisoár, 1x boilet. 

 

 



 66

 

Obr. Půdorysné uspořádání sanitární buňky SAN 3/V 

 

Likvidace objektů zařízení staveniště bude probíhat následně po dokončení prací na 

opláštění. Využité plochy budou upraveny do stavu odpovídajícímu při započetí prací. 

 

g)  Popis staveb vyžadující ohlášení 

 

Staveništní buňky svou celkovou plochou spadají do kategorie staveb pro ohlášení 

stavebnímu úřadu dle § 104 zákona č. 183/2006 Sb. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

   

 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 

vlády: 

-  nař. vl. č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- nař. vl. č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

- nař. vl. č. 361/2007 Sb. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 

zhotoviteli i stavebním dozoru. 
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- nař. vl. č. 495/2001 Sb. O stanovení rozsahu a bližších podmínek poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků 

- nař. vl. č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- zák. č. 494/2001 Sb. O způsobu evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

- nař. vl. č. 378/2001 Sb. Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. 

§15, odst.2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na 

staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán má být zpracován tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se 

uvádějí opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být 

přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Vzhledem k rozsahu stavby je pravděpodobné působení zaměstnanců více než jednoho 

z dodavatelů stavby. Dodržení těchto právních předpisů se vyžaduje od všech 

dodavatelů i subdodavatelů, kteří se budou na stavbě pohybovat a provádět stavební,    

či montážní úkony. Dodavatel ručí za to, aby byli všichni pracovníci řádně proškoleni. 

  

 Montážní práce je nutno přerušit: 

 

 - při rychlosti větru nad 10 m/s, 

 - při snížené viditelnosti ( mlha, hustý déšť nebo sněžení ), 

- při pochybnostech o stabilitě konstrukce, nebo její části. 

 

Další opatření viz BOZP – samostatná kapitola ozn. J 
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i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Během výstavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém technickém stavu 

tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci 

odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 

stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 

odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 
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Primární doprava:  

 

Nákladní automobil společně s návěsem bude zajišťovat dopravu materiálu, potřebného pro 

zhotovení obvodového pláště, na staveniště a jeho následnou vykládku na místo k tomu 

určené. 

 

VALNÍK MAN 12.180 

 

 
 
 
 

 
Základní technické údaje valníku MAN 12.25 EURO 3 
Druh vozidla nákladní automobil 

Objem (ccm), výkon (kW) 6871 / 162 

Celková hmotnost (kg) 11 990 

Nosnost (kg) 6 000 

Nosnost hydraulické ruky (m/kg) 2/3650 až 7,25/1010 
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Sekundární doprava:  

 

Autojeřáb je určen pro přemístění prvků obvodového pláště ze skladovacích prostor na místo, 

kde budou zabudovány na konstrukci. 

 

 

TEREX - DEMAG AC35L 

 

 

 
 

Základní technické údaje jeřábu DEMAG AC35L 
Délka (mm) 10 789 

Šířka (mm) 2 550 

Výška (mm) 3 380 

Šířka s vys. opěrami (mm) 5 950 

Výložník 4 plně hydraulické výsuvné teleskopy 

Jmenovitá nosnost (kg/m) 35 000/3,0 

Délka hlavního výložníku (m) 9,5 - 37,4 

Délka nástavce (m) 8 

Úhel otáčení jeřábového vršku 360 stupňů 

Provozní cestovní hmotnost (kg) 24 000 
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Maximální hmotnost nejvzdálenějšího a zároveň nejtěžšího břemene, tj. 18,5m na délku a 

10,5m na výšku, dle zatěžovacího diagramu činí 2,4t. 
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Samohybná kloubovo-teleskopická pracovní plošina HA 260 PX 

 
 

Pracovní plošina bude sloužit na staveništi pro přepravu montážníků a drobného ručního 

nářadí z úrovně terénu do výšky a polohy osazovaných prvků na konstrukci. 

 

 
 
 

Základní parametry pracovní plošiny HA 260 PX 
Pracovní výška (m) 25,6 

Stranový dosah (m) 16,2 

Výška přemostění (m) 6,8 

Max. nosnost koše (kg) 230 

Délka ve složeném stavu (m) 12 

Šířka (m) 2,38 

Výška ve složeném stavu (m) 2,67 

Světlost podvozku (cm) 42 

Rozměry pracovního koše (m) 1,8 x 0,8 

Transportní délka (m) 9,5 

Transportní výška (m) 3,2 

Rychlost pojezdu (km/hod) 045 a 4,5 

Celková hmotnost (kg) 15950 
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Stavební kozy klikové Altrad Baumann 
 

Stavební kozy budou využity ve výškových polohách nedosažitelných pracovníky při montáži 
nosného roštu pro plášť 
. 

 
 

 
 

Základní parametry pracovní plošiny HA 260 PX 
Pracovní výška (m) 1,13-1,90 

Šířka (m) 1,20-1,50 

Max. zatížení na jednu kozu (kg) 1400 
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Nářadí a nástroje 

 

Měřidla:  Vodováha 200 cm 

 

  Laserové měřící pásmo PMB 300L 

 

   

   

Křížový laser + stativ Bosch GLL 3-80P + BS 150 Professional 

 

   

   

 

Úhelník příložný pozinkovaný 600x300 

  Měřící lanko 

  Pravítko 
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Vrtačky (utahovačky) pro snadné utahování šroubů a dále pro vrtání do oceli (resp. Betonu) 

s hloubkovým dorazem a zpětným chodem  

 

HITACHI W6VM - elektrický šroubovák 

 

 
 

Technické parametry 
Hmotnost 1,4 kg 

Max. kroutící moment 8,8 Nm 

Otáčky na prázdno 0-6000 ot/min 

Příkon motoru 620 W 

 
 
Dále je potřeba: Nástavce 
 
 
 

 
 
   Nástroje vyžadované pro sekundární prvky 
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Pily pro řezání panelů: 

 

Multifunkční okružní pila EVOLUTION RAGE 1 185 mm TCT 

 
 
 

Technické parametry 
Hmotnost 5,5 kg 

Max. kroutící moment 8,8 Nm 

Otáčky  3500 ot/min 

Příkon motoru 1050 W 

 

 

Montážní a manipulační pomůcky: 

 

Ruční a univerzální nářadí: Sada šroubováků 
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Gola sada EXTOL 
 
 

 
 

     
Nůžky na plech pneumatické GRANIT 2 ks 

     
Klepířské nářadí 

Nýtovačka LA415-EU-Ingersoll-Rand 2 ks 
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Sada pilníků 2 ks 

 
     
 

Gumová palička 2 ks 

    Nůž technický + pochva 2 ks 

Špachtle 50mm YT-5252 YATO 2 ks 

     Kladívko s dřevěnou rukojetí BECKFORD - evropský typ 2 ks 

     

Pomocné prostředky: Opravný lak a tmel 

    Štětec Ergo plochý 1´´ 

    Stříkací pistole na lak a tmel 

    Ředidlo C 6000 420ml 

    Odmašťovadlo Oranj Peelz 16oz/475ml 

Kbelík 

    Hadry na úklid 

    Smeták 

    Latě a fošny 
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Technická zpráva navržené sestavy strojů 

 

Identifikační údaje 

Název stavby:   GUVEX s.r.o. v Lanškrouně 

    velkoobchod v oblasti voda – topení – plyn 

Místo stavby:   Dukelská 1011, Lanškroun 563 01 

Datum:   05/2012 

Stupeň:   Dokumentace pro stavební povolení 

 

Popis stavby 

 

Jedná se o z části zděný a z části železobetonový objekt. Hlavní budova bude sloužit 

k administrativě firmy GUVEX s.r.o. a 2 boční prostory pro skladování materiálu. 

Konstrukce je tvořena železobetonovým systémem, založeným na hlubinných 

základech. Stěny haly i přístavby, jsou založeny na základových pasech. Opláštění 

konstrukce bude provedeno systémem stěnových panelů Kingspan KS1150 FR           

tl. 120 mm. Zastřešení objektu je pomocí obloukových střešních dřevěných vazníků. 

 

Rozměry hlavní části budovy jsou 14,90m x 34,75m, bočních částí pravé i levé činí 

46,00m x 14,85m. Výška pod okap na koncích činí10,40m a uprostřed 11,35m u 

administrativní části a u skladových hal se jedná o výšky 4,7m na okrajích a 8,25m 

uprostřed. 

  

Návrh stavebních strojů a zařízení 

 

Návrh strojní sestavy je proveden pro technologickou etapu montáže obvodového 

pláště. Zvolená strojní sestava splňuje všechny požadavky kladené na tuto 

technologickou etapu. 

 

 a) valník:     MAN 12.180 

 b) autojeřáb:     TEREX – DEMAG AC35L 

 c) pracovní plošina:    HA 260 PX 

       Stavební kozy klikové Altrad Baumann 
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 d) zaměřovací zařízení:   Křížový laser + stativ  

       Bosch GLL 3-80P + BS 150 Professional 

 e) rázový utahovák šroubů:   HITACHI W6VM 

 f) okružní pila:    EVOLUTION RAGE I 185 mm TCT 

 g) nůžky na plech:    GRANIT 

 h) nýtovačka:     LA415-EU-Ingersoll-Rand 

 

 Nasazení navržených strojů 

 

 Samotný materiál řešeného obvodového pláště bude na stavbu dovezen valníkem 

MAN 12.180. Jednotlivé prvky budou na stavbě uloženy na skládce. Materiál bude na 

stavbu dovážen postupně, dle aktuální potřeby a také podle postupu provádění, který je 

dán montážním schématem. Montáž nosného roštu bude ze úrovně podlahy a pro 

nedosažitelná místa se využijí stavební kozy Altrad Baumann. Samotná montáž 

stěnových panelů bude prováděna za pomocí mobilního autojeřábu TEREX – 

DEMAG AC35L, který bude odebírat jednotlivé prvky budoucího pláště a osazovat je 

na projektem navržená místa na konstrukci. Montážní četa bude dopravené prvky 

upevňovat na konstrukci rázovým utahovákem šroubů HITACHI W6VM na moment 

předepsaný projektem. Provádění uchycení stěnových panelů ve výškách bude 

realizováno z pracovní plošiny HA 260 PX, která má pracovní výšku 25,6 m. Na místě 

se budou stěnové panely ořezávat okružní pilou EVOLUTION RAGE I 185 mm TCT. 

Prostorová poloha bude průběžně kontrolována křížovým laserem Bosch GLL 3-80P.  

 

Veškeré stavební stroje použité pro montáž pláště byly navrženy s ohledem na 

množství prací, charakter provádění a ekonomickou dostupnost. Při používaní těchto 

strojů, zejména autojeřábu a pracovní plošiny, budou dodržovány veškerá pravidla a 

ustanovení dané nařízením vlády 591/2006 Sb. – Příloha 2, Bližší minimální 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů na 

staveništích s nebezpečí pádu z výšky nebo hloubky. Vyjíždějící ze staveniště musí 

být řádně očištěn, aby nedocházelo ke znečišťování silniční komunikace. 
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Tabulka KZP 
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Zkratky: 

 

HSV hlavní stavební výroba 

PSV pomocná stavební výroba 

TDI  technický dozor investora 

AD autorizovaný dozor 

G geodet 

TP technologický předpis 

PD projektová dokumentace 

 

Seznam norem a vyhlášek: 

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

ČSN 73 0005, Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě 

ČSN 73 0202, Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.Základní ustanovení 

ČSN 73 0210-1, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení 

ČSN 73 0210-2, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0225, Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky pozemních 

staveb 

 

Podrobný popis kontroly: 

Vstupní kontrola: 

 

1) Přejímka pracoviště  

 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí jak po stránce  

technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO).  
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2) Dokončenost staveniště 

 

- transportní cesty pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků,  

- osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před povětrnostními vlivy,  

- zkontrolujeme zda je k dispozici přívod vody a el. energie, 

- dokončení konstrukcí, na kterých je závislý začátek montáže (únosnost podkladu  hrubé 

podlahy, únosnost stropů, dokončenost konstrukce skeletu, nosného zdiva atd., dále zjistíme 

zda byla splněna technologická přestávka předchozího mokrého procesu betonování, zdění a 

omítání. Podklad musí mít rovinnost ± 2mm/2m. 

 

3) Kontrola PD 

 

Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová 

dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem 

(investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního 

deníku. Obsah PD dle 499/2006 sb. 

 

Obsah projektové dokumentace: 

Technická zpráva 

 Popis systému a materiálové řešení 

 Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 

Popis řešení specifických detailů 

 Výkaz výměr 

 Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 

 Řešení prostupů, napojení na stavební konstrukci atd. 

 

4) Kontrola materiálu, certifikace 

 

Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh materiálu, jeho cena, certifikát a 

shoda s PD. Kontrola množství dovezeného materiálu v ks,m2, m, mm. Vlastnosti použitého 

materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti od výrobce (prohlášení o 

shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE štítkem staviva.) Kontrola 

výrobků - kontrolujeme rozměry jednotlivých materiálů, celistvost povrchu, vlhkost, 

deformace, rovnost a kolmost čel, hmotnost, třídu jakosti, trhlinky a jiná poškození na 



Poř. 
Číslo

Předmět kontroly Kontrolu provede Kritérium kvality Způsob kontroly Výsledek kontroly
vyhoví/ 

nevyhoví
Kontolu 
provedl

Kontolu 
provedl

Kontolu 
provedl

1
Přejímka pracoviště po 

ukončení předchozí činnosti
HSV, PSV, TDI, AD

ČSN 73 2310      

ČSN 73 0210-1 

183/2006 Sb.        

Vizuálně, měřením

zápis do SD, protokol 

o předání a převzetí 

pracoviště

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

2 Dokončenost staveniště HSV, PSV, TDI, AD ČSN 73 0210-1 Vizuálně zápis do SD

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

3 Kontrola PD HSV, PSV, TDI 499/2006 Sb. Vizuálně zápis do SD

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

4 Kontrola materiálu, certifikace HSV, PSV ČSN EN 520 Vizuálně zápis do SD

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

5
Kontrola způsobu skladování 

materiálu
HSV, PSV, TDI ČSN 73 2310  Vizuálně zápis do SD

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

6 Kontrola vytýčení G, HSV, PSV ČSN 73 0205, PD Pásmem, měřením zápis do SD

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

7 Kontrola nosného roštu HSV, PSV ČSN EN 14195 Vizuální, měřením zápis do SD

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

8 Kontrola opláštění HSV, PSV ČSN EN 14195  Vizuálně zápis do SD

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

9 Kontrola zatmelení PSV ČSN EN 13963 Vizuálně zápis do SD

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

10 Kontrola dodržení rozměrů HSV, PSV, TDI
ČSN 73 2310    ČSN 

73 0205

Měření 2 m latí, 

pásmem, vodováhou
zápis do SD, protokol

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

11 Konečná kontrola geometrie HSV, PSV, TDI ČSN EN 1996-2:2007
Vizuálně, měřením  2 

m latí
zápis do SD, protokol

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

jméno:  

datum:    

podpis:

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO OBVODOVÝ PLÁŠŤ
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KINGSPAN KS 1150 FR tl. 120 mm



Podrobný popis jednotlivých kontrolních bodů je popsán v kapitole ozn. I - Kontrolní a zkušební plán
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Zkratky: 

 

HSV hlavní stavební výroba 

PSV pomocná stavební výroba 

TDI  technický dozor investora 

AD autorizovaný dozor 

G geodet 

TP technologický předpis 

PD projektová dokumentace 

 

Seznam norem a vyhlášek: 

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Zákon č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

ČSN 73 0005, Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě 

ČSN 73 0202, Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.Základní ustanovení 

ČSN 73 0210-1, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 

osazení 

ČSN 73 0210-2, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 

monolitických betonových konstrukcí 

ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0225, Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky pozemních 

staveb 

 

Podrobný popis kontroly: 

Vstupní kontrola: 

 

1) Přejímka pracoviště  

 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno předání a převzetí jak po stránce  

technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) a požární ochrany (PO).  

 



 89

2) Dokončenost staveniště 

 

- transportní cesty pro přísun materiálu a pro přechody pracovníků,  

- osvětlení, větrání spolu s celkovou ochranou před povětrnostními vlivy,  

- zkontrolujeme zda je k dispozici přívod vody a el. energie, 

- dokončení konstrukcí, na kterých je závislý začátek montáže (únosnost podkladu  hrubé 

podlahy, únosnost stropů, dokončenost konstrukce skeletu, nosného zdiva atd., dále zjistíme 

zda byla splněna technologická přestávka předchozího mokrého procesu betonování, zdění a 

omítání. Podklad musí mít rovinnost ± 2mm/2m. 

 

3) Kontrola PD 

 

Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová 

dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem 

(investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního 

deníku. Obsah PD dle 499/2006 sb. 

 

Obsah projektové dokumentace: 

Technická zpráva 

 Popis systému a materiálové řešení 

 Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 

Popis řešení specifických detailů 

 Výkaz výměr 

 Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 

 Řešení prostupů, napojení na stavební konstrukci atd. 

 

4) Kontrola materiálu, certifikace 

 

Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh materiálu, jeho cena, certifikát a 

shoda s PD. Kontrola množství dovezeného materiálu v ks,m2, m, mm. Vlastnosti použitého 

materiálu musí být prokázány certifikátem, osvědčením o jakosti od výrobce (prohlášení o 

shodě, ES certifikát shody) a dokladem (identifikačním CE štítkem staviva.) Kontrola 

výrobků - kontrolujeme rozměry jednotlivých materiálů, celistvost povrchu, vlhkost, 

deformace, rovnost a kolmost čel, hmotnost, třídu jakosti, trhlinky a jiná poškození na 
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lícových materiálech viditelné pouhým okem pod úhlem 90 ° při běžném denním světle. U 

profilů se kontroluje délka, deformace, zda nedošlo ke korozi.Vyrábí-li dodávaný materiál 

podnik provádějící dané konstrukce, kontroluje si jakost vlastními zkouškami. Způsob a 

rozsah zkoušek stanoví ČSN 72 2430. Všechny dodací listy musí být archivovány. 

 

5) Kontrola způsobu skladování materiálu 

 

Při dopravě a skladování se musí postupovat tak, aby nedošlo ke znehodnocení materiálů. Při 

ukládání na nekryté auto je třeba přepravovaný nasákavý materiál překrýt vodonepropustnou 

fólií. Při skladování je třeba zajistit volné odtékání dešťové vody, která by v opačném případě 

mohla proniknout do bloku. Dále je třeba zabránit nadměrnému zatížení panelů a chránit je 

proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu Bloky skladujeme na tvrdém a 

rovném povrchu, aby se zamezilo poškození panelů. Částečně odkryté bloky panelů musí být 

vždy chráněny proti dešti a silnému větru. Panely skladujeme na podložkách (polystyrenové 

bloky, event. dřevěné palety), jež jsou součástí svazku, v mírném spádu v podélném směru. 

K zamezení vzniku otlaků a otisků na panelech je zakázáno na staveništi panelové bloky 

pokládat na sebe. Panely určené ke skladování venku budou adekvátně ochráněny proti dešti, 

sněhu, větru a kontaminaci. Dostatečnou ochranu panelů dosáhneme zakrytím plachtovinou, 

abychom zajistili patřičnou ventilaci a řádné odpařování nahromaděné vlhkosti. Při 

manipulaci je nutné dbát zejména na svislou polohu prvků a jakékoliv poškození lícové 

strany. Práce s uskladněnými panely má započít až po vyrovnání teploty a relativní vlhkosti 

(tj. menší než 80%) na staveništi, tj. zhruba po dvou dnech uskladnění desek. Teplota na 

pracovišti nesmí poklesnout pod 5°C.  

 

Mezioperační kontrola: 

 

6) Kontrola vytyčení  

 

Kontrola vytyčení a vyznačení se provede křídou, nebo jiným dobře viditelným 

zvýrazňovačem, které se před začátkem prací kontrolují pásmem, zda polohově odpovídají 

PD. Odchylka polohy otvorů nesmí být větší než ± 10 mm, odchylky v osazení zárubní se 

nepřipouští. 
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7) Kontrola nosného roštu 

 

Kontrolujeme provedení a uchycení profilů do podlahy a do stropní konstrukce, počet a 

rozmístění kotvících prvků. Maximální odchylka polohy roštu je ± 10 mm/výšku podlaží a 

maximálně ± 5 mm/2m délky roštu. 

 

8) Kontrola opláštění 

 

Jedná se o správnost umístění desek, kontrola správného převázání desek, jejich poloha, 

kontrola počtu šroubů a jejich rozmístění. Kontrola zapuštění hlav šroubů. Upevňovací 

prostředky musejí být antikorozně povrchově upraveny a zapuštěny tak, aby nebránily tak 

správné funkčnosti fasády. 

 

Výstupní kontrola: 

 

9) Kontrola dodržení rozměrů, rovinnosti a svislosti fasády 

 

Provede se kontrola mezní odchylky svislosti pláště. Odchylka je vztažena k určené 

povrchové přímce nebo hraně. Pro svislé konstrukce se na každých 25 m2 kontrolované 

plochy provede nejméně 5 měření, přičemž nejmenší počet kladů 2 m latě na ucelené 

kontrolované ploše (např. jedna stěna) je 5. 

 

Dovolené odchylky svislosti: 

 

Předmět kontroly Výška konstrukce v m 
do 2,5 nad 2,5 do 4 nad 4  

Stěna ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm 
 

Rovinnost – tolerance pro delší rozměr konstrukce: 

 

Pro delší rozměr plochy v m 
Předmět do 1,0 1 až 4 4 až 10 10 až 16 nad 16 
Stěny s nedokončeným povrchem 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm
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Rozměrové odchylky konstrukčních celků se stanoví měřením a porovnáním s rozměry 

v projektové dokumentaci. 

 

10) Konečná kontrola geometrie 

 

Provede se kontrola v rámci jednoho konstrukčního celku nebo celé budovy. Dovolené 

odchylky jsou uvedeny v tabulce 3.1: 
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Bezpečnostní opatření na stavbě 
 

Bezpečnost páce se jako hlavní součást pracovního a životního prostředí řadí mezi 

důležité úkoly každé vyspělé společnosti. V odvětví stavebnictví, které má oproti jiným 

oblastem výrazná specifika jak v přípravě a organizaci, tak zejména ve vlastním provozu při  

provádění prací. Bezpečnostní požadavky k prováděným činnostem jsou natolik rozsáhlé,       

že si zasluhují zvláštní pozornost. 

Při práci na staveništi musí být dodržován zejména zákon č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 

kdy budou dodržovány veškeré body, jímž práce na staveništi podléhají. S ohledem na 

prováděné práce bude dále dodržován zákon č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. Dále také nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

 Obecné požadavky dle zákona č. 591/2006 Sb. 

 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 

provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 

vyznačit a osvětlit, 

 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

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

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

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
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3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 

oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 

přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob 

s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 

 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke sponění 

podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během 

provádění prací je dodržuje. 

 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvlaštní 

právní předpis. 

 

7. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  

 

II. Zařízení pro rozvod energie 

 

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

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

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

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

podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají 

přístup k součástem zařízení. Rozvod energie, existující před zřízením staveniště, 

musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
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2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 

intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 

snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a 

s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na 

staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která 

nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na: 

 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 

třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 

nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 

v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci,vždy však po změně polohy a 

po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 

nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů 18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými 

v osob. majetku nebo životního prostředí. 
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5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, 

popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce 

posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřena zhotovitelem. 

 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 

opatřeních. 

 

7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 

ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 

bez zbytečného odkladu provedení nebytné změny technologických postupů tak, 

aby byla zjištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 

technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 

účinnou formou dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

 

 

IV. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu stroje 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. 
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2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

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

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

posunutí nebo uvolnění. 

 

V. Stavební výtahy 

 

Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 

kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 

 

VI. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 

1. Obsluha stroje zaznamená závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 

v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 

řádně seznámena střídající obsluha. 

 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 

s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 

spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 

parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 

samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním 

zařízením spuštěným na zem. 

 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 

přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, které zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 

jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 

ovládání stroje. 
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5. Stroj musí být odstaven na vhodné staveniště, kde nezasahuje do komunikací, kde 

není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 

činností prováděnou v jeho okolí. 

 
 

VII. Přeprava strojů 

 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 

zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-

li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu 

k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

 

2. Při nakládání, skladování a přepravě stroje na ložné ploše dopravní ploše 

dopravního prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování 

od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu 22) 

a dále uvedené bližší požadavky. 

 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 

nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 

popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu 

k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 

bočnímu posuvu a proti převzetí, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 

uložena a upevněna samostatně. 

 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 

podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 

být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné 

nehodě. 
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7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 

mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění 

a sjíždění stroje. 

 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 

pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 

mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 

jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným 

strojem na tažné vozidlo,pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 

manipulaci s břemeny. 

 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 

osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 

závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 

osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 

 

VIII. Skladování a manipulace s materiálem 

 

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

Materiál  musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 

musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků 

a dílců v souladu s původní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa 

určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 

přístupná. 

 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovacích 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací 

musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
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4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 

stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 

soustavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 

posunout nebo kutálet. 

 

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

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

podklady. Jako podklady není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 

tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

 

6. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 

zajištěno proti sklopení. 

 

7. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 

podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 

manipulace s nimi. 

 

8. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 

přepisem. 

 

IX. Montážní práce 

 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 

pracoviště fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za 

jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 

Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné 

provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo 

požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 

pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
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3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 

při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 

vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 

dokumentace výrobce. 

 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 

tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 

využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 

zabudovány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže. 

 

7. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 

technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 

předpisu, jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická 

osoba pověřená zhotovitelem. 

 

8. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců podle části 1. této přílohy. 

 

9. Zdvihání a přemísťování závěsných břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 

zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. 

Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, 

přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 

zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročená nosnost použitého zařízení. 

 

 

 

 

10. Během zdvihání nebo přemísťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
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plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 

odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

 

11. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 

stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 

svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 

podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 

ohrožena. 

 

12. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

 

13. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 

upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 

dokumentaci. 

 

14. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 

větru. 

 

15. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

 

 Obecné požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. 

 

I. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 

povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 

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

průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 

prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují: 

 



 105

a) Osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 

pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) Osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 

pádu).  

 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 

prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak,   

že je: 

 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu ( 1,5 m od 

volného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 

nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, případně dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít 

v dostatečné výšce nad překážkou ( terénem, podlahou, konstrukcí apod. ), aby se 

vyloučilo zranění zaměstnance. 

 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

 

5. Vhodný osobní ochranný 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 kotevní osobního 

ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně 

odolné. 

 

 

 

 

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, 

kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků 
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vykonána bezpečně a že použití jiných ergonomických požadavků musí bát přednostně 

používaná sedačka s vhodnými doplňky. 

 

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 

pokud: 

 

a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 

prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze ( pracovní lano ) a 

druhé jako záložní ( zajišťovací lano ), 

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 

zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 

výstup a sestup ( např. slaňovací prostředky ) a připojení k pracovnímu lanu 

zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu 

nad svými pohyby, 

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 

popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem 

tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně 

vyproštěn. 

 

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 

mohlo způsobit, že prováděné práce by bylo nebezpečnější, lze přizpůsobit použití 

jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součástí 

systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům 

jejich stanovené životnosti. 

 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 

vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
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II. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 

nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 

dokumentaci. 

 

III. Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 

 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 

osob nebo předmětu (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 

 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětu 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. 
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3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 

 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

 

IV. Dočasné stavební konstrukce 

 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 

dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 

včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 

zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 

tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 

způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 

kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 

normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 

způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 

staticky prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové 

ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu 

lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému 

pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořili prostorově tuhý celek, zajištěny proti lokálnímu i 

celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
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d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 

schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 

výpočtem nebo jiným dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 

umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 

neposouvaly v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou 

proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní polohy na nichž jsou přístupné po bezpečných komunikacích ( žebříky, 

schody, rampy nebo výtahy ). 

 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 

během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 

konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnými značkami 11). 

 

5. Dočasné stavební konstrukce lze požívat pouze po jejich náležitém předání odborně 

způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 

zodpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 

odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 

konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 

demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava 

nosných částí do přepravní polohy. 

 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 

nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení  

( například nepříznivá povětrnostní situace (, musí být odborná prohlídka provedena 

bezodkladně. 
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7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 

v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 

vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 

pouze zaměstnanci, kteří byli vyškolení a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 

Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 

 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 

d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost použitého lešení, 

e) přípustní zařízení, 

f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přístavbou. 

 

Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 

ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 

stanoví zaměstnavatel. 

 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 

žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobce určeny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 

největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 

doložené výpočtem. 

 

V. Shazování předmětů a materiálů 

 

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že: 

 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazení, 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, 
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c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 

vzniku jiných nežádoucích účinků. 

 

2. Nelze zahrnovat předměty a materiál v případě, kdy není bezpečné předpokládat místo 

dopadu jakož předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

 

VI. 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 práci 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 lešení, žebřících nad 5 m výšky práce a při 

použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech 

silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf ), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10C. 

 

VII. Krátkodobé práce ve výškách 

 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 

stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, 

z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících 

příhradovou konstrukcí nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec 

provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

 

VIII. Školení zaměstnanců 

 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dosaženém 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 



 112

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. 

 

 Obecné požadavky dle nař. vl. č. 378/2001 Sb. 

 

Dodržení všech požadavků stanovených v tomto nařízení a požadavků na bezpečný 

provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců jsou: 

 

1. Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 

břemen a namáhání vzniká v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u 

pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a 

vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje. 

 

2. Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 

 

3. Zabránění pádu zařízení nebo jeho části, či nebezpečnému posunu. 

 

4. Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí. 

 

5. Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 

pracovní polohu zařízení. 

 

6. Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky 

podstatné pro jejich bezpečné použití. 

 

7. Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to 

zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a 

aby se břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, 

aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců. 

 

8. Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací 

místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích 

prostředků. 
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9. Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 

 

Zvláštními požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců jsou: 

 

1. Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, použití 

závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich kontroly každý 

den, kdy je zařízení používáno. 

 

2. Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců. 

 

3. Zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění jejich 

evakuace nebo jejich snadného vyproštění. 

 

4. Použití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvihání 

zaměstnanců je možné jen za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření k zajištění 

jejich bezpečnosti; obsluha na řídícím stanovišti musí mít možnost spolehlivými 

prostředky komunikovat se zdvihacími zaměstnanci a v případě nebezpečí musí být 

k dispozici spolehlivé prostředky pro případnou evakuaci nebo vyproštění zdvihaných 

zaměstnanců. 

 

5. Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 

povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo 

bezpečnost a zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících z této situace 

pro obsluhu a zaměstnance. 

 

 Opatření použitá na stavbě 

 

- Zařízení staveniště je oploceno drátěným provizorním plotem do výšky min. 1,8 m       

(plot bude po dokončení montáže rozebrán a odstraněn ), kdy jediný možný vstup je 

hlavní branou, kde jsou všechny osoby identifikovány a dle uvedených pravidel jim je 

umožněn, za splnění podmínek, vstup na staveniště ( = pouze povolaným osobám ). 

 

- Vjezdy na staveniště jsou opatřeny dopravními značkami. Doprava materiálu na 

staveniště nebude omezovat provoz na ulici Dukelských hrdinů. 
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- Montážní plošiny sloužící k přepravě jak materiálu, tak k přepravě osob budou 

náležitě ukotveny, s ohledem na možné změny povětrnostních podmínek. Bude 

dohlíženo, aby výtahy nebyly přetěžovány. Pravidelně bude stavbyvedoucím 

prováděna kontrola stavu plošiny, aby bylo zabráněno možným nehodám. 

 

- Pracovní stroje budou obsluhovány pouze plně kvalifikovanými osobami, které 

zodpovídají za stav strojů, stejně tak i za ukončení jejich provozu. 

 

- Manipulace s materiálem a jeho skladování bude prováděno dle požadavků daných 

výrobcem, jestliže tyto nestanovují, potom tak, aby nedošlo k jeho porušení nebo 

zničení. 

 

- Montážní práce budou započaty po náležitém převzetí pracoviště. 

 

- Pracovníci provádějící montáže budou kvalifikovaní a vyškolení dle požadavků na 

práci ve výškách. 

 

- Každý pracovník odpovídá za své nářadí a pracovní prostředky a pomůcky – zamezí 

jejich pádu či ztrátě. 

 

- Každý pracovník je vybaven pracovním oděvem (pevná obuv, …), ochrannými 

pomůckami (helmy, brýle, …). 

 

- Práce na stavbě budou přerušeny v případech, které jsou stanoveny v zák. č. 362/2005 

Sb. – IV. Přerušení práce ve výškách. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

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

  

K: ZÁKLADNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ     
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ PŘÍSTAVBY FIRMY GUVEX V 
LANŠKROUNĚ 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   LENKA STRNADOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2012                  



 116

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA – POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 

 

Postup výpočtu: 

1) Rj = dj / j [m2.K.W-1]   Rj ... tepelný odpor j-té vrstvy kostrukce 

         … součinitel tepelné vodivosti 

        d … tloušťka materiálu 

 

2) Rt = Rj + Rsi + Rse [m2.K.W-1]  

 Rsi ... odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rsi = 1 / hsi 

Rse … odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 

  Rse = 1 / hse 

hsi (hse) … součinitel přestupu tepla na vnitřní (vnější) 

straně 

3) U = 1 / Rt [W.m-2.K-1]    Rt … celkový tepelný odpor 

konstrukce 

 

Výpočet: 

 

Tepelně technické vlastnosti zadaných konstrukcí 

č.v. materiál d (m)  (kg.m
-3

)  (W.m
-2

.K
-1

) c (J.kg-1.K-1) 10
-9 R (m2.K.W-1) Rsi (m

2
.K.W

-1
) Rse (m

2
.K.W

-1
) U (W.m

-2
.K

-1
)

1 ocel. plech 0,0005 7850 50 850 - 0,00001 

0,13 0,04 

  

2 minerál. vlna 0,1189 35 0,048 1500 0,0007 2,477 

3 ocel. plech 0,0006 7850 50 850 - 0,00012 

      R =  2,478 Rt = 2,647 U = 0,368 

 

Posouzení: 

UN (W.m-2.K-1)    >    U (W.m-2.K-1) 

   0,38        >      0,368 Vyhovuje 
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POČETNÍ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ PRŮBĚHU TEPLOT  

Viz. příloha f. výkresová část: Graf tepelného průběhu na konstrukci 

 

Postup výpočtu: 

 

Teplotní faktor vnitřního povrchu  fRsi = si - e / ai - e [-]      fRSN   

 

 fRSN = 0,793 + 0 

si = ai - U.Rsi.( ai -e ) [C] 

e … teplota venkovního vzduchu [C] 

ai … teplota vnitřního vzduchu [C] 

ai = i + ai = 20 + 1 = 21 C 

 

Výpočet teplot konstrukce obecně si = ai – U.Rsi.( ai - e )  Rsi = 0,25 m2.K.W-1 

     x = ai – U. (Rsi + Rx) .( ai - e ) 

 

Okrajové podmínky si = 20 C  ; i = 50 % 

   si = -15 C ; e = 84 % 

 

Výpočet:  U = 0,3614 W.m-2.K-1 

  

 si = 21 – 0,3614 . 0,25 . [21 – ( -15)] = 17,75 C 

 12 = 21 – 0,3614 . ( 0,25 + 0,00001) . [21 – ( -15)] = 17,75 C 

 23 = 21 – 0,3614 . ( 0,25 + 0,00001 + 2,477) . [21 – ( -15)] = -14,48 C 

 se = -15 + 0,3614 . 0,04 . [21 – ( -15)] = -14,48 C 

fRsi = 17,75 – (-15) / 21 – (-15) = 0,91 

 

Posouzení: 

   fRsi   fRSN 

   0,91  0,793 Vyhovuje 
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PROSTUP TEPLA OBÁLKOVOU METODOU 

 

Postup výpočtu: 

1) průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A [W.m-2.K-1] 

    HT ... průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

    HT = [  ( Aj . Uj . bj ) + A . Utbm [W / K] 

      bj = 1,0 

      Ut = 0,1 

2) Uem  Uem,N 

    Uem,N = [  ( Aj . Uj . bj ) /  Aj ] + 0,02 [W.m-2.K-1] 

  STN = ( Uem / Uem,N ) . 100 [%] 

 

 Zatřídění objektu do klasifikace tepelné náročnosti 

STN ( % ) Klasif. tepel. nároč. budovy Klasifikace budovy 

  A mimořádně úsporná 

 60 B velmi úsporná 

 80 C úsporná 

 100 D vyhovující 

 120 E nevyhovující 

 150 F výrazně nevyhovující 

  G mimořádně nevyhovující

 

Výpočet: 

 

Plochy s otvory:    Vstupní údaje: 

D = C = 549,1097 m2      v = 10,5 m 

A = E = 386,9565 m2    střecha tl. = 0,3985 m 

F = B = 156,45 m2         10,8985 m 

 

Plochy bez otvorů: 

A = 386,9565 – 26,085 = 360,8715 m2 

B = 156, 45 – 35,64 = 120,81 m2 

C = 549,1097 m2 

D = 549,1097 m2 

E = 386,965 – 24,96 = 362,005 m2 

F = 156,45 – 82,35 = 74,1 m2 
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1) HT = [(360,8715.0,3678.1,0)+26,085.1,1.1,0]+ [(120,81.0,3678.1,0)+35,64.1,1.1,0]+ 

[(549,1097.0,339.1,0)]+ [549,1097.1,232.1,0]+ [(362,005.0,3678.1,0(+24,96.1,1.1,0]+  

[(74,1.0,3678.1,0)+82,35.1,1.1,0] = 1386,149 W / K 

 

2)    Uem,N  = (0,3.360,8715.1,0)+(0,3.120,81.1,0)+(549,1097.0,24)+(549,1097.1,05)+ 

   ______+(362,005.0,3. 1,0)+ +(74,1.0,3.1,0)+(169,035.1,5.1,0)________                               

         (360,8715+120,81+549,1097+549,1097+362,005+74,1+169,035) 

 Uem,N  = 0,60623  W.m-2.K-1 

  

Objemový faktor budovy A / V = 2016,0059 / 5765,65185 = 0,3497 

  

 Uem,N,20 = 0,3 + 0,15 . ( A / V ) = 0,3 . 0,15 . 0,3497 = 0,0157 W.m-2.K-1 

 Uem = HT / A = 1386,149 / 2016,0059 = 0,5876 W.m-2.K-1 

 

Posouzení: 

  Uem     Uem,N 

      0,5876 W.m-2.K-1    0,60623 W.m-2.K-1 Vyhovuje 

 

 STN = ( 0,5876 / 0,60623 ) . 100 = 96,93 %  

 

STN ( % ) Klasif. tepel. nároč. budovy Klasifikace budovy 

  A mimořádně úsporná 

 60 B velmi úsporná 

 80 C úsporná 

 100 D vyhovující 

 120 E nevyhovující 

 150 F výrazně nevyhovující 

  G mimořádně nevyhovující

 

Objekt dle prostupu tepla obálkovou metodou spadá do klasifikační třídy „D“, tzn. Budova je 

vyhovující. 

 

 

 

 

 



 120

Závěr: 

 

Zpracování této bakalářské práce obsahuje podklady pro technologické řešení opláštění 

administrativní a skladové haly a tím i vlastní montáž.  

 

Úvodem jsem se zaměřila na všeobecný přehled lehkých obvodových plášťů. V další části 

jsem již řešila samotný technologický projekt a to technologické předpisy pro fasádu, 

kontrolní a zkušební plány, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, rozpočet a časový 

harmonogram. 

 

Vypracování této práce pro mě znamená velký přínos nových informací z oblasti mého studia. 
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