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Abstrakt 
Tato bakalářská práce pojednává o technologické etapě provádění obvodového pláště 
administrativní budovy. Jedná se konkrétně o opláštění s použitím lehkého obvodového 
pláště. Pro tuto technologickou etapu jsou zpracované veškeré podklady , které jsou 
nutné k její realizaci. 
  
Klí čová slova 
Lehký obvodový plášť, rekonstrukce, technologický předpis, tepelně technické 
posouzení. 
  
  
Abstract 
This theis discusses the implementation phase of the technological envelope office 
building. Specifically it is skinned with light using cladding. For this technological step 
is processed all documents that is necesary for their implementation.  
 
Keywords 
Lightweigt cladding, reconstruction, technological regulation, thermal technical 
assessment 
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ÚVOD: 

Náplní mé bakalářské práce je stavebně technologická etapa lehkého obvodového pláště 
pro nástavbu administrativní budovy firmy LEVEL v Náchodě. 
Lehký obvodový plášť bude řešen jako strukturální sloupkopříčková fasáda ze systému 
Schüco s pohledovými deskami Max Exterior. Na části objektu bude použit systém 
Kingspan. 
Pro tuto technologickou etapu budou zpracovány technologické předpisy, časový plán 
montáže lehkého obvodového pláště, finanční rozpočet, zařízení staveniště, nasazení 
strojní sestavy a vypracování zprávy BOZP a Ekologie. 
Dále bude zpracován specializovaný projekt na tepelnou techniku budovy, vypočtení 
součinitelů prostupu tepla daných konstrukci a vytvoření energetického štítku obálky 
budovy. 
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A. ÚČEL OBJEKTU 

Předmětem projektu je rekonstrukce a dostavba objektu společnosti LEVEL. Využití 
objektu se nemění, jen se navyšují kapacity a upravují prostory dle potřeby investora. 
 

B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, 
DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ 
VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, V ČETNĚ 
ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

b.1 Architektonicko - urbanistické řešení 

Dostavba objektu LEVEL předpokládá přeložku parovodu a zvětšení prostoru před 
objektem. Změnou vstupu dojde k lepší orientaci návštěvníků a uvolnění chodníku pro 
pěší. Nové řešení prostoru parkoviště předpokládá jeho výrazné zvětšení pomocí 
opěrných stěn. Jednoznačné řešení parkovacích ploch poskytne návštěvníkům i 
zaměstnancům výrazně lepší podmínky pro parkování. Projekt předpokládá přeložení 
stávající pěšiny, která bude v první části nahrazena schodištěm. 

b.2 Architektonické řešení 

Rekonstrukcí administrativně průmyslového objektu v Náchodě je naplněna představa o 
moderním přístupu k vytváření nových komerčních ploch v centru města. Projekt 
uvažuje nikoliv s demolicí stávajícího objektu, ale s jeho rekonstrukcí a dostavbou 
moderní budovy, která bude i mnoho vypovídat o vlastní společnosti sídlící na této 
adrese. Moderní technologie, které jsou nosným programem podnikání společnosti 
LEVEL se odráží i v navrhované dostavbě. Dostavovaná část objektu je obalena rastrem 
bezrámového fasádního systému, který kombinuje desky skla a hliníku. Matný povrch a 
reflexní skla dodávají objektu technologický výraz a reflektují dění v okolí objektu. 
Kontrast stávajícího objektu i se všemi jeho konstrukčními nedostatky a kvalitně 
provedeného obvodového pláště je dialogem časů ve kterých jednotlivé části stavby 
vznikaly. 

b.3 Funkční řešení 

Přístup do objektu je v prvním nadzemním podlaží, kde jsou umístěny obslužné 
provozy. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou kancelářské prostory a zázemí 
vedení společnosti LEVEL. 
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b.4 Dispoziční řešení 

Dostavěný objekt společnosti LEVEL je třípodlažní s technickým zázemím na východní 
straně objektu. V prvním nadzemním podlaží, které je vizuálně i fyzicky propojeno 
s parterem se nachází  vstupní prostory, na které navazují vertikální komunikace – 
schodiště a výtahy. Tyto komunikace propojují všechna podlaží. V prvním nadzemním 
podlaží jsou umístěny prostory skladů, dílen, zásobování, kuchyňka a elektrodílna. Ve 
druhém nadzemním podlaží jsou kanceláře obchodního oddělení, obchodu a expedice, 
podpory prodeje, sklad, dílna, čajová kuchyňka a sociální zařízení. Ve třetím 
nadzemním podlaží jsou kanceláře ředitele, ekonomiky, Positrexu, vývoje, zasedací 
místnost, čajová kuchyňka a sociální zařízení. 

b.5 Výtvarné řešení 

Výtvarné řešení objektu vychází z industriálního výrazu stávajícího objektu i okolních 
staveb. Minimalistické řešení nástavby s potlačenými fasádními lištami vytváří dojem 
moderního technologického objektu, který vypovídá o vnitřní náplni stavby. Toto pojetí 
je převzato i v interiéru objektu, kde je použito v co největší míře základních materiálů 
jako je sklo, ocel a beton. Technologie i rozvody zůstávají nezakryté a ještě podtrhují 
industriální charakter objektu. 

b.6 Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Okolí objektu je řešeno s ohledem na parkování jak zákazníků, tak zaměstnanců. 
Zájmovým územím prochází pěší stezka, která bude zachována a zakomponována do 
okolí stavby. Veškeré nezpevněné plochy budou provedeny jako plochy zelené - 
osázené vzrostlou zelení. Podél komunikace bude zbudován chodník pro pěší.   
 

b.7 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Objekty jsou řešeny s ohledem na pohyb osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Všechna podlaží jim jsou bezbariérově zpřístupněna. Parkování pro imobilní 
je na vyhrazených parkovacích místech. V rámci dispozičních a prostorových nároků, je 
splněna vyhláška č.398/2009" O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové  užívání staveb." Chodníky budou zhotoveny jako rovné, pevné a upravené 
proti skluzu. 
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C. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ 
PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, 
OSVĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ 

c.1 Kapacitní údaje 

Členění stavby na stavební objekty: 
SO - 01- Administrativní budova 
SO - 21– Dešťová kanalizace 
SO - 22 – Přeložka parovodu 
SO - 23– Venkovní úpravy 
 
Podrobná bilance ploch objektu (SO-01): 
Užitná plocha:  1.NP          331,11m2      
   2.NP           357,78 m2       

   3.NP           308,62 m2       

Užitná plocha celkem  997,51 m2 
 
Zastavěná plocha  587,62 m2 

Obestavěný prostor    5862 m3 

c.2 Orientace objektu 

Objekt je orientován svojí delší stranou ve směru severo - jižním. Vstup zaměstnanců a 
hlavní přístup do prostor objektu je situován z jižní strany. Další vstup do objektu je 
ze západní strany. Prosklené fasádní plochy jsou v přístavbě a nástavbě a jsou 
orientovány směrem na jih a západ. 

c.3 Osvětlení a oslunění 

Osvětlení 
Dle normy ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov , část 1 a 4  byla stavba navržena tak, 
aby bylo v co největší míře využito denního osvětlení pro osvětlení místností. 
V prostorech jenž neumožňují z dispozičních, technologických či konstrukčních 
požadavků zřídit dostatečný počet osvětlovacích otvorů je navrženo osvětlení sdružené 
či umělé. Navržené řešení respektuje požadavky norem ČSN 73 0580 část 1 a 4, ČSN 
EN 12464-1 a požadavky uvedené v paragrafu §45 ( Osvětlení pracoviště) nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci. 
 
V rámci projektu byly posouzeny vybrané charakteristické místnosti, podle kterých lze 
analogicky posoudit i ostatní místnosti objektu. Posouzení bylo provedeno v programu 
Wdls verze 4.0.3.16.  Všechny posuzované místnosti vyhověly na požadované hodnoty 
činitele denní osvětlenosti pro denní, případně sdružené osvětlení. 
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D. TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, 
JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZB Ě NA UŽITÍ OBJEKTU A 
JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

d.1 Stavební řešení 

d.1.1 Výkopové práce 

Návrh založení předpokládá, že geotechnické podmínky jsou přehledné, jednoduché a 
existuje pro ně „srovnatelná zkušenost“ (ve smyslu „ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: 
Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla“). Dále se 
předpokládá, že se nebude provádět výkop pod hladinu podzemní vody. Z těchto 
důvodů je návrh proveden podle zásad „1. geotechnické kategorie“ (ve smyslu „ČSN 
EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla“), která zahrnuje relativně jednoduché konstrukce. Znamená to, že základní 
požadavky budou splněny na základě zkušenosti a kvalitativního geotechnického 
průzkumu a to se zanedbatelným rizikem. 
V rámci provádění výkopových prací  je nutné zajistit kvalitativní geotechnický 
průzkum, na základě kterého bude rozhodnuto o splnění výše uvedených podmínek. 
Pokud podmínky nebudou splněny, bude nutné provést upřesnění návrhu založení na 
základě zjištěných skutečností. Pokud v projektované hloubce nebudou zastiženy 
zeminy s požadovanou únosností, avšak ostatní podmínky budou splněny, bude možné 
výkop prohloubit a neúnosnou vrstvu zeminy nahradit hutněným štěrkopískovým 
polštářem nebo plombou z hubeného betonu. 
Před zahájením výkopových prací budou hotovy hrubé terénní úpravy a s nimi zářez do 
svahu se zajištěním proti sesuvu. Během výkopových prací dojde k prohloubení 
stavební jámy a výkopových rýh na potřebnou hloubku dle výkresové dokumentace 
nebo na doporučení statika dle geotechnického průzkumu. V případě zvodnění budou 
výkopové rýhy odvodněny systémem drenáží do provizorní jímky a následně do  již 
vybudované dešťové kanalizace. Výkopové práce , které budou hlubší jak 1 m pod 
každou dílčí úroveň, budou paženy. Výkopové práce budou provedeny s ohledem na 
výškové osazení objektu do zářezu terénu. Zemina vhodná pro použití na zásypy 
(nehutněné) v okolí objektů, na hrubé terénní úpravy a v omezené míře do podloží 
pozemních komunikací bude odvezena na skládku a poté přivezena a použita. 
Přebytečná zemina, která nebude použita nebo nebude vyhovovat svou kvalitou bude 
odvezena na skládku. 
Po dokončení výkopů a před zahájením provádění základových konstrukcí je nutné 
provést přejímku základové spáry. 
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d.1.2 Základy 

Stávající založení se předpokládá plošné na pasech a patkách patrně z prostého, 
případně konstrukčně vyztuženého betonu nebo na pasech a patkách zděných. 
Konstrukce nad základy v současném stavu nevykazují závažné poruchy svědčící o 
jejich nedostatečné dimenzi nebo chybném provedení. Vzhledem k tomu, že je zvoleno 
konstrukční řešení nástavby jako lehká konstrukce, nedojde k výraznému navýšení 
zatížení a je tudíž možné označit stav konstrukcí  za vyhovující i pro stav po stavebních 
úpravách. 
Nové založení přístavby vychází z následujícího předpokladu. V základové spáře, která 
leží v nezámrzné hloubce, jsou uvažovány zeminy s návrhovou únosností  minimálně 
0,15 MPa. Pokud podmínky nebudou splněny, bude nutné provést upřesnění návrhu 
založení na základě zjištěných skutečností. Pokud v projektované hloubce nebudou 
zastiženy zeminy s požadovanou únosností, avšak ostatní podmínky budou splněny, 
bude možné výkop prohloubit a neúnosnou vrstvu zeminy nahradit hutněným 
štěrkopískovým polštářem nebo plombou z hubeného betonu. 
Objekt bude založen plošně na pasech z prostého betonu a železobetonu. Pod celým 
objektem bude základová spára ošetřena podkladním betonem, který bude izolován 
hydroizolací dle projektové dokumentace a následně bude dokončena železobetonová 
základová deska. 
Materiály: 
Beton nad hydroizolací: C25/30- XC1 - Cl 0,2 
Beton pod hydroizolací: C25/30- XC2 - Cl 0,2 
Výztuž:   B500B (10 505 – R, sítě KARI) 

d.1.3 Svislé konstrukce 

Stávající svislé nosné konstrukce stěn představuje zdivo z tradičního zdícího materiálu. 
V tomto případě jde patrně o plné cihly na vápenocementovou maltu. Stěny v 
současném stavu nevykazují závažné poruchy svědčící o jejich nedostatečné dimenzi 
nebo chybném provedení. Vzhledem k tomu, že je zvoleno konstrukční řešení nástavby 
jako lehká konstrukce, nedojde k výraznému navýšení zatížení a je tudíž možné označit 
stav těchto konstrukcí za vyhovující. Stávající svislé nosné konstrukce obvodového 
zdiva mají tl. 600mm. Svislé konstrukce uvnitř půdorysu jsou doplněny nosnými sloupy 
pod podélnými průvlaky. Průzkumem byly objeveny kovové (předpokládají se ocelové 
trubky průměru 200 mm v prvním a 150 mm ve druhém podlaží) a železobetonové 
sloupy. Prozkoumání a posouzení zdiva je nutné provádět před vnášením nových 
zatížení do konstrukcí. Do stávajících nosných konstrukcí se vytvářejí v malé míře nové 
otvory. Před bouráním těchto otvorů je zapotřebí zabudovat překlady z válcovaných 
profilů, dle projektové dokumentace. 
Nosnou konstrukci nové nástavby představuje jednopodlažní ocelový skelet. 
Základními nosnými prvky jsou příčné rámy s ocelovými sloupy umísťované ve 
vzdálenostech 3,75 m tak, aby nepřitěžovaly stávající ocelový průvlak, ale aby působili 
přímo na vnitřní sloup. 
Stěny elektrodílny v úrovni prvního podlaží jsou navrženy zděné z keramických cihel 
Porotherm 30 CB a v části situované ke skalnímu masívu železobetonové tl. 300 mm. 
Železobetonová stěna přesahuje až do druhého podlaží. Zděné stěny jsou v úrovni pod 
střechou ztuženy železobetonovým monolitickým pozedním věncem přecházejícím do 
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atiky. Překlady jsou navrženy typové pro daný systém zdění a železobetonové 
monolitické, integrované do věnce. 
Nosnou konstrukci přístavby představuje třípodlažní ocelový skelet se sloupky ve 
fasádě, ve výtahové šachtě a uvnitř dispozice. 
Viditelné litinové sloupy a záhlaví budou opláštěné SDK konstrukcí s požární odolností 
30 min(dle dílu PO – Protipožární zabezpečení stavby). 
 

d.1.4 Vodorovné konstrukce 

Stávající objekt má nad prvním nadzemním podlaží strp z podélného průvlaku 2xI250 a 
příčných vazníků 2xI200 v místě sloupů a 2xI220 v prostoru mezi sloupy. Na těchto 
nosnících jsou betonové desky. 
Nad druhým nadzemním podlaží je strop nesen podélným průvlakem 2xI180. Na tomto 
průvlaku jsou uložené stropní trámy 230/160 v místě plné vazby a v mezilehlém 
prostoru jsou 2 trámy 230/120. na tyty trámy je uchyceno podbití z prken a rákosová 
omítka. Mezi trámy je strop zateplen minerální vlnou. 
Podlahové konstrukce nástavby objektu jsou tvořeny příčnými rámy, do kterých jsou 
pnuty podélné nosníky, které vynášejí ocelobetonovou desku provedenou 
dobetonováním do trapézového plechu. 
Podlahové konstrukce přístavby objektu jsou tvořeny ocelovými průvlaky, do kterých 
jsou pnuty další nosníky, které vynášejí ocelobetonovou desku provedenou 
dobetonováním do trapézového plechu. 

d.1.5 Schodiště 

Stávající schodiště z 1.NP do 2.NP je provedeno jako točité deskové, monolitické s 
nabetonovanými stupni. Prostor schodiště bude sloužit jako chráněná úniková cesta.  
Nové schodiště v přístavbě je se skleněnými stupni,  s ocelovými schodnicemi a 
ocelovým madlem. Prostor schodiště bude sloužit jako nechráněná úniková cesta.  
Schodiště musí splňovat ČSN 73 4130 a ČSN 74 3305. Zejména požadavky na odolnost 
proti skluznosti. Součinitel smykového tření musí být u pochozí plochy schodišťového 
stupně min. 0,5 a  přední okraj do vzdálenosti 40mm min. 0,6. 

d.1.6 Střešní konstrukce 

Nad stávajícím objektem je sedlová dřevěná střecha s mírným sklonem. Konstrukce 
krovu je vaznicová a je tvořena z pozednic a vrcholové vaznice. Pozednice je podpírána 
sloupy 160/160 s pásky, které jsou uloženy nad podélným průvlakem. Každá třetí vazba 
je plná a tvoří ležatou stolici. Na krokvích je prkenné bednění. na kterém je plechová 
krytina. Při rozebírání krovu postupovat dle výkresu AR.07 střecha – bourací práce. 
Střešní konstrukce objektu jsou tvořeny příčnými rámy, do kterých jsou pnuty podélné 
nosníky, které vynášejí ocelobetonovou desku provedenou dobetonováním do 
trapézového plechu. Konstrukce střech jsou navrženy jako jednoplášťové s klasickým 
pořadím vrstev.  
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d.1.7 Podlahy 

V prostorech 1.NP stávajícího objektu budou stávající nášlapné vrstvy zachovány v co 
největší míře. V prostorech, kde dojde k bouracím pracím bude stávající nášlapná vrstva 
nahrazena novou stejnou. Jedná se o místnost chodby 1.01 a 1.04. V místnosti 
zásobování 1.11 bude nové pvc. Ve stávajícím 2.NP budou stávající podlahové krytiny 
v místnosti 2.04, 2.05, 2.03. V ostatních prostorech budou nové. 
V celém objektu budou na sociálních zařízeních a kuchyňkách dlažby. Na chodbách a 
kancelářích budou koberce. Ve výtahové šachtě bude protiolejový nátěr izoband. 

d.1.8 Podhledy 

Podhledy ve stávajícím objektu budou rozebrány z důvodu rozvodů médií a následně 
doplněny o nové stejné. Předpokládá se použití minimálně 60% původních podhledů. 
Podhledy budou v 1.NP provedeny v nezbytně nutném míře, pro zakrytí jednotlivých 
rozvodů médií v prostorách chodeb ve stávajícím objektu a budou rastrové, 
kazetové(600x600). V místě chodby CHÚC bude protipožárně opláštěn odpadní svod. 
Bude použito SDK opláštění s odolností 30min(viz. díl PO). Podhledy v 2.NP budou 
tvořit součást interiéru. Vesměs budou sloužit pro zakrytí jednotlivých rozvodů médií a 
osazení světel. Podhledy budou provedeny jako rastrové, kazetové. V CHÚC bude SDK 
podhled s revizními dvířky a požární odolností 30min(viz. díl PO). SDK podhledy ve 
3.NP budou umístěny  na chodbě 3.02 v nástavbě a na sociálním zařízení budou použity 
podhledy kazetové, rastrové(600x600). 

d.1.9 Hydroizolace 

Podle hydrogeologického průzkumu je v dané lokalitě hladina podzemní vody ve 
hloubce 1-2 m pod stávajícím terénem. Hydroizolace spodní stavby proto je navržena ze 
dvou SBS modifikovaných pásů Pluvitech Tech 1000 a to s ohledem na nízké radonové 
riziko. Při provádění dodržet manuál výrobce. 
Ve střešní konstrukci plochých střech bude použito jako hydroizolace PVC fólie 
SIKAPLAN 15VG v tl.1,8mm, která bude mechanicky kotvena k podkladu a na 
terasách bude použita PVC fólie SIKAPLAN SGMA.  
U sprch bude stěrková hydroizolace (Schomburg, Mapei) vytažena i na svislé 
konstrukce na celou výšku obkladu. 
Parozábrana bude dokonale dotěsněna pomocí tmelů a pásek. Dbát na kvalitu provedení 
v místě prostupů a návaznosti na konstrukce. V místě napojení na stěny a prostupy 
podlepit (použít oboustranně lepící pásky, lepicí tmely). 
Při provádění dodržet manuál a doporučení výrobce. Veškeré prostupy budou dokonale 
oizolovány, aby bylo zabráněno vniknutí vody do objektu. 
 

d.1.10 Tepelné a zvukové izolace 

Spodní stavba nad železobetonovou monolitickou deskou je zateplena deskami z EPS 
100Z tl.120mm. Desky z extrudovaného polystyrenu v tl. 100 a120 mm jsou použity na 
podzemní stěny ve styku se zeminou.  
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Nad stávajícím objektem bude mezi trámy vložena tepelná izolace isover domo tl. 
100mm. V Nových podlahách nad ocelovo-betonovou deskou bude použita tepelná 
izolace Rotaflex super TSPT2  tl. 30mm a 70mm.  
V podlahách, kde je podlahové topení bude použita systémová rohož pro podlahové 
topení s kombinací s tepelnou izolací EPS 100 Z.  
Zateplení stěn stávajícího objektu a nových obvodových konstrukcí nad terénem bude 
realizováno EPS F tl. 150mm.  
Střešní konstrukce bude zateplena deskami z minerální plsti ORSIL S a ORSIL T. 

d.1.11 Okna   

Okna ve stávajícím objektu budou zachována.  Okna v nových samostatných otvorech 
budou provedena jako hliníková s přerušeným tepelným mostem a zasklena izolačním 
dvojsklem nebo trojsklem s teplým distančním rámečkem. Některá okna budou otvíravá 
a výklopná a některá s pevným zasklením. Před objednáním a montáží budou všechna 
okna zaměřena odbornou firmou, aby se zamezilo případným nesrovnalostem vzniklých 
během provádění stavby. 

d.1.12 Dveře 

Vstupní dveře do objektu budou provedeny z hliníkových rámů s přerušeným tepelným 
mostem a zasklené izolačním trojsklem. Venkovní stávající dveře jsou hliníkové. 
Vnitřní dveře budou provedeny jako dřevěné plné nebo prosklené, hladké, laminátové, 
do ocelových zárubní SAPELI FEST. Veškeré protipožární dveře budou 
v požadovaném stupni požární odolnosti. Dveře ve stávajícím objektu v jednotlivých 
podlažích budou provedeny ve stejné povrchové úpravě a tvaru jako stávající. Ostatní 
dveře a zárubně budou provedeny v barvě RAL 9006. 

d.1.13 Vnitřní povrchy stěn a stropů 

Povrchy ve stávajícím objektu budou vyspraveny, přebroušeny a natřeny bílým 
nátěrem. Nové zděné konstrukce budou opatřeny jádrovou omítkou s finální vrstvou ze 
štukové omítky a nátěrem v bílé barvě. Na betonových stěnách bude provedeno 
vybroušení, vyspravení cementovou maltou a stěny budou opatřeny tenkovrstvou 
stěrkovou omítkou s hladkým povrchem a nátěrem v bílé barvě.  
Stěny výtahové šachty budou opatřeny proti olejovým nátěrem Izoband. 
Sádrokartonové konstrukce stěn a podhledů budou přetmeleny a opatřeny bílým 
nátěrem.  

d.1.14 Vnitřní obklady 

Ve všech prostorech sociálního zařízení bude proveden keramický obklad do výšky 
horní hrany zárubně.  Keramický obklad za kuchyňskou linkou bude ve výšce 800 mm 
– 1400 mm. V sociálních zařízeních bude keramický obklad proveden do výšky horní 
hrany zárubně v=2020mm, ve sprchovém koutu až po podhled. 
Pro dlažby a obklady použít: 
1) lišty pro vnější rohy obkladů  
2) lišty ukončující horní hranu obkladů a soklů  
3) trvale pružný tmel pro dilatace velké plochy dlažby  
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d.1.15 Obvodový plášť, vnější povrch stěn 

Stavebně je nadzemní část opláštění objektu řešena jako prosklená polostrukturální 
fasáda se svislými nosnými sloupky. Celá fasáda je vytvořena jako systémové řešení. 
Ve spodní části prosklené fasády budou osazeny větrací okna pro přívod větracího 
vzduchu do haly. Část obvodového pláště je tvořena sendvičovými panely s výplní z 
minerální vlny. Nadzemní stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s 
povrchovou úpravou. Konstrukce napojující se na lehký prosklený plášť oddělující 
místnosti budou napojeny zvukoizolačně a jsou součástí dodávky lehkého obvodového 
pláště. 

d.1.16 Nátěry a malby 

Veškeré viditelné válcované ocelové prvky (sloupy a nosníky) v celém objektu budou 
opatřeny protipožárním nátěrem barvy RAL 9006. Venkovní ocelové konstrukce budou 
opatřeny 1x základní nátěrem a 2x emailovým nátěrem. Veškeré zděné povrchy budou 
opatřeny bílým nátěrem. Dno výtahových šachet a podlaha strojoven výtahů bude 
opatřena oleji vzdorným nátěrem.  

d.1.17 Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky pro kotvení střešní fólie PVC budou z poplastovaného plechu 
VIPLANYL. Klempířské výrobky budou provedeny z Al nebo TiZn plechu tl.0,7mm. 
Klempířské výrobky související s prosklenou fasádou jsou součástí dodávky této fasády.  

d.1.18 Zábradlí 

Veškerá schodiště budou opatřena ocelovým zábradlím nebo madlem, kotveným do 
monolitické konstrukce schodišť nebo SDK stěn. SDK konstrukce budou v místě 
kotvení zábradlí a madel vyztuženy dodatečným nosným profilem. Výplň jednotlivých 
zábradlí budou tvořit svislé ocelové tyče průřezu DN=12 mm. Spoje ocelového zábradlí 
budou jednak svarové a jednak šroubové. Ocelové prvky budou zábradlí budou 
opatřeny nátěrem v barvě RAL 9006. Zábradlí na terasách a u výtahu ve 3.NP bude 
skleněné. 

d.1.19 Prosklené stěny 

Vnitřní prosklené stěny budou provedeny z hliníkových profilů š.70 mm. Stěny budou 
zaskleny bezpečnostním jednoduchým sklem. Povrchová úprava stěny bude provedena 
jako eloxovaný hliník v barvě RAL 9006. 

d.1.20 Zámečnické výrobky 

Do zámečnických výrobků jsou zařazeny výplně otvoru v 1.PP - tahokov  a nosné 
konstrukce pod VZT. Kotvení zámečnických výrobků bude provedeno vždy k nosné 
stěně. Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny nátěrem v barvě RAL 9006. 
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d.1.21 Obvodový prosklený plášť 

Obecný popis: 
Obvodový plášť tvoří strukturální sloupkopříčková fasáda, rámové konstrukce a obklad 
kingspan panely. Kvantitativní a ostatní údaje (rozměry, tvar, členění, umístění, atd.) 
jsou ve řešeny ve zbytku mé bakalářské práce.  
 
Architektonický koncept je dán rastrovým uspořádáním, členěním profilů, optickým 
umístěním spár, pohledovými dimenzemi jednotlivých prvků, které musí být (pakliže to 
technické řešení umožňuje) respektovány a dodrženy včetně požadovaných 
povrchových úprav a konceptu barevného řešení. 
 
Jednotlivé typy fasád a doplňkových konstrukcí zahrnují celý obvodový plášť, včetně 
všech výplňových a zakončujících konstrukci (dveře, okna atd.) a konstrukčně nutných 
částí. 
 
Sloupkopříčková strukturální fasáda: 
Fasádní konstrukce jsou navrženy z hliníkového profilového systému Schüco série FW 
50+ kdy pohledová šířka jednotlivých sloupků, příček je 50mm, z exteriéru je fasáda 
řešena jako strukturální, kdy pohledová šířka spáry je 20mm. 
 
Sklopná okna jsou navrženy jako vsazené konstrukce z profilového systému Schüco 
série AWS 102, kdy je na křídlo strukturálně nalepeno sklo. Otevírání je řešeno klikou. 
 
Odstín profilů RAL dle výběru architekta 
 
Rámové konstrukce: 
Rámové okenní konstrukce jsou navrženy z hliníkového profilového systému Schüco 
série AWS 70.HI kdy konstrukční hloubka rámu je 70mm. 
 
Rámové dveřní konstrukce v exteriéru jsou navrženy z hliníkového profilového systému 
Schüco série ADS 70.HI kdy konstrukční hloubka rámu i křídla je 70mm. 
 
Rámové dveřní konstrukce v interiéru jsou navrženy z hliníkového profilového systému 
Schüco série AWS 50.NI kdy konstrukční hloubka rámu i křídla je 50mm. 
 
Odstín profilů RAL dle výběru architekta 
 
Zasklení: 
Zasklení je provedeno u všech rámových konstrukcí jako systémové tlakové s těsnícími 
profily z EPDM. Barva těsnících profilů je jednotná – černá.  
Zasklení u fasádních konstrukcí je navrženo jako strukturální - tmelené. 
Barva strukturálního tmelu je jednotná – černá. 
 
Zasklení je provedeno izolačním trojsklem Ug≤ 0,6W/m2.K., distanční rámeček TGI-
W., barva černá. 
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Sklo bude řádně vzorkováno a schváleno architektem a investorem. Tloušťky skel 
vyhovují statickým požadavkům a dále požadavkům na zvukovou izolaci a bezpečnost 
v dané expozici (parapetní část, umístění v nadhlaví atd.). 
 
Parametry skel (Pilkington) : LT=67%, g=0,47, LR=13%, SC=0,54 
 
Izolační panely: 
V neprůhledných částech je navržen izolační panel ve složení: 

• Deska Max Exterior,  tl.6mm 
• Vzduchová mezera, tl.23 mm 
• Al. plech tl.1mm  
• Tepelná izolace XPS styrodur, tl.20mm 
• Al. plech tl.1mm  
• Min. izolace ISOVER FASSIL tl.80mm; 100mm; 120mm 
• Ocel. plech,  tl.3mm 

  
Kotvení: 
Kotvení fasádních a okenních konstrukcí je provedeno systémovým způsobem pomocí 
místních nebo průběžných kotvících prvků z žárově zinkované oceli.  
 
Kotvy, které jsou pohledové jsou kromě základní antikorozní ochrany žárovým 
zinkováním opatřeny povrchovou úpravou vypalovaným práškovým lakem barevně 
shodným s fasádní konstrukcí. 
 
Tloušťka materiálu kotvících prvků se řídí statickými požadavky na jednotlivé kotvy. 
 
Kotvy umožňují svojí konstrukcí vyrovnání stavebních nerovností. Každý konstrukční 
prvek má vždy jen jednu kotvu pevnou a ostatní posuvné. V místě styku ocelové kotvy s 
hliníkovým fasádním systémem je kotva opatřena separací. 
 
Kotevní plechy budou (v místech, kde se kotví do betonu) upevněny pomocí 
pozinkovaných průvlakových kotev. Kotevní hmoždiny jsou nadimenzovány s 
dostatečnou rezervou. 
 
Těsnosti spár: 
Každá fasádní konstrukce musí být navržena a provedena tak, aby do konstrukce 
nedocházelo k nekontrolovanému zatékání dešťové vody. 
 
Všechna zakončení jsou mezi fasádní konstrukcí, okenní konstrukcí, dveřní konstrukcí a 
hrubou stavbou z interiéru provedena jako parotěsná a z exteriéru jako vodotěsná 
zakončení.  
 
Připojovací spára je mezi těmito fóliemi dostatečně zateplena. Parotěsná i hydroizolační 
EPDM fólie je osazena u všech konstrukcích předsazených před HS, zalícovaných s HS 
nebo vsazených do HS.  
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Pro zajištění parotěsnosti ve směru orientace spojovacího materiálu je na vnější straně 
spojovaných prvků proveden ochranný pás (styrodur) pro zajištění neporušení parotěsné 
EPDM fólie. 

d.1.22 Výtahy 

V objektu je navržen osobní  výtah KONE MonoSpace PW08/10-19 
Technické parametry: 
Nosnost:                     630 kg 
Počet osob:  8 
Rozměry kabiny: b/l = 1100/1400 mm - neprůchozí 
Dveře kabiny:  900/2100 mm 
Počet stanic:  3  
Velikost šachty: b/l = 1750/2100 mm 
Rychlost:  1,0 m/s 
Zdvih:   9,35 m 
Výtah bude mít prosklené dveře.  
Výtahová šachta je prosklená s nosným systémem ocelových sloupů a příčníků. 
 

E. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVOR Ů 

Na všech obvodových konstrukcích bude proveden zateplovací systém  s povrchovou 
úpravou z cementové stěrky. Zateplovací systém bude proveden z tepelné izolace v tl. 
150mm. Střešní konstrukce jsou navrženy jako jednoplášťové s mírným sklonem a 
s klasickým pořadím vrstev. Tloušťka tepelné izolace ve střechách je min. 200 mm. 
Spodní stavba je směrem do terénu zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu v 
tl.100 a 120 mm. Obvodový plášť nadzemních podlaží je navržen z e skleněné 
strukturální fasády a sendvičových panelů. 
Veškerá nová okna budou hliníková a zasklená izolačním dvojsklem s hodnotou U=1,1 
W/m2K.. 
Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky norem: 
ČSN 730540 -1 Tepelná ochrana budov, Část 1: Termíny, definice a veličiny pro 
navrhování a ověřování     
ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov, Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro 
navrhování a ověřování     
ČSN 730540-4 Tepelná ochrana budov, Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a 
ověřování Veškeré vnější konstrukce jsou navrženy min. na požadované hodnoty 
součinitele prostupu tepla, požadované vlhkostní charakteristiky a požadované 
povrchové teploty konstrukcí.   
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F. ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA 
VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A 
HYDROGEOLOGICKÉHO PR ŮZKUMU 

Geologické podmínky byly ověřeny rešerší z podkladů „České geologické služby – 
Geofondu“. V minulosti byly v okolí objektu provedeny sondy, které jsou v Geofondu 
archivovány, a které jsou použitelné pro spolehlivé stanovení geologických podmínek 
pro návrh založení v tomto stupni projektové dokumentace. 
Podloží je tvořeno souvrstvím kvartérního pokryvu. V tomto souvrství se v nejvyšších 
polohách vyskytuje tuhá písčitá hlína, která navazuje na spodnější vrstvy hlinitých 
hrubozrnných písků a hlinitých štěrků. Tento kvartérní pokryv je nasazen na permské 
skalní podloží tvořené hnědým až červeným konglomerátem v nejvyšších vrstvách 
zvětralým a směrem do hloubky postupně navětralým. V nejvyšších vrstvách se místy 
vyskytují antropogenní navážky menších mocností. V úrovni kvartérního pokryvu se 
mohou místy objevit málo mocné polohy hnilokalů.  
Hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubce cca 3,0 m pod úrovní upraveného 
terénu. 
Pro plošné založení jsou dostatečně  únosné vrstvy štěrků, případně písků. Z hlediska 
výškového uložení těchto vrstev, dále z hlediska nebezpečí promrzání a i z hlediska 
nutnosti zamezení ovlivnění základů sousedních budov se jeví jako optimální hloubka 
založení minimálně 1,5 – 2,0 m pod úrovní upraveného terénu. 
Návrh založení předpokládá, že geotechnické podmínky jsou přehledné, jednoduché a 
existuje pro ně „srovnatelná zkušenost“ (ve smyslu „ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: 
Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla“). Dále se 
předpokládá, že se nebude provádět výkop pod hladinu podzemní vody. Z těchto 
důvodů je návrh proveden podle zásad „1. geotechnické kategorie“ (ve smyslu „ČSN 
EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla“), která zahrnuje relativně jednoduché konstrukce. Znamená to, že základní 
požadavky budou splněny na základě zkušenosti a kvalitativního geotechnického 
průzkumu a to se zanedbatelným rizikem. 
V blízkosti objektu se nachází poměrně strmý skalní svah. Ve strmější spodní části je 
patrný výstup horniny, ze které je svah formován. Jedná se o hnědý až červený 
konglomerát odpovídající hornině skalního podloží. Vrch svahu je tvořen mírněji 
ustupujícím kvartérním pokryvem. Ve stávajícím stavu je svah stabilní, bez  známek 
nebezpečí řícení nebo opadu jeho částí. V patě je v okolí stavby skalní stěna opevněna 
stěnami s různým konstrukčním řešením. Jedná se o stěny charakterů zárubních, jejichž 
funkce spočívá především v zabránění zvětrávání hornin svahu a erozi kvartérního 
pokryvu. 
V rámci provádění výkopových prací  je nutné zajistit kvalitativní geotechnický 
průzkum, na základě kterého bude rozhodnuto o splnění výše uvedených podmínek. 
Pokud podmínky nebudou splněny, bude nutné provést upřesnění návrhu založení na 
základě zjištěných skutečností. Pokud v projektované hloubce nebudou zastiženy 
zeminy s požadovanou únosností, avšak ostatní podmínky budou splněny, bude možné 
výkop prohloubit a neúnosnou vrstvu zeminy nahradit hutněným štěrkopískovým 
polštářem nebo plombou z hubeného betonu. 
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G. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH 
ÚČINK Ů 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

g.1 Povodně 

Pozemek neleží v záplavovém území. 

g.2 Sesuvy půdy 

V rámci provádění výkopových prací  je nutné zajistit kvalitativní geotechnický 
průzkum, na základě kterého bude rozhodnuto o splnění podmínek. 
Zářez do svahu bude ošetřen převázání nebo hřebílkováním svahu. Při otevřené stavební 
jámě by mohlo docházet k půdním sesuvům. Tato problematika bude řešena vhodným 
vysvahováním stavební jámy. Předpokládaný výtok spodní vody bude ve stavební jámě 
zachytáván pomocí drenážního systému, čímž bude rovněž eliminována možnost sesuvu 
stěn stavební jámy. Výkopy pro jednotlivé rozvody médií budou, podle druhu zeminy, 
ve které budou prováděny, buďˇsvahovány nebo paženy. Samotnou stavební činností by 
na pozemku nemělo docházet k půdním sesuvům. 

 g.3 Poddolování 

Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

g.4 Seizmicita 

Objekt se nenachází v území se seizmickou aktivitou. 

g.5 Radon 

Objekt se nachází v oblasti s nízkým indexem radonového rizika. Stupeň radonového 
rizika byl stanoven na základě radonového průzkumu. 

 

H. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
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Dopravní napojení na stávající komunikaci I.třídy je řešeno jako přejezdný zvýšený 
chodník (skladba konstrukce navržena pro pojezd). Bezpečný pohyb chodců je zajištěn 
systémem varovných a vodících linií a rozdílnou niveletou vůči výšce vozovky. 

h.1 Areálové komunikace a zpevněné plochy 

Výstavba nových komunikací, odstavných stání a chodníků bude probíhat na pozemcích 
investora a města Náchod. 
Parkovací stání jsou navrhována pro vozidla podskupiny O2 v počtu 9. Kryt zpevněné 
plochy odstavných stání se předpokládá dlážděný, s podkladními stmelenými vrstvami. 
Odvodnění bude řešeno prostřednictvím uličních vpustí s přípojkami do kanalizace přes 
ORL. V areálu bude 1 stání pro vozidla zdravotně postižených osob dle vyhlášky 
369/2001. Chodníky budou řešeny v dlážděné a asfaltové technologii. Výškové rozdíly 
mezi chodníkovými plochami  a vozovkou budou, v místech přechodů, řešeny 
sníženými rampičkami (dle Vyhlášky č. 369/2001Sb. – Obecné technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a další 
související). Odvodnění se předpokládá příčným směre do vozovky či do terénu. 
Komunikace budou vybaveny svislým a vodorovným dopravním značením podle 
platných zásad pro jejich umísťování podle TP 65 a TP 133. 

h.2 Příjezdová komunikace a chodníky 

Připojení splňuje podmínky zákona 13/97 Sb. - § 10 – připojování pozemních 
komunikací a Vyhlášky 104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích (v §12 jsou stanoveny podmínky pro připojení sjezdů a nájezdů).  
Chodník a přechody musí odpovídat vyhlášce č.369/2001 Sb. a Metodickým 
poznámkám k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a 
slabozrakých lidí - vydavatel Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. 
Varovné a signální pásy linie jsou navrženy z reliéfní dlažby pro nevidomé v barvě 
kontrastní vůči barvě chodníků a ploch. 

I. OCHRANA OBJEKTU P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPAT ŘENÍ 

V rámci připravované stavby byl proveden průzkum ve smyslu Vyhlášky SÚJB 
č.307/2002 Sb.,§94 a přílohy č.11, jehož cílem bylo stanovení radonového indexu 
pozemku, určeného pro novou výstavbu. Na základě naměřených hodnot objemové 
aktivity radonu z podloží a plynopropustnosti základové zeminy lze pozemek zařadit do 
kategorie nízkého radonového indexu. Kategorie nízkého radonového indexu pozemku 
nevyžaduje zvláštní ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do budov dle 
ČSN 73 06 01. 

J. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
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Při návrhu objektů byly respektovány veškeré ustanovení a požadavky vyhlášky 
č.268/2009 O technických požadavcích  na stavby a  veškeré ustanovení a požadavky 
vyhlášky č.398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 

K. ZÁKLADNÍ SEZNAM P ŘEDPISŮ A NOREM PRO 
POSUZOVÁNÍ KVALITY STAVBY  

k.1 Úvod 

V seznamu jsou uvedeny příslušné právní normy a ČSN podle kterých je stavba 
navržena a musí být i realizována. Jedná se o reprezentativní seznam základních norem, 
který nemůže obsahovat a ani neobsahuje všechny dotčené právní normy a ČSN. 
Zákony, vyhlášky a ČSN uvedené v tomto seznamu jsou v úplném znění a jsou platné 
k datu zpracování projektové dokumentace. 

k.2 Architektonicko stavební řešení 

Základní předpisy 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona 
č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb. 
a zákona č. 124/2008 Sb. 
Zákon č.17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění zák.č.123/1998 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 
205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 
zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,  ve znění  pozdějších změn obsažených 
v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a  č. 61/2001 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 
132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 
1/2005 Sb., č. 3/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č. 240/2005 Sb., zákona č. 
186/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 158/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. 
a zákona č. 189/2008 Sb., 
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Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy o obecných požadavcích na výstavbu 
v hlavním městě Praze ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 
Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 11/2003 Sb. hl. m. 
Prahy, nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 2/2007 Sb. hl.m. Prahy 
ČSN 73 4301 Obytné budovy ; + změna Z1, změna Z2 
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
 
Provádění střešních plášťů 
ČSN EN 988 Zinek a slitiny zinku - specifikace pro válcované ploché výrobky pro 
stavebnictví 
ČSN EN 612 Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní trouby 
ČSN EN 1179 Zinek a slitiny zinku - Primární zinek 
ČSN EN 1462 Žlabové háky - požadavky a zkoušení 
ČSN 731901 Navrhování střech - základní ustanovení 
ČSN 733610 Navrhování klempířských konstrukcí; + změna Z1 
ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí; + změna a, změna Z2, změna Z3 
ČSN 730600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
Eurocode 5 Navrhování dřevěných konstrukcí 

 
Odborná literatura 
RHEINZINK®-„Anwendung in der Architektur“ 
RHEINZINK®-„Belüftete Dächer mit Metalldeckung“ 
RHEINZINK®-„Pracovní návod, pájení naměkko“ 
RHEINZINK®-„Zásady pro zpracování, klempířské práce“ 
RHEINZINK®-„Doporučené střešní skladby“  
Produktové informace výrobců strukturních oddělovacích vrstev 
 
 
BOZP, pracovní prostředí, oslunění a osvětlení a akustika 
Zákon. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Vyhláška 571/2006 Sb. kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
svislé dopravě a chůzi 
Vyhláška 601/2006 Sb. kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení 
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při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., 
kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 
324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení 
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol; + změna Z1, 
změna Z2 
ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov; + 
změna Z1, změna Z2 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
 
Protipožární zabezpečení stavby 
Zákon ČNR 133/1985 Sb., o požární ochraně 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami; + změna Z1 
ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb.Požární odolnost stavebních konstrukcí; + 
změna a, změna b, změna Z3 (norma se ruší k 1.3.2010) 
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování; + změna Z1 
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady; + změna Z1 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou 
 
Výkopy a zakládání stavby 
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovení; + změna a,  změna Z2 (norma se 
ruší k 1.3.2010) 
 
Bourání 
(viz předpisy o BOZP) 
 
 
 
 
 
Geometrická přesnost staveb 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
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ČSN 73 0210-2 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 
ustanovení 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN 73 0212-4 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové 
stavební objekty 
ČSN 73 0212-5 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců 
 
Izolace 
 
Protiradonové izolace 
 
Vyhláška 499/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně  
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

 
Hydroizolace 
 
ČSN 64 6223 Plasty. Fólie z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro izolace proti 
kapalinám. Normy jakosti; + změna Z1 
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb. Základní ustanovení 
ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb. Sanace vlhkého zdiva. Základní ustanovení 
 
Tepelné izolace 
 
Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií 
Zákon č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 
Vyhláška 213/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají 
podrobnosti náležitostí energetického auditu 
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
ČSN 73 0542 Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového 
pláště budov 
ČSN 73 0550 Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a 
budov.Měření a kontrola tepelných ztrát budov 
ČSN EN ISO 832 (73 0564) Energetická náročnost budov - Výpočet spotřeby energie 
na vytápění a chlazení 
Akustická izolace 
 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací  
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Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. ,kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emisí hluku  
ČSN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 
ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních 
konstrukcí a v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost; + změna A1 
ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních 
konstrukcí a v budovách. Část 2: Kročejová neprůzvučnost; + změna A1 
ČSN 73 0532 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a 
v budovách – Požadavky; + oprava Opr.1, změna Z1 
 
Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů 
ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1205 Betonové konstrukce.Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 1206 Spřažené ocelobetonové konstrukce.Základní ustanovení pro navrhování 
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 
paliv 
 
Příčky 
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
 
Podlahy 
ČSN 74 4505 Podlahy.Společná ustanovení 
ČSN 74 4507 Zkušební metody podlah. Stanovení protikluzných vlastností povrchů 
podlah 
 
Schodiště a rampy 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
 
Zastřešení 
ČSN EN 490 (72 3240 ) Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - 
Specifikace výrobku 
ČSN EN 13111 (72 7650) Hydroizolační pásy a fólie. Pojistné hydroizolace pod 
skládané krytiny střech a zdí. Stanovení odolnosti proti propustnosti vody 
ČSN EN 501 (74 7701) Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro celoplošně 
podepřené krytiny ze zinkového plechu 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb. Povlakové hydroizolace. Základní ustanovení 
ČSN 73 1901 Navrhování střech.Základní ustanovení 
ČSN EN 516 (74 7702) Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny. Zařízení pro 
přístup na střechu. Lávky, plošiny a stupně 
 
Omítky 
 
Obklady a dlažby 
ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice.Názvy a definice 
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ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 
 
Výplně otvorů 
ČSN 74 6101 Dřevěná okna. Základní ustanovení 
ČSN 74 6210 Kovová okna.Základní ustanovení 
ČSN 74 6401 Dřevěné dveře.Základní ustanovení 
ČSN 74 6550 Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení 
 
Konstrukce zámečnické 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN 74 6501 Ocelové zárubně. Společná ustanovení 
 
Konstrukce klempířské vč. plastových okapů 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 607 (74 7704) Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U. Definice, požadavky, 
zkoušení 
ČSN EN 612 (74 7705) Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové 
odpadní trouby 

 
Natěračské práce 
ČSN EN ISO 12944-1 (03 8241) Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 1: Obecné zásady 
ČSN EN ISO 12944-2 (03 8241) Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí 
ČSN EN ISO 12944-3 (03 8241) Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 3: Navrhování 
ČSN EN ISO 12944-4 (03 8241) Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich 
příprava 
ČSN EN ISO 12944-5 (03 8241) Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Část 5: Ochranné systémy 
ČSN EN ISO 12944-7 (03 8241) Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí ochrannými nátěrovými systéme. Část 7: Provádění a dozor při zhotovování 
nátěrů 
ČSN EN ISO 12944-8 (03 8241) Nátěrové hmoty. Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí ochrannými nátěrovými systéme. Část 8: Zpracování specifikací pro nové a 
údržbové nátěry 
 
Zasklívání 
ČSN 73 3440 Stavební práce.Sklenářské práce stavební.Základní ustanovení 
 
Barevné úpravy povrchů  
ČSN 01 2725 Směrnice pro barevnou úpravu pracovního prostředí 
 
Úpravy v okolí objektu 
ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb (norma se ruší 
k 1.3.2010) 
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Požadavky na hygienické vybavení místností 
ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchod 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Vyhláška 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
Vyhláška 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění změny 
602/2006 Sb. 
 
Vybavení místností mobiliářem 
ČSN 73 4305 Zaříditelnost bytů       [11] 
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1. INFORMACE O STAVENIŠTI 

1.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: Rekonstrukce a dostavba objektu společnosti LEVEL 
Charakter stavby: rekonstrukce a přístavba 
Účel stavby: administrativní budova 
Místo stavby: Plhovská 1997, Náchod 54701 
Okres: Náchod 
Kraj: královehradecký 
Parcelní číslo: p. č. 606/1, 606/6, 606/9, 728/2, 739/4, 739/1, st. 593/2. 
Zastavěná plocha objektu: 587,62 m2     [11] 

1.2 Popis stavby 

Objekt společnosti LEVEL je třípodlažní s technickým zázemím na východní straně 
objektu.  
V prvním nadzemním podlaží se nachází  vstupní prostory, na které navazují vertikální 
komunikace - schodiště a výtahy.  
V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny prostory skladů, dílen, zásobování, 
kuchyňka a elektrodílna.  
Ve druhém nadzemním podlaží jsou kanceláře obchodního oddělení, obchodu a 
expedice, podpory prodeje, sklad, dílna, čajová kuchyňka a sociální zařízení.  
Ve třetím nadzemním podlaží jsou kanceláře ředitele, ekonomiky, Positrexu, vývoje, 
zasedací místnost, čajová kuchyňka a sociální zařízení.  
Pozemky určené k výstavbě jsou vymezeny  komunikací 1. třídy č. 14 na západní straně 
a na východní straně příkrým svahem. 
Z tohoto důvodu je možné výstavbu realizovat jižním směrem, kde je rovinatý terén. 
Nosná konstrukce 1.NP a 2.NP je ze stávajícího cihelného zdiva Porotherm 30 CB, 
železobetonové stěny tl. 300 mm a ocelových sloupů.  
Nosná konstrukce 3.NP je tvořena ocelovými rámy.  
Objekt je založen na železobetonové monolitické desce tl. 150-300 mm. 
Stavebně je nadzemní část opláštění ze západu, východu, jihu a části východu objektu 
řešena jako prosklená polostrukturální fasáda se svislými nosnými sloupky.  
Celá fasáda je vytvořena jako systémové řešení.  
Ve spodní části prosklené fasády budou osazeny větrací okna pro přívod vzduchu do 
haly.  
Z východu a severu je část obvodového pláště tvořena sendvičovými panely s výplní z 
minerální vlny.  
Ze severní strany je z větší části budova napojena na sousedící stávající budovu. 
Nadzemní stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou 
úpravou.  
Konstrukce, napojující se na lehký prosklený plášť oddělující místnosti, budou napojeny 
zvukoizolačně a jsou součástí dodávky lehkého obvodového pláště. 
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1.3 Popis staveniště 

Staveniště navrhované stavby se nachází v královéhradeckém kraji ve městě Náchod.  
Svou rozlohou zasahuje do katastrálního území Náchod. 
Pozemky určené k výstavbě jsou vymezeny  komunikací 1. třídy č. 14 na západní straně 
a na východní straně příkrým svahem. Z tohoto důvodu je možné výstavbu realizovat 
jižním směrem, kde je rovinatý terén. 
Zařízení staveniště bude celé řádně oploceno mobilním průhledným oplocením výšky  
2 metry s úpravou Anti-Climb, bude prováděna kontrola čištění dojíždějících i 
vyjíždějících vozidel ze stavby, aby nedocházelo ke znečišťování komunikace. 
Z důvodu příkrého svahu bude využito i stávající oplocení a nové oplocení bude 
realizováno na hranici pozemků investora. V místě dočasných záborů bude oplocení 
rozšiřováno.  
Veškeré vytěžené horniny a zemina budou odvezeny na skládku. V místě staveniště 
nebude trvalá ani dočasná deponie z důvodu malého prostoru pro manipulace. Pro 
zásypy a terénní úpravy bude zemina dovezena ze skládky.  
Staveniště bude přímo napojeno dvěma sjezdy na komunikaci I/14 Plhovská. 
Brána ke vjezdu a výjezdu na staveniště bude uzamykatelná proti vniknutí 
nepovolaných osob s otevíráním směrem dovnitř. 
Na vstupu na staveniště bude umístěna cedule s nápisem nepovoleným vstup zakázán. 
Na rozvodové skříni bude umístěna cedule s nápisem nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. 
Pro výstavbu nebude použita těžká mechanizace – věžový jeřáb apod. 
Před zahájením vlastní výstavby budou v první fázi realizována přípojka dešťové 
kanalizace v délce 26 m a přeložka parovodu v celkové délce 60 m a úprava svažitého 
terénu z východní strany budovy. 
V blízkosti vjezdu na staveniště bude zřízena, přenosná buňka WC a staveništní buňky 
napojené na přívod elektrické energie ze stávajícího objektu. 
Skladovací plochy materiálu budou rovné, odvodněné a zpevněné štěrkopískem. 

1.4 Doprava 

Staveniště bude přístupné vjezdem z ulice Plhovská ze západní strany staveniště, kde 
bude zhotoven i výjezd ze staveniště. 
Komunikace je šířky 7m, venkovní poloměr vjezdu na staveniště je do 15m a v nitřní 
poloměr do 12m. 
Vjezd i výjezd na a ze staveniště bude označen dopravní značkou, u vjezdu: přikázaný 
směr jízdy, max. povolená rychlost 30 km/h, u výjezdu: vjezd zakázán, přikázaný směr 
jízdy vpravo, dej přednost jízdě, na komunikace bude umístěna značka „pozor výjezd 
vozidel ze stavby“. 
Stavba bude zasahovat zčásti na chodník místní komunikace, pro to bude zřízen 
dočasný zábor. 
Pohyb chodců bude převeden dopravní značkou „Přejdi na druhý chodník“ na protější 
chodník komunikace. 
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Při budování přípojky inženýrských sítí bude provoz na komunikaci zpomalen 
dopravními značkami „max. povolená rychlost 30 km/h“ a usměrněn do jednoho 
jízdního pruhu. 
Z provedených zjištění vyplývá že všechny komunikace, po nichž bude uskutečňována 
doprava materiálů a prefabrikátů od výrobce na staveniště, budou vyhovovat 
používaným dopravním prostředkům, poloměr otáčení dopravních prostředků je do 
15m. 
Vnitrostaveništní komunikace budou zhutněny a zpevněny štěrkopískem v šířce 
minimálně jednoho jízdního pruhu. 

2. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

2.1 Významné sítě technické infrastruktury 

Krom inženýrských sítí se stavební pozemek nachází v ochranném pásmu „vnitř. lázeň. 
území, ložis. slatin a rašeliny, ochr. pásmo 2.st.“   
Na pozemku se nachází objekty a konstrukce, které by měli být předmětem demolic. 
Jedná se o stávající parovodní vedení. Před zahájením zemních prací požádá investor 
nebo provádějící firma o vytyčení všech podzemních sítí. Za žádných okolností nesmí 
dojít k poškození těchto sítí. Pokud se zjistí, že krytí VN není v souladu s platnou 
legislativou, přizvat projektanta a správce sítě k návrhu řešení.  

2.2 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude z nově vybudované pojížděné 
zpevněné plochy dvěma sjezdy. 
Objekt SO-01 bude připojen na následující inženýrské sítě: 
- objekt je napojen na stávající metalickou a optickou přípojkou z veřejné komunikační 

sítě Telefónica O2 
- objekt je napojen na veřejný vodovodní řad DN 200 stávající vodovodní přípojkou 

skrz spojovací můstek nad komunikací (ulice Plhovská). 
- splaškové odpadní vody jsou z objektu investora odvedeny stávající přípojkou do 

městské jednotné kanalizace v ulici Plhovská.  
- dešťové vody z areálu budou odvedeny novou dešťovou kanalizací do podzemního 

koryta Radechovky, která teče pod ulicí Plhovská. 
- objekt je napojen z distribuční sítě dodavatele elektrické energie ČEZ a.s.  
- parovodní přípojka je stávající napojená na soustavu centrálního zásobování teplem, 

dodavatel tepelné energie je KA Contracting provoz Teplárna Náchod. 
 

Staveniště bude napojeno na zdroj elektřiny a vody  ze stávajícího objetku viz. níže, 
Napojení staveniště na zdroje. 
Stavební rýhy budou v případě zavodnění odvodněny systémem čerpadel přes dočasnou 
jímku do podzemního koryta Radechovky, která teče pod ulicí Plhovská. 
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2.3 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

Ve výkresu zařízení staveniště viz. příloha č.2 jsou vyznačeny sítě, komunikace a 
ostatní plochy, jak stávající tak budované pro danou technologickou etapu. 
Výstavba bude realizována ve dvou etapách. 
V první etapě bude realizována přípojka dešťové kanalizace do podzemního koryta 
Radechovky, která teče pod ulicí Plhovská sloužící i jako odvodnění skladovací plochy 
materiálu, přeložka parovodu a hrubé terénní úpravy se zajištěním svahu.  
V druhé etapě dojde k realizaci venkovních opěrek a vlastní přístavbě a nástavbě na 
objektu SO 01. 
Pro zařízení staveniště budou vybudovány staveništní buňky – 1x Kancelář 
stavbyvedoucího, 1x Šatna pracovníků, 1x Skladovací kontejner, 1x WC Toi Toi budka. 
Podklad pod buňky bude rovný (sklon 1-2%), zhutněný a osazený silničními panely 
napříč kontejneru, podélně na kratší straně. Buňky budou vyrovnány do vodorovné 
roviny pomocí dřevěných podkladků. 
Na staveništi budou také umístěny tři popelnice na tříděný odpad a jeden kontejner na 
směsný odpad. 
Z důvodu příkrého svahu bude využito i stávající oplocení a nové oplocení bude 
realizováno na hranici pozemků investora. 
Bude vybudována staveništní komunikace která bude zpevněná štěrkem stejně jako 
plochy pro venkovní skládky materiálu. 

2.4 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Podat ohlášení na příslušný stavební úřad bude zapotřebí pro oplocení staveniště a 
lešení z důvodu dočasných záborů na chodníku přilehlé komunikace. 
 

2.5 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 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné 
pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno na 
ochranu proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na 
el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru ČEZ Distribuce a.s.. 
Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Práce na 
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stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými 
postupy pro jednotlivé činnosti. Zhotovitel zajistí vypracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Během realizace stavby budou všemi účastníky dodržována veškerá pravidla a nařízení 
vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích, nařízení vlády č.591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochrany zdraví při práci na 
staveništi a nařízení vlády č.365/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

2.6 podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 
dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny a 
pod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané 
období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.  
Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 
výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování 
stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět 
pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 
znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod.  
Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně odstraňováno. 
Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění 
komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných 
komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace, popř. jiné  plochy na staveništi  jež 
budou v důsledku výstavby znečištěny.  [11] 

2.7 orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpokládané zahájení výstavby  01/2012. 
Předpokládané dokončení výstavby: 10/2012. 
 
Předpokládané zahájení montáže LOP 1.5.2012 
Předpokládané dokončení montáže LOP 18.7.2012 
 
Lhůta pro technologickou etapu lehkého obvodového pláště daného objektu je podle 
časového plánu výstavby vyčíslena na 53 dní. Pracovní doba je stanovena jako 
osmihodinová. 
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3. NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠT Ě, BILANCE ZDROJ Ů 

3.1 Pracovní a hygienické zázemí 

Kancelář stavbyvedoucího – 8m2/osoba 
 
1 x Obytná buňka BK1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šatna pracovníků – 1,75m2/osoba 
4 pracovníci= 7m2 

 
1 x Obytná buňka BK1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hygienické zázemí – 1 toaleta/10 osob 
    1 umyvadlo/10 osob 
 
1 x Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou  [1] 
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3.2 Napojení staveniště na zdroje 

• Voda: napojení bude ze stávajícího objektu ve výměníkové stanici s odčítacím 
vodoměrem na vodovodní přípojce DN 50 ve 2.NP. 

• Elektrická energie: napojení bude ze stávajícího objektu u zadního vstupu do 
objektu pomocí staveništního rozvaděče, který je vybudován v předchozích 
etapách výstavby. 

• Odvodnění: stavební rýhy budou v případě zavodnění odvodněny systémem 
čerpadel přes dočasnou jímku a dešťovou kanalizaci DN 200 v celkové délce 
26m do podzemního koryta Radechovky, která teče pod ulicí Plhovská. Budou 
na ni osazeny dvě revizní šachty s odlučovači škodlivých látek . 

 

3.3 Potřeba vody 

VODA PRO STAVEBNÍ STROJE - A 

Druh MJ Potřebné množství 

Čištění nákladních vozidel l/den 1000 l 

Čištění osobních vozidel l/den 150 l 

Tab.1 Voda pro stavební stroje 
 

VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY - B 

Druh Počet jednotek MJ Střední norma Potřebné množství 

Hygienické účely 6 1 pracovník 40 l / osoba 240 l 

Tab.2 Voda pro hygienické účely 
 
Qn = (Sv x Kn) / (t x 3600) 
Qn – spotřeba vody (l/s) 
Sv – potřeba provozní vody za den (l) 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6;2,7;2) 
 
Qn = (A*1,6+B*2,7)/(t*3600) = 
Qn = (1150*1,6+240*2,7)/(8*3600) = 0,093 l/s 
 
Q = Qn + 0,2 * Qn = 0,086+0,2*0,086 = 0,104 => DN 15 
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3.4 Potřeba elektrické energie 

PŘÍKON STAVEBNÍCH STROJŮ - P1 

Druh Štítkový výkon (kW) ks kW 

Montážní šroubovák 0,6 2 1,2 

Řetězová pila 1,8 1 1,8 

Stavební vrátek  1,1 1 1,1 

Svářečka oblouková 2,5 1 2,5 

Instalovaný celkový příkon (kW) 6,6 

Tab.3 Příkon stavebních strojů 
 

PŘÍKON STAVENIŠTNÍCH OBJEKTŮ- P2 

Druh Štítkový výkon (kW) ks kW 

Osvětlení 0,058 3 0,17 

Topení 2 2 4 

3x el. zásuvka 6 2 12 

Instalovaný celkový příkon (kW) 16,17 

Tab.4 Příkon staveništních objektů 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
P = 1,1 * (((0,5 * P1 + 0,8 * P2)2) + ((0,7 * P1)2))0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektrických motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního vedení 
 
P = 1,1 * (((0,5 * 6,6 + 0,8 * 16,2)2) + ((0,7 * 16,2)2))0,5 = 21,76 kVA 
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4. ŘEŠENÍ OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT 

Objekty zařízení staveniště jsou zakresleny ve výkrese  

4.1 Provozní ZS 

4.1.1 Kancelář – Obytná buňka BK 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.1 Vnitřní a vnější pohled na kontejner BK 1.  [1] 
 
Samostatný kontejner, který bude denně využívat stavbyvedoucí pro kancelářské účely 
a zasedání při kontrolním dnu, schůzkách s projektanty. 
Instalací je vytvořeno rychlé a kvalitní zařízení staveniště. 
 
Vnitřní vybavení: 

• 1x elektrické topidlo 
• 3x el. Zásuvka 

• okna s plastovou žaluzií 
 
Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm [1] 
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4.1.2 Skladovací kontejner LK 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.2 Vnější pohled na skladovací kontejner LK 1. [1] 
 
 
Na stavbě bude použit kontejner tohoto typu pro skladování ručního a elektrického 
nářadí, drobný materiál a další mechanizace, kterou by snadno mohl někdo odcizit a 
také aby byli věci chráněny před povětrnostními vlivy. 
Kontejner má uzamykatelné vstupní dveře, které zaujímají celou šířku kontejneru, 
umožňují ukládání neskladného a objemného materiálu všeho druhu. 
 
Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 085 mm 

• výška: 2 591 mm [1] 
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4.1.3 Průhledné mobilní oplocení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.3 Oplocení s držákem ostnatého drátu a ukotvení oplocení do nosné patky 
z recyklátu s pojistkou proti vyháknutí. [1] 
 
 
Po celém obvodu staveniště bude umístěno mobilní oplocení s úpravou Anti-Climb. 
Drátěná výplň má menší oka, která znesnadňují přelezení plotu. 
V kombinaci s ostnatým drátem a speciální bezpečnostní sponou proti vyháknutí se 
jedná o téměř nepřekonatelnou překážku. 
Sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po celém obvodu. 
Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena do obvodového rámu. 
 
Technická data: 

• průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
• rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

• povrchová úprava: žárový zinek 
 
Příslušenství: 

• vyrovnávací prvky délek 1,2 m 
• vstupní branka pro pěší 

• pant branky pro pěší a vjezdové branky 
• pojezdové kolečko k bráně 

• vysoce bezpečnostní spona se speciálním klíčem 
• pojistka proti vyháknutí 
• vzpěra oplocení 

• nosná patka z recyklátu [1] 
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4.2 Výrobní ZS 

4.2.1 Stavební vrátek CAMAC – PF 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.4 Stavební vrátek CAMAC – PF 200  [2] 

 
 
Stavební vrátek bude sloužit pro vertikální staveništní dopravu (zdvih) materiálu na 
dané místo stavební konstrukce.  
Největší hmotnost prvku je 160 kg. 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY   

Nosnost (kg) 200 
Rychlost zdvihu (m/min) 20 
Délka lana (m) 30 
Jmenovitý výkon motoru 
(kW) 1,1 
Provozní napětí (V) 220 
Frekvence (Hz) 50 
Hmotnost (kg) 38 
Rozměry          Šířka (mm) 366 
Délka (mm) 376 
Výška (mm) 355 

Objem (m3) 0,05 
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4.3 Sociální ZS 

4.3.1 Šatna – Obytná buňka BK 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.1 Vnitřní a vnější pohled na kontejner BK 1.  [1] 
 
Samostatný kontejner, který bude denně sloužit pro pracovníky dodavatele stavby a 
subdodavatelé zejména k převlékání, odpočinku v polední pauze a k občerstvení. 
Instalací je vytvořeno rychlé a kvalitní zařízení staveniště. 
 
Vnitřní vybavení: 

• 1x elektrické topidlo 
• 3x el. Zásuvka 

• okna s plastovou žaluzií 
 
Technická data: 

• šířka: 2 438 mm 

• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm [1] 
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4.3.2 Hygienické zařízení – Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.5 Venkovní pohled na mobilní toaletu TOITOI FRESH. [1] 
 
TOI TOI FRESH s mytím rukou a dvojitým větráním fekálního tanku bude na stavbě 
použita pro osobní hygienu pracovníků. Intervaly servisu a vyvážení 1x za týden (dle 
dohody 1x za 14 – 21 dní). 
 
Vybavení TOITOI FRESH: 

• fekální nádrž (250 litrů) 
• dvojité odvětrání 

• pisoár 
• držák toaletního papíru 
• oboustranný uzamykací mechanismus 

• jeřábová oka 
• zrcadlo 

• háček na oděvy 
• zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
• zásobník papírových ručníků 

• dávkovač tekutého mýdla 
 
Technická data: 

• šířka: 120 cm 

• hloubka: 120 cm 
• výška: 230 cm 

• hmotnost: 82 kg [1] 
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4.4 Ostatní ZS 

4.4.1 Popelnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.6 Plastová popelnice.  [1] 
 
 
Na staveništi budou použity 3 ks plastových popelnic na kolečkách ve třech barevných 
variantách pro tříděný odpad – plast, sklo a papír. 
Na každé popelnici bude nalepen štítek, který určí pro jaký druh je popelnice určena. 
Popelnice je vyrobena z vysoce odolného HDPE platu. 
Interval vyvážení je 1x za týden nebo dle rychlosti naplnění. 
 
Technická data: 

• přepravní váha: 16 kg 
• rozměry: 740 x 580 x 1 075 mm 

• objem: 240 l 
• velikost kol: 200 mm 

• nosnost: 96 kg  [1] 
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4.4.2 Plastový kontejner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.7 Plastový kontejner.  [1] 
 
Na staveništi bude umístěn 1 ks plastového kontejneru pro směsný komunální odpad. 
Interval vyvážení je 1x za týden nebo dle rychlosti naplnění. 
 
Technická data: 

• objem: 1 100 l 
• materiál: polyetylen HDPE 

• dvě brzděná kolečka 
• odolné proti UV záření, chemickým a biologickým vlivům 
• váha: 56 kg 

• nosnost: 360 kg [1] 
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5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Je stanovena dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
Dodavatel stavebních prací je povinen: 

• vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště 
• vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými 

prostředky, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývají 
• vyškolit pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a tech. Zařízení, 

popř. je prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně 
jednou za tři roky a při pracích ve výškách jednou za rok 

• vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti 
pracovníků 

• nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací pokud nesplňují 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti 

 
Základní povinnosti pracovníků na stavbě 
Pracovníci jsou povinni: 

• respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých 
nadřízených 

• absolvovat školení 
• dodržovat technologické předpisy, pokyny, návody 

• dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny 
nadřízených 

• používat při práci přidělené ochranné pomůcky 
• obsluhovat stroje a jiná zařízení jen pokud k tomu mají oprávnění nebo jsou 

zaškolení 
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6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ PŘI VÝSTAVB Ě 

S odpady vzniklými výstavbou bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a 
platnými vyhláškami ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. a č 383/2001 Sb. 
Odpady budou tříděny a skladovány v označených kontejnerech dle druhu odpadu, které 
budou odváženy dodavatelskou firmou. 
 

KÓD NÁZEV KATEGORIE LIKVIDACE 

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N spalovna 

17 02 02 Sklo O skládka 

17 02 03 Plasty O recyklace 

17 04 02 Hliník O skládka 

17 04 05 Železo a ocel O skládka 

17 06 03  
Jiné izolační materiály které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

N spalovna 

17 06 04 
Jiné izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 
a 17 06 03 

N spalovna 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

 Tab.č.5 Vznikající odpady [17] 
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1. STAVEBNÍ VRÁTEK CAMAC PF-200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.4 Stavební vrátek CAMAC – PF 200  [2] 
 
Způsob použití: 
Použití pro staveništní dopravu (zdvih) materiálu lehkého obvodového pláště na dané 
místo stavební konstrukce. 
Největší hmotnost zvedaného prvky stavebním vrátkem je 160kg, při nosnosti vrátku 
200 kg. 
 
Doba použití: 
Frekventovaně: 17.5.2012 – 27.6.2012 (montáž výplní lehkého obvodového pláště) 
Sporadicky: po celou dobu výstavby 
 
TECHNICKÉ 
PARAMETRY   

Nosnost (kg) 200 
Rychlost zdvihu (m/min) 20 
Délka lana (m) 30 
Pevnost lana (kg) 1980 
Jmenovitý výkon motoru 
(kW) 1,1 
Napětí jednofázového 
motoru (V) 220 
Provozní napětí (V) 220 
Frekvence (Hz) 50 
Hmotnost (kg) 38 
Rozměry            Šířka (mm) 366 

Délka (mm) 376 
Výška (mm) 355 
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2. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL  

Obr.č.8 Tatra T815-250R41 19 230 4x4,1 valník s nakládacím hydraulickým jeřábem 
HIAB 195,4 [3] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Způsob použití: 
Použití pro hlavní dopravu a složení materiálu pro lehký obvodový plášť, prvky 
nosného rastru s příslušenstvím a prvky výplní lehkého obvodového pláště. 
Při větších dodávkách je použit vlek. 
Na složení bude použit nakládací hydraulický jeřáb který je součástí, vybavený Euro 
závěsem. 
 
Doba použití: 
Frekventovaně: 3.5.2012 – 16.5.2012 (dodávka a složení materiálu) 
Sporadicky: v průběhu celé výstavy pro dodávku stavebního materiálu 
 

TECHNICKÉ PARAMETRY   
Rozměry:   

Délka (mm) 7670 
Šířka (mm) 2550 
Výška (mm) 3515 
Rozvor (mm) 4090 
Délka a šířka ložné plochy 
valníku (mm) 3420x2460 
Výška ložné plochy od vozovky 
(mm) 1550 

Váha:   
Provozní hmotnost (kg) 13338 
Užitečná hmotnost (kg) 4662 
Celková hmotnost (kg) 18000 
Celková hmotnost jízdní 
soupravy (kg) 42000 
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2.1 HIAB 195,4 nakládací hydraulický jeřáb 

TECHNICKÉ 
PARAMETRY 

  
   

Max. vyložení 
hydraulického ramene / 
nosnost (m/kg) 13,8/1010 
Min. vyložení 
hydraulického ramene / 
nosnost (m/kg) 2,3/6500 
Max. vyložení navijáku / 
nosnost (m/kg) 13,8/1010 
Min. vyložení navijáku / 
nosnost (m/kg) 7,5/1950 

2.2 Přívěs nákladní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Euro závěs 

Paletové vidle s automatickým vyvažovacím systémem pro ukotvení materiálu. 
TECHNICKÉ 
PARAMETRY                

 
  

Nosnost (kg) 1500 
Ložná délka vidlí (mm) 1000 
Šířka a výška vidlí 
(mm) 100-40 
Nastavitelné rozpětí 
(mm) 350-900 
Výška nákladu (mm) 1300-2000 
Hmotnost (kg) 148 

TECHNICKÉ 
PARAMETRY   

Váha:   
Provozní hmotnost 
(kg) 5000 
Celková hmotnost 
(kg) 18000 
Rozměry:   
Délka (mm) 9690 
Šířka (mm) 2500 
Výška (mm) 2250 
Rozvor (mm) 5450 
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3. SVÁŘEČKA OBLOUKOVÁ  

Obr.č.9 Oblouková svářečka CHEETAH EAW – 160 AC MMA-CRW [8] 
 
TECHNICKÉ 
PARAMETRY 

  
  

Napájecí napětí (V, Hz) 230,50/60  
Pojistka (A) 16 
Počet fází 1 
Příkon (kW) 2,5 
Vstupní proud (A) 55-160 
Napětí naprázdno (V) 50 
Přívodní síťový kabel 
(m) 1,8 
Hmotnost (kg) 17,4 
Rozměry:    délka (mm) 585 
                    šířka (mm) 325 
                   výška (mm) 425 

 
Způsob použití: 
Použití na přivaření kotev lehkého obvodového pláště k nosné ocelové konstrukci. 
 
Doba použití: 
Frekventovaně: 3.5.2012 – 15.5.2012 (svařování kotev) 
 
Přenosná oblouková svářečka jednofázová 230V pro použití s rutilovými elektrodami  
2 – 4mm.  
Díky jejímu výkonu lze svařovat měkkou ocel do 6 mm. 
Vyznačuje se plynulou regulací svářecího proudu.  
Vysoce výkonný transformátor zaručuje spolehlivou stabilitu kvality svařování.  
Mezi bezpečnostní prvky patří tepelná ochrana proti přetížení a chlazení turbo 
ventilátorem, které podporují její schopnost svařovat při větším výkonu a po delší dobu. 

[8] 
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4. MONTÁŽNÍ ŠROUBOVÁK HILTI ST 1800 

TECHNICKÉ 
PARAMETRY   
Max. kroutící moment 
(Nm) 22 
Rozměry (DxŠxV) (m) 308x72x265 
Hmotnost (kg) 1,8 
Šířka (mm) 72 
Síťový kmitočet (Hz) 50-60 
Jmenovitý proud (A) 3 
Jmenovité napětí (V) 230 
Tlačítko zpětného chodu Ano 
Jmenovitý příkon (W) 600 
Typická hladina 
emitovaného akustického 
tlaku (A) dle EN 60745 
(dB) 84 
Typická hladina 
zvukového výkonu (A) dle 
EN 60745 (dB) 95 
Typ sklíčidla 1/4" 
Rozsah rychlosti bez 
zatížení (ot./min.) 0-1900 
Délka přívodní šňůry (m) 4 
Aretace spínače Ano 

    Obr.č.10Montážní šroubovák Hilti ST 1800  [10] 
Způsob použití: 
Použití na montáž, přišroubování, utahování a dotahování částí konstrukce lehkého 
obvodového pláště. 
 
Doba použití: 
Stále na stavbě, použití od: 17.5.2012 
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5. ELEKTRICÁ ŘETĚZOVÁ PILA 

Obr.č. 11 Řetězová pila Makita UC 4020A  [9] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Způsob použití: 
Použití pro čisté řezání do plochy panelu Kingspan. 
 
Doba použití: 
Frekventovaně: 28.5.2012 – 1.6.2012 
 

6. AKU OKRUŽNÍ PILA NA KOV 

Obr.č.12 Okružní pila na kov Makita BCS 550 REF  [9] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Způsob použití: 
Použití pro řezání dlouhých řezů v tenkých a středně silných panelech Kingspan. 
 
Doba použití: 
Frekventovaně: 28.5.2012 – 1.6.2012 

TECHNICKÉ 
PARAMETRY   
Délka řezu (cm) 40 
Rychlost řetězu (m/s) 13,3 
Hmotnost (kg) 3,8 
Rozteč řetězu 3/8´´ 
Příkon (W) 1800 
Nádrž/ řetězový olej(l) 0,2 

TECHNICKÉ 
PARAMETRY   
Hloubka řezu  0° (mm) 51 
Pilový kotouč Ø (mm) 136 
Hmotnost (kg) 2,4 
Celková délka (mm) 348 
Napětí akumulátoru 
(V/Ah) 18/3,0 
Vrtání (mm) 20 
Počet otáček 3600/min 
Typ baterie  Li-Ion 
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7. AKU PŘÍMO ČARÁ PILA 

Obr.č.13 Přímočará pila Makita BVJ 140 RF [9] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Způsob použití: 
Použití na krátké řezy a dořezávání otvorů do panelu Kingspan. 
 
Doba použití: 
Frekventovaně: 28.5.2012 – 1.6.2012 
 

8. MANIPULA ČNÍ PŘÍSAVKY NA SKLO 

Obr.č.14 Manipulační přísavky na sklo VOREL 05302 [7] 
 

 

 

 
Způsob použití: 
Použití pro nošení a umísťování skleněných tabulí a vyplní na dané místo v konstrukci 
lehkého obvodového pláště. 
 
Doba použití: 
Stále na stavbě, použití od: 17.5.2012 

 
 
 
 

TECHNICKÉ 
PARAMETRY   
Výška zdvihu (mm) 26 
Řezný výkon ocel (mm) 10 
Hmotnost (kg) 2,7 
Nastavení předkyvu 
(stupně) 4 
Napětí akumulátoru 
(V/Ah) 1404/3,0 
Počet zdvihů 2600/min 
Typ baterie  Li-Ion 

TECHNICKÉ 
PARAMETRY   
Počet přísavek (ks) 3 
Průměr přísavky (mm) 115 
Nosnost (kg) 100 
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8. OSTATNÍ STAVEBNÍ POM ŮCKY 

8.1 Měřidla 

Pásmo svinovací 
Metry svinovací 
Rotační laser 
Nivelační stavební sada 
Libelové vodováhy 
Úhelník 
Pravítko 

8.2 Montážní a manipulační pomůcky 

Ruční univerzální nářadí: 
– šroubováky, Gola sestava, nůžky na plech, klempířské 
nářadí, nýtovačka, pilníky, gumová palička, 
nůž, stěrka nebo špachtle, kladivo, tmelicí souprava 
Pomocné prostředky: 
– opravný lak a tmel, štětec, stříkací pistole na lak 
i tmel, ředidlo, odmašťovadlo, čisticí prostředky, 
kbelík, hadry, smeták, dřevěné podložky, latě, fošny 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Objekt společnosti LEVEL je třípodlažní s technickým zázemím na východní straně 
objektu.  
V prvním nadzemním podlaží se nachází  vstupní prostory, na které navazují vertikální 
komunikace - schodiště a výtahy.  
V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny prostory skladů, dílen, zásobování, 
kuchyňka a elektrodílna.  
Ve druhém nadzemním podlaží jsou kanceláře obchodního oddělení, obchodu a 
expedice, podpory prodeje, sklad, dílna, čajová kuchyňka a sociální zařízení.  
Ve třetím nadzemním podlaží jsou kanceláře ředitele, ekonomiky, Positrexu, vývoje, 
zasedací místnost, čajová kuchyňka a sociální zařízení.  
Pozemky určené k výstavbě jsou vymezeny  komunikací 1. třídy č. 14 na západní straně 
a na východní straně příkrým svahem. 
 Z tohoto důvodu je možné výstavbu realizovat jižním směrem, kde je rovinatý terén.  
Staveniště navrhované stavby se nachází v královéhradeckém kraji ve městě Náchod.  
Svou rozlohou zasahuje do katastrálního území Náchod.  
Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 606/1, 606/6, 606/9, 728/2, 739/4, 739/1, st. 
593/2. 
Nosná konstrukce 1.NP a 2.NP je ze stávajícího cihelného zdiva Porotherm 30 CB, 
železobetonové stěny tl. 300 mm a ocelových sloupů.  
Nosná konstrukce 3.NP je tvořena ocelovými rámy.  
Objekt je založen na železobetonové monolitické desce tl. 150-300 mm. 
Stavebně je nadzemní část opláštění ze západu, východu, jihu a části východu objektu 
řešena jako prosklená polostrukturální fasáda se svislými nosnými sloupky.  
Celá fasáda je vytvořena jako systémové řešení.  
Ve spodní části prosklené fasády budou osazeny větrací okna pro přívod vzduchu do 
haly.  
Z východu a severu je část obvodového pláště tvořena sendvičovými panely s výplní z 
minerální vlny.  
Ze severní strany je z větší části budova napojena na sousedící stávající budovu. 
Nadzemní stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou 
úpravou.  
Konstrukce, napojující se na lehký prosklený plášť oddělující místnosti, budou napojeny 
zvukoizolačně a jsou součástí dodávky lehkého obvodového pláště. 
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2. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

2.1. Materiál  

Fasádní konstrukce jsou navrženy z hliníkového profilového systému Schüco série FW 
50+  kdy pohledová šířka jednotlivých sloupků, příček je 50mm, z exteriéru je fasáda 
řešena jako strukturální, kdy pohledová šířka spáry je 20mm. 
 
Sklopná okna jsou navržena jako vsazené konstrukce z profilového systému Schüco 
série AWS 102, kdy je na křídlo strukturálně nalepeno sklo. Otevírání je řešeno klikou. 
 
Rámové okenní konstrukce jsou navrženy z hliníkového profilového systému Schüco 
série AWS 70.HI kdy konstrukční hloubka rámu je 70mm. 
 
Rámové dveřní konstrukce v exteriéru jsou navrženy z hliníkového profilového systému 
Schüco série ADS 70.HI kdy konstrukční hloubka rámu i křídla je 70mm. 
 
Rámové dveřní konstrukce v interiéru jsou navrženy z hliníkového profilového systému 
Schüco série AWS 50.NI kdy konstrukční hloubka rámu i křídla je 50mm. [6] 
 
Zasklení je provedeno u všech rámových konstrukcí jako systémové tlakové s těsnícími 
profily z EPDM. Barva těsnících profilů je jednotná - černá.  
Zasklení u fasádních konstrukcí je navrženo jako strukturální - tmelené. 
Barva strukturálního tmelu je jednotná - černá. 
 
Zasklení je provedeno izolačním trojsklem Ug≤ 0,6W/m2.K., distanční rámeček  
TGI – W ., barva černá. 
Parametry skel Pilkington : LT=67%, g=0,47, LR=13%, SC=0,54 
Parametry izolačních panelů: Ug≤ 0,3W/m2.K. 
 
V neprůhledných částech je navržen izolační panel ve složení: 

• Deska MaxExterior,  tl.6mm 
• Vzduchová mezera, tl.23 mm 
• Al. plech tl.1mm  
• Tepelná izolace XPS styrodur, tl.20mm 
• Al. plech tl.1mm 
• Min. izolace ISOVER FASSIL tl.80mm; 100mm; 120mm 
• Ocel. plech,  tl.3mm 

 
Kotvení fasádních a okenních konstrukcí je provedeno systémovým způsobem pomocí 
místních nebo průběžných kotvících prvků z žárově zinkované oceli.  
Kotvy, které jsou pohledové jsou kromě základní antikorozní ochrany žárovým 
zinkováním opatřeny povrchovou úpravou vypalovaným práškovým lakem barevně 
shodným s fasádní konstrukcí. 
Podrobnější výpis materiálu viz. příloha č.3 Výkaz výměr (výpis materiálu). 
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2.2 Doprava a skladování 

Veškerý materiál bude na stavbu dovážen pomocí nákladního automobilu Tatra T815-
250R41 19 230 4x4,1 valník s nakládacím hydraulickým jeřábem HIAB, kterým bude i 
složen. 
Skleněné a pohledové fasádní prvky budou dopravovány ve sklenářských stojanech, aby 
bylo zabráněno jejich poškození. 
Ostatní materiál fasádního rastru bude dopraven v dopravních kontejnerech na hliníkové 
prvky, musí být zabezpečen proti poškození, otlučení při přepravě ochrannou folií. 
Na místo montáže bude materiál přesouván stavebním vrátkem Camac Minor PF - 200 
ukotveným na lešení. 
Materiál musí být složen a skladován vodorovně  na rovném, zpevněném, odvodněném 
a suchém prostoru dle dokumentace zařízení staveniště, štěrkopískový podklad. 
Musí být očíslován podle projektové dokumentace a postupu montování jednotlivých 
dílů.  
Materiál na paletách je nutno chránit před vlhkostí a znečištěním, nejlépe textilní 
vozovou plachtou.  
Aby se zamezilo pocení, nutno zajistit dostatečné větrání.  
Nutno se vyvarovat stojící vodě mezi díly.  
Po dodání skleněných prvků se musí max. do 4 týdnů odstranit ochranná folie. 
U prvků fasádního rastru se folie doporučují nechávat co nejdéle, aby se předcházelo 
jejich poškození. 
Ostatní doplňkový materiál se skladuje v uzamykatelných skladech. viz. příloha č.2 
Zařízení staveniště. 
Pro přepravu jsou konstrukce uloženy v přepravních kontejnerech či stojanech dle 
charakteru prvku a citlivá místa (např. rohy rámů) jsou ochráněna kartonem. 
 
Zásady při manipulaci a skladování izolačních skel: 
Tabule musí být podloženy a musí být vždy ve sklenářských stojanech.  
Jednotlivá skla musí být proložena, například korkem.  
Maximální počet kusů, které lze opírat v jedné řadě za sebou, je 20 ks (u plochy do 
1m2), 10 ks (u plochy nad 1m2). 
Pokud stojí dvě nebo více tabulí izolačních skel za sebou, je nutné je chránit zakrytím 
před vlivem slunečního záření.  
Mohlo by dojít k tepelnému namáhání a prasknutí (nebezpečí hrozí zvlášť u 
probarvených, ornamentních skel a skel s LOW-E vrstvou) 
Při dlouhodobém skladování (1 týden a více) je třeba chránit sklo před světlem. Tmely 
používané při výrobě totiž vlivem slunce mění své vlastnosti.  
Tabule musí být dále chráněny proti vlhkosti. 
Izolační skla by měla být odborně osazena a podložena, a to dle norem pro zasklívání 
jednotlivých typů profilových systémů. 
Dále je nutno zohlednit vnější podmínky, které mají silný vliv na životnost izolačního 
dvojskla, trojskla - izolační sklo musí být minimálně 30 cm od zdroje tepla, u 
pomalovaných nebo polepených skel rovněž hrozí riziko lomu skla z důvodu teplotních 
rozdílů.  
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3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

Pracoviště převezme hlavní stavbyvedoucí subdodavatele stavby od dodavatele stavby. 
Součástí převzetí bude zápis dodavatele do stavebního deníku.  
Stavbyvedoucí provede kontrolu stávajících konstrukcí dle technologického předpisu 
(kontrola rovnosti nosných ocelových konstrukcí,skeletu).  
Montáž může být zahájena po ukončení nosné ocelové konstrukce, zdění, zastropení a 
zastřešení objektu s požadavkem na maximální odchylky podkladní konstrukce viz. bod 
Kontrola jakosti a kvality. 
Musí být vyvedení veškerých vodičů slaboproudých i silnoproudých instalací v 
dohodnutých místech dle PD, jejich zakončení požadovaným způsobem včetně 
provedení potřebných drážek a prostupů navazujícími stavebními konstrukcemi.  
Je nutné zajištění ostrahy objektu a konstrukcí proti vniknutí nepovolaných osob. 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1. Stav staveništních objektů  

Rozvod elektrické energie bude veden ze stávajícího objektu u zadního vstupu pomocí 
staveništního rozvaděče, který je vybudován v předchozích etapách výstavby. 
Voda je napojena ze stávajícího objektu ve výměníkové stanici s odčítacím vodoměrem 
na vodovodní přípojce DN 50 ve 2.NP. 
Staveniště není nutné vybavit osvětlením, jelikož práce v nočních hodinách se 
nepředpokládá. Staveniště musí být oploceno, proti vniknutí nepovolaných osob (výška 
min. 1,8 m). Na staveništi bude umístěna kancelář stavbyvedoucího, šatny pracovníků a 
sociální zařízení. viz. příloha č.2 Zařízení staveniště. 
V místě montáže hliníkových konstrukcí musí být zajištěno staveniště tak, aby bylo 
možné postavit montážní lešení a provádět vlastní montáž fasádních konstrukcí, včetně 
vhodného a dostatečného prostoru pro technologický mezisklad montovaného 
materiálu. Zajištění přístupu na staveniště a k místu montáže konstrukcí, zajištění 
možnosti navážení a skladování konstrukcí, prvků a materiálů. 
Zajištění zamezení poškození namontovaných konstrukcí činnostmi ostatních 
dodavatelů stavby v rámci možností objednatele.  
Nutno zajištění místa pro zřízení uzamykatelného (ohrazeného) skladu pro skladování 
materiálu, po případě místa pro postavení stavebního a/nebo skladového kontejneru. 
Vymezení dostatečného místa pro složení, manipulaci a dočasné skladování stojanů se 
skly a palet s materiálem. 
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4.1. Obecné pracovní podmínky  

Provádění montáže obvodového pláště může být prováděno s ohledem na materiály 
stavební chemie (tmely, pásky atd.), které je nutno aplikovat v souladu 
s technologickými předpisy výrobců, by měli být práce prováděny při teplotě +5°C. 
Hygienické podmínky zajištěny dle výkresu Zařízení staveniště.  
Při práci musí být dodrženy povětrnostní podmínky: nesmí se provádět montáž ve 
výškách v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům při rychlosti větru větší 
jak 8 m/s, na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5 m výšky a při 
použití osobního zajištění. V ostatních případech při větru nad 10,7 m/s a dohlednosti 
menší než 30 m. 
Veškeré výkony se budou provádět přímo na staveništi, kam bude dopravován materiál, 
s kterým budou dělníci manipulovat a zpracovávat jej. 
Nutno hlídat tvorbu námrazy tvořící se na konstrukci při snížené teplotě. 
Práce budou přerušeny při snížené viditelnosti, hustém dešti či sněžení. 
K práci musí být přidělováni duševně, tělesně a odborně schopní pracovníci.  
Zdravotní způsobilost pro práci ve výškách musí být posouzena lékařskou prohlídkou. 
Pracovníci musí být pro práci ve výškách zvlášť vyškoleni a jejich znalosti nejméně 1x 
za rok ověřovány zkouškou. 
Zastavit práci při nebezpečí úrazu, je-li ohrožen život pracujících nebo majetek. 
Nepřipustit k práci člena čety, který před nástupem nebo v průběhu pracovní doby požil 
jakýkoliv alkoholický nápoj a prokazatelně ho vykázat z pracoviště se všemi důsledky 
vyplývajícími ze zákona. 
Pracovníci musí používat ochranné zařízení a osobní ochranné pomůcky, ochranné 
pásy, vesty a přilby, lana pro zajištění brašny a poutka na nářadí. 
Při manipulaci s materiálem dbát zvýšené pozornosti vzhledem k délce nosných profilů 
a u exteriérových desek, skleněných výplní vzhledem k jejich hmotnosti, dle zásad 
manipulace s břemeny zák. č.309/2006 Sb. 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich nelze obejít 
z pracovně technických důvodů. 
Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný 
prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být zamezen 
přístup pracovníků do ohroženého prostoru, kteří pro tyto práce nejsou určeni. 
Při osazování rastru, kotev, oplechování, tepelné izolace, exteriérových desek musíme 
dbát na riziko nečekaného pádu dosud neupevněných prvků, zajistit dostatečné 
přikotvení a správnost osazení výškově a polohově.     [12] 
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5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Pro montáž obvod. pláště je optimální počet pracovníků v četě 6 . 
1 vedoucí čety - řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup montáže dle 
montážního plánu, určuje způsob zavěšování, kontroluje svislost, jakost spojů,  
zodpovídá za bezpečnost při práci, musí být proškolen stavební firmou pro daný fasádní 
systém 
1 jeřábník - obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné údržby, musí dbát na 
správné montážní postupy (nutno strojnický průkaz) 
3 montážníci - osazují prvky, rozměřují jejich polohu, zabezpečují kci montážními 
přípravky 
1 vazač -  vybírá a zavěšuje dílce na závěs jeřábu (nutno vaz. zk..) 
 
Strojní zařízení musí odpovídat svým stavem předpisům BOZP. K řízení stroje pro tyto 
práce je oprávněn jeden pracovník, který složil odborné zkoušky a má platný strojnický 
průkaz. 
 
 

6. STROJE A POMŮCKY 

Nákladní automobil: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL Tatra T815-250R41 19 230 4x4,1              
valník s nakládacím hydraulickým jeřábem HIAB 195,4 
 
Stavební vrátek: CAMAC PF-200 
 
Systémové lešení: Fasádní rámové lešení SPIRIT 75/109 
 
Svářečka oblouková: CHEETAH EAW – 160 AC MMA-CRW 
 
Montážní a manipulační pomůcky 
Ruční elektrické nářadí – montážní rázový utahovák 
Sklenářské přísavky 
Závěsy na tabule 
Elektor nůž na izolaci 
 
Měřidla 
Pásmo svinovací 
Metry svinovací 
Rotační laser 
Nivelační přístroj 
Libelové vodováhy 
Olovnice 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 

Montáž rastrové fasády začne na připraveném stavebním otvoru na celou výšku fasády. 
Montáž bude provádět 1 montážní skupina v počtu 2-3 montérů z venkovního lešení i 
vnitřního prostoru. 
Vnitřní lešení se neuvažuje a pro práce nad dosah pracovníka z podesty bude používán 
žebřík a dvojitý žebřík v souladu s BOZP.  
Vnější lešení není dodávkou fasády, ale bude použito lešení objednatele - montované 
specializovanou firmou, která současně vyhotoví i předávací protokol o takovémto 
lešení. Toto lešení bude kotvené do nosné konstrukce budovy, při montáži fasády budou 
vynechána místa kde je lešení ukotveno, které budou při demontáži lešení od vrchu 
dodatečně osazeny fasádními prvky.  
Během prací se nepředpokládá žádná přestavba nebo překotvení lešení. 
Vzdálenost od hrubé stavby je cca 400 mm – lešení tedy bude opatřeno dvoutyčovým 
zábradlím , popřípadě budou práce prováděny pomocí vázacích prostředků. 
Rastrové fasády musí být do konstrukce stavebního objektu osazeny tak, aby jednak 
nemohly ohrozit životy nebo zdraví osob a dále, aby nedocházelo k omezování veřejné 
bezpečnosti.  
Upevnění fasád musí s požadovaným stupněm bezpečnosti a se zohledněním možných 
pohybů v místech osazení, přenést do stavebního objektu všechny projektem 
předpokládané působící síly.  
Platí, že rastrové fasády jsou považovány za nenosné stavební prvky.  
Nejsou tedy ve vlastní stavební konstrukci určeny k přenášení zatížení nosnými 
konstrukcemi stavby.  
Je proto nezbytné, aby zajištění polohy fasád bylo provedeno pomocí pružných 
spojovacích prvků, a to způsobem umožňujícím přetváření fasádních prvků i deformace 
stavebního prvku.  
Ani v nejnepříznivějších případech nesmějí ve fasádách vznikat žádné deformace.  
Jejich vznik by ohrozil stabilitu, byl by příčinou porušení jejich výplně (např. poškození 
skla) nebo vedl ke snížení provozní funkčnosti fasád. 

7.1 Kotvení fasád 

Rastrová fasáda je koncipovaná jako podepřená prutová konstrukce, ukotvená 
systémovým způsobem pomocí místních nebo průběžných kotvících prvků navařených 
k ocelové konstrukci v každém podlaží v rozestupech dle velikosti fasádního rastru. 
Kotvení je ocelové opatřené žárovým zinkem. 
Kotvy, které jsou pohledové jsou kromě základní antikorozní ochrany opatřeny 
povrchovou úpravou vypalovaným práškovým lakem v barvě fasádní konstrukce. 
V místě podlahy v prvním nadzemním podlaží jsou kotvy uchyceny do betonové 
podkladní desky, kde budou použity mechanické průvlakové kotvy MKT B10-15/90 
(ocelové pozinkované).  
Aplikace kotevního prvku se provede pomocí ručního elektrického nářadí (230V) 
v souladu s technickými předpisy dodavatele kotevních prvků. 
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Kotvy umožňují svojí konstrukcí vyrovnání stavebních nerovností v rozmezí ± 25 mm 
ve všech  třech směrech. 
Každý konstrukční prvek má vždy jen jednu kotvu pevnou a ostatní jsou posuvné. 
V místě styku ocelové kotvy s hliníkovým fasádním systémem je kotva opatřena 
separací. 
Na šroubové spoje v kotvách musí být vždy použity nerezové šrouby kvality A4 
s nerezovými podložkami. 
Všechny kotevní prvky musí být ve stykové spáře s betonovou konstrukcí od betonu 
odděleny separační vrstvou z separační folie a kotvy provětrávaných částí, které 
procházejí tepelným izolantem ze studené části musí být od betonu odděleny podložkou 
z duroplastu o min. tl. 5 mm na přerušení bodového tepelného mostu. 
Předpokládá se obloukové svařování (svářečka 230V). 
Montážní sváry budou ošetřeny očištěním a min. dvouvrstvým protikorozním nátěrem.  

7.2 Montáž stavebního vrátku 

Před zahájením samotné montáže fasády lehkého obvodového pláště a následného 
osazovaní pohledových desek a výplní je nutné na staveništi zřídit stavební vrátek 
kterým bude materiál dopravován do vertikálního směru po stavbě. 
Montáž vrátku PF-200: 
- Upevňovací spony (1) přimontujte na trubky lešení (průměr trubek musí být 48 mm).  
Aby bylo možné držák vrátku (2) správně nasadit, svislá vzdálenost spon musí být 409 
mm. 
- Po montáži spon a jejich dostatečnému zajištění proti pohybu, nasaďte na čepy spon 
vodorovný držák vrátku.  
Do otvorů v čepech zasuňte pojistné závlačky, zabrání se tím vysunutí držáku z čepů a 
možnému pádu zařízení. 
- Pro montáž vrátku PF-200 na držák doporučujeme použít šrouby M10x70 (DIN 931) s 
odpovídajícími maticemi a pružnými podložkami. 
- Montáž dokončete kontrolou správného dotažení všech šroubových spojů vrátku.    [2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.15 Montáž stavebního vrátku [2] 
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Bezpečnostní pokyny pro montáž vrátku: [2] 
 
Vymezte nebezpečný prostor   
(plochu pod zavěšeným břemenem),  
označte ji a ohraďte, aby se v ní   
nemohly zdržovat žádné osoby.    

 
 
Před začátkem prací na zařízení ho 
vždy nejprve odpojte od zdroje 
napájení. Po odpojení stiskněte na 
ovladači tlačítko pro zvedání nebo 
spouštění, tím se vybijí 
kondenzátory. 
 
 
Zvedací zařízení nepřetěžujte, nikdy 
nepřekračujte maximální nosnost (v 
případě použití příslušenství platí 
nižší z jmenovitých nosností 
zvedacího zařízení nebo 
příslušenství). 
 
 
Pokud poháněcí jednotka nezvedá, 
vydává nezvyklé zvuky, nebo se 
chová jiným neobvyklým způsobem, 
kontaktujte servis. 
 
 
 
Všímejte si výstražných štítků a 
dodržujte pokyny na nich uvedené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na navíjecím bubnu vždy 
ponechávejte dvě smyčky lana, 
zabrání se tím navinutí lana 
nesprávným směrem. 
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Horní koncový doraz používejte 
opatrně. 
 
 
Pokud není zařízení používáno, 
musí být lano navinuto na bubnu, 
zabrání se tím jeho poškození. 
 
 
 
 
 
 
Zvedání a spouštění osob je přísně 
zakázáno. 
 
 
 
 
 
 
 
Lano udržujte stále dobře namazané  
po celé délce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajistěte, aby obsluha měla výborný 
výhled na pracovní prostor, 
dostatečnou volnost pohybu a byla 
jištěna bezpečnostním prostředkem 
proti pádu. 
 
 
 
 
 
Před použitím zařízení zkontrolujte 
stav lana, elektrických vodičů, háku 
a dalších dílů. 
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7.3 Vlastní montáž fasády 

Fasáda se montuje postupně v systému Schüco po jednotlivých prvcích dle 
technologických předpisů dodavatele systému Schüco.  
Vzájemné spojování dílů se provádí pomocí systémových prvků, spojovníků.  
Uchycení do kotvení fasády se provede svrtáním a osazením metrických šroubů. 
Fasádní prvky je nutné usazovat do projektovaných výšek  a ve správné předozadnosti 
ke stavební konstrukci a do osy připraveného tvaru, správnou polohu fasády musíme 
průběžně ověřovat.  
Nutno kontrolovat výškové kóty ( rozteče, svislost a předozadnost). 
Po dokončení rastru fasády a jejím ustavení se montují z čela (exteriéru) výplňové 
prvky (izolační skla, pohledové i nepohledové izolační panely a okenní rámy). 
Tyto výplně se připevňují do sloupků i příčníků pomocí systémových šroubů 
zavrtávaných do plastových izolátorů, v místech kolem dveří a atiky pomocí přítlačných 
a krycích lišt.  
Nejprve jsou připevněny izolační panely z izolace XPS tl. 20 mm slepeny ms 
polymerem s Al. Pelchy tl. 1 mm do sloupků, poté se připevní neprůhledné desky Max 
Exterior, které jsou nalepeny SIKA Tack - PANEL (lepidlo pro lepení keramiky) a 
SIKA montážní páska na jackely z výroby, aby bylo zajištěno provětrání fasády, vloží 
se PE provazec o průměru 15 mm, do kterého se zavrtá metrický šroub.  
Nutno vložení butylové pasky (butyl alu tl. 7mm + střešní fólie), aby nebyla přerušena 
izolace. 
Dále se vloží tepelná min. izolace ISOVER FASSIL tl. 80 mm, následně se přilepí 
vnitřní plech tl. 3 mm ms polymerem na L-profily které jsou na sloupkách a příčnících 
osazeny z výroby. 
Ve vodorovném směru je vynechána spára tl. 15 mm pro zajištění průniku vzduchu, ve 
svislém směru jsou spáry tl. 20 mm vyplněny strukturálním tmelem Dowcorning DC 
791 pro celkové zpevnění fasádních pohledových prvků, u fasádních izolačních skel je 
toto vytmelení provedeno v obou směrech. 
Pružné dosednutí je řešeno systémovým gumovým těsněním, které je osazeno z výroby 
(sloupková,příčníková guma přítlačných lišt, utahovací moment šroubů přítlačných lišt 
je 4,5 N/m).  
Na přítlačné lišty se nasazuje krycí pohledové lišta.  
Pro první montážní etapu vkládání výplňových prvků do rastru se použijí provizorní 
upravené lišty pro stabilizaci polohy. 
Každá fasádní konstrukce musí být navržena a provedena tak, aby nedocházelo k 
nekontrolovanému zatékání dešťové vody do konstrukce. 
Všechna zakončení jsou mezi fasádní konstrukcí, okenní konstrukcí, dveřní konstrukcí a 
hrubou stavbou z interiéru provedena jako parotěsná a z exteriéru jako vodotěsná 
zakončení.  
Připojovací spára je mezi těmito fóliemi dostatečně zateplena.  
Venkovní (exterierová) vodotěsná izolace je navržena z EPDM folie FF220,vnitřní 
parotěsná je z EPDM folie FF210.  
Parotěsná i hydroizolační EPDM fólie je osazena u všech konstrukcí předsazených před 
HS, zalícovaných s HS nebo vsazených do HS (v místech přechodu fasádního rastru na 
přilehlé konstrukce např. stávající zdi, podlaha nebo ukončení atiky)  
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Na kotevní prvky a další ostré hrany, jsou nasazeny kousky extrudovaného polystyreny 
(zabránění protržený fólie) a překryty parotěsnou izolací FF210 v interieru a 
paropropustnou izolací FF220 v exteriéru. 

7.4 Zasklívání, vkládání dalších výplní do fasády (okna,dveře) 

Vlastní izolační skla budou osazována do fasády ručně , nebo klasickými sklenářskými 
přísavkami. 
Zasklení je provedeno u všech rámových konstrukcí jako systémové tlakové s těsnícími 
profily z EPDM nebo na bázi silikonu. 
Zasklení strukturální fasádní konstrukce je vyplněno tmelenou spárou tl. 20 mm 
strukturálním tmelem Dowcorning DC 791. 
Důležité je dodržení zasklívací směrnice, která dle tloušťky skla určuje minimální 
rozměr zasklívací drážky a způsob umístění nosný podložek pod skla dle typu otevírání 
výplní do nichž jsou skla osazena. 
U všech konstrukcí musí být ze zasklívací drážky odveden systémovým způsobem 
přetlak a možný vzniklý kondenzát. 
Pro klínování  a podkládání skel je platná technická sklenářská směrnice (Technische 
Richtlinie des Glaserhandwerkes) číslo.3 : „Klínování zasklených prvků“.  
Úkolem vyklínování je umožnit řádné uložení skleněné výplně v konstrukci fasádního 
rámu tak, aby konstrukční zatížení bylo přenášeno přes upevňovací prvky rámu popř. 
přes závěsy vložených rámových křídel. Přitom musí být zabezpečeno, aby :  
- nebyl omezen pohyb rámového křídla 
- nedocházelo v žádném místě ke kontaktu rámu se skleněnou výplní 
- skleněná výplň nepůsobila jako nosný prvek 
Nosné klíny v rámu nesou skleněnou výplň a podpírají ji.  
Distanční klíny potom zajišťují potřebnou vzdálenost výplně od rámového prvku. 
Délka klínů (podložek) 100mm.  
Jejich šířka odpovídá tloušťce skleněné výplně zvýšené o 2mm.  
Vzdálenost klínu od rohu výplně je volena zhruba shodná s délkou klínu.  
Vzdálenost může být i menší, pokud se tímto konstrukčním uspořádáním či polohou 
klínu nezvýší riziko poškození skla.  
U izolačních skel musí obě hrany skleněné výplně dosedat na celou délku i šířku klínu. 
Nosné i distanční klíny musí být zabezpečeny proti posunutí či naklopení např. 
vhodnými lepidly. Klínování nesmí omezovat vyrovnání tlaku vodní páry a 
odvodňování. 
 
Pro zasklívání musí být vždy splněny následující obecné bezpečnostní požadavky: 
- Skla umístěná vodorovně nad prostorem, kde je možný pohyb lidí musí být vždy 
lepená s folií o min. tl. 0,76mm (VSG) 
- Jedna z tabulí izolačních dvojskel dobíhající k čisté podlaze a oddělující interiér od 
exteriéru (kde hrozí možnost vypadnutí do volného prostoru) musí být vždy lepená 
(VSG) a ověřena statickým výpočtem 
- Skla dobíhající k čisté podlaze v interiéru (kde nehrozí možnost vypadnutí do volného 
prostoru) musí být vždy minimálně tvrzená (ESG), pokud není v popisu uvedeno jinak 
- U prosklených dveřích musí být použita vždy na všechny výplně bezpečnostní skla 
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Zasklení po 4 stranách: 
U tohoto typu zasklení je jednoduché sklo nebo dvojsklo vsazeno po celém svém 
obvodě do nosných profilů, které částečně přebírají v obou směrech statické požadavky 
na skla. 
Zasklení po 2 stranách: 
V případě osazení jednoduchých skel nebo dvojskel do nosného systému pouze v 
jednom směru a tmelenou spárou ve směru druhém, musí být skla patřičně staticky 
nadimenzována na všechny kombinace zatěžovacích stavů pro nepodepřenou hranu 
skla. 
Bodové připevnění skel: 
Bodově připevněná jednoduchá skla nebo dvojskla, musí být vždy dimenzována jako 
nepodepřená v obou směrech a dimenzují se vždy na větší vzdálenost mezi bodovými 
podporami. Bodové uchycení skel může být provedeno buď ve spáře a nebo ve skle do 
vrtaného otvoru. U tohoto typu zasklení platí zásada, že obě skla musí být vždy tvrzená 
(ESG) a v případě jiných bezpečnostních požadavků (např. sklo v nadhlaví) ještě lepená 
(VSG). 
Zvláštní typy zasklení: 
Do této kategorie řadíme např. skleněná zábradlí, pochozí skleněné plochy, markýzy, 
celoskleněné dveře a příčky, skleněné lamely, skla pod tlakem vody a jiné atypické 
konstrukce. Dimenzování skel se v těchto případech vždy řídí statickým výpočtem na 
kombinace zatěžovacích stavů dle způsobu zatížení a uchycení těchto skel. 
V případě bodově připevněná jednoduchá skla (např. výplně zábradlí) nebo dvojskla, 
musí být vždy dimenzována jako nepodepřená v obou směrech a dimenzují se vždy na 
větší vzdálenost mezi bodovými podporami. 
 

8. KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 

8.1 Vstupní:  

Objednatelem musí být převzata dokumentace o provedení prací předcházejících této 
činnosti a s touto činností souvisejících s potvrzením do stavebního deníku. 
Protokolární předání a převzetí formou oboustranného potvrzeného zápisu  : 

• výškopisů v jednotlivých podlažích jednoho nebo více stavebních objektů 
(případně prokázání jejich vzájemného  výškového provázání) 

• objektových os geodeticky vytyčených (případně jiných závazných bodů pro 
vytyčení) 

Rozměření konstrukcí a kontrola výkresové dokumentace (vyhotovení dokumentačních 
změn) před začátkem montáží jednotlivých etap. 
Osazené veškeré vývody, vyústění a konstrukce jejichž kotevní prvky prostupují nebo 
zasahují do fasádního pláště před zahájením montáže pláště. 
Provede se kontrola stávajících konstrukcí, přeměření rovinnosti stropů a nosného 
ocelového skeletu (odchylka max. 5mm při měření dvoumetrovou latí). 
Nutno provést vizuální kontrolu dodaného materiálů, četnost porušení a popsání prvků 
dle PD.           [12] 
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8.2 Mezioperační: 

Mezioperační kontrolu provádí průběžně vedoucí čety a příslušný mistr. 
Kontroluje se rovinnost a těsnost spár, provedení uchycení, správnost provedení svarů, 
jejich stav a počet, kontrola geometrie v průběhu montáže.  
Kontrolujeme také osazení kotevních konstrukčních prvků, osazení rastru nosného rámu 
LOP, osazení výplní, izolačních prvků a vrstvy obvodového pláště. 
Kotvy musí umožňovat svojí konstrukcí bez dodatečných úprav vyrovnání stavebních 
nerovností v rozmezí ± 25 mm ve všech třech směrech. 
Tolerance osazení hliníkového rastru: 
 Předozadnost (svislost): ± 2mm 
 Výšková úroveň: ± 3mm 
 Osové rozmístění: ± 2mm 
Všechny konstrukce a všechna připevnění fasádních konstrukcí musí být provedeny tak, 
aby bylo při stávající technické úrovni umožněno jejich nehlučné a bezproblémové 
dilatování a aby byly délkové změny přenášeny na konstrukční části bez omezení, bez 
deformací a vnášení pnutí do konstrukcí a bez negativního vlivu na těsnost spár ve 
fasádě. 
Konstrukční části, které vzájemně dilatují vlivem délkové roztažnosti materiálu, musí 
být opatřeny separačními (např. teflonovými) podložkami – ložisky o min. tl. 1,0mm. 
Tloušťka separačních podložek závisí na statickém zatížení kluzného ložiska. 
Kontaktní místa na styku kovů s různým elektrochemickým potenciálem, stejně jako 
místa styku hliníku a betonových částí, musí být odděleny prvky z tvarově stálé umělé 
hmoty, odolné proti vodě a zvětrávání. Musí se dbát na to, aby tyto izolační vrstvy 
naléhaly těsně na sousední povrchy. 
Požadavek na kouřotěsné utěsnění plechů v nadpraží a u podlahy musí být splněn 
dostatečným přelepením EPDM folií (zejména v místě kotev, napojení na HS, a 
vzájemné doběhy ocelových plechů mezi sebou). 
Kouřotěsné dotěsnění ocelových plechů k fasádní konstrukci může být výjimečně 
provedeno těsnící páskou a zatmelením, ale pouze v případě, že plocha dobíhající 
konstrukce bude dostatečně rovinná a pevná a nebude moci dojít k odtržení tmelené 
spáry.Veškeré průchody fasádními konstrukcemi musí být provedeny jako parotěsné.[11] 

8.3 Výstupní:  

Kontrola dokončeného LOP dle montážní (projektové) dokumentace. 
Ochrana dokončených prací nebo jejich částí před poškozením pomocí ochranných folií, 
které jsou nalepeny ve výrobě (fólie chrání před prachem a znečištěním), v místech 
např. u vstupů je nutná ochrana deskovým materiálem aby nedocházelo k poškození 
v návaznosti na další stavební činnosti.  
Zkontrolujeme těsnosti spár, detaily provedení a celkový vzhled konstrukce. 
Posuzujeme průběh vodorovných a svislých spár, jejich pravidelnost a stejnoměrnost, 
návaznost na ostění, nadpraží nebo jiné členění plochy. 
Všechny části oken a fasád v zabudovaném stavu, u kterých nebude uveden zvláštní 
akustický požadavek, musí splňovat minimální třídu zvukové izolace TZI 3 RW ≥35dB. 
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Po zabudování okenních a fasádních konstrukcí se v případě požadavku objednatele 
zhotovitel zavazuje provést na dvou místech určených objednatelem zkoušku, která 
prokáže a ověří skutečné hodnoty neprůzvučnosti zabudovaných konstrukcí (měření z 
exteriéru do interiéru, mezi patry, mezi místnostmi). 
Měření musí být provedena za asistence objednatele nebo jeho TD. 
Bude provedena zkouška spárové průvzdušnosti, která bude prováděna v souladu s ČSN 
EN 12153 a výsledky musí být vyhodnoceny v souladu s ČSN EN 12152. 
Každá fasádní konstrukce musí být navržena a provedena tak, aby do konstrukce 
nedocházelo k nekontrolovanému zatékání dešťové vody. 
Zkouška vodotěsnosti bude prováděna v souladu s ČSN EN 12155 a výsledky musí být 
vyhodnoceny v souladu s ČSN EN 12154.      [11] 
 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

Před zahájením prací je nutno provést úvodní školení BOZP všech pracovníků. 
Před nástupem na montážní práce je nutné provést vstupní školení pracovníků 
dodavatelských organizací. 
Každý pracovník musí používat osobní ochranné pomůcky. 
Při práci z exteriérového lešení je nutné vybavit lešení systémovým zábradlím, v 
případě místní demontáže zábradlí je pracovníky nutno používat osobní zachycovací 
postroje proti pádu.  
V kanceláři stavby musí být k dispozici lékárnička se zákonným vybavením. 
Při svařování musí být na pracovišti vždy 2 funkční hasící přístroje podle typu.  
Svařovací práce může provádět pouze osoba s platným svářečským průkazem. 
Je nutno dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí, dodržovat předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně 
kontrolovat a udržovat zařízení v předepsaném stavu, zabezpečovat kontrolu pracovních 
lešení a stavebního vrátku. 
Pracovníci musí být zajištěni bezpečnostním lanem nebo pásem při práci na lešení 
pokud je dočasně odstraněno lešení, samo navíjecí kladka musí mít bezpečnostní brzdu, 
prostory nad kterými se pracuje musí být ohrazeny nebo hlídány, aby nedošlo 
k ohrožení pracovníků, jiných osob nebo majetku. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se bude řídit platnými nařízeními NV 591/2006 
Sb., NV 362/2005 Sb., NV 309/2006 Sb. 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji popsána viz. část Zpráva BOZP a 
Ekologie. 
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10. EKOLOGIE 

Všechny vznikající odpady při montáži lehkého obvodového pláště si dodavatelská 
firma ukládá do svých kontejnerů a odváží, následně likviduje dle svých možností. 
 
Vznikající odpady: 
 

KÓD NÁZEV KATEGORIE LIKVIDACE  

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 

N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N spalovna 

17 02 02 Sklo O skládka 
17 02 03 Plasty O recyklace 
17 04 02 Hliník O skládka 
17 04 05 Železo a ocel O skládka 

17 06 03  
Jiné izolační materiály které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

N spalovna 

17 06 04 
Jiné izolační materiály neuvedené pod 17 
06 01 a 17 06 03 

N spalovna 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

Tab.č.5 Vznikající odpady [16] 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

Objekt společnosti LEVEL je třípodlažní s technickým zázemím na východní straně 
objektu.  
V prvním nadzemním podlaží se nachází  vstupní prostory, na které navazují vertikální 
komunikace - schodiště a výtahy.  
V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny prostory skladů, dílen, zásobování, 
kuchyňka a elektrodílna.  
Ve druhém nadzemním podlaží jsou kanceláře obchodního oddělení, obchodu a 
expedice, podpory prodeje, sklad, dílna, čajová kuchyňka a sociální zařízení.  
Ve třetím nadzemním podlaží jsou kanceláře ředitele, ekonomiky, Positrexu, vývoje, 
zasedací místnost, čajová kuchyňka a sociální zařízení.  
Pozemky určené k výstavbě jsou vymezeny  komunikací 1. třídy č. 14 na západní straně 
a na východní straně příkrým svahem. 
 Z tohoto důvodu je možné výstavbu realizovat jižním směrem, kde je rovinatý terén.  
Staveniště navrhované stavby se nachází v královéhradeckém kraji ve městě Náchod.  
Svou rozlohou zasahuje do katastrálního území Náchod.  
Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 606/1, 606/6, 606/9, 728/2, 739/4, 739/1, st. 
593/2. 
Nosná konstrukce 1.NP a 2.NP je ze stávajícího cihelného zdiva Porotherm 30 CB, 
železobetonové stěny tl. 300 mm a ocelových sloupů.  
Nosná konstrukce 3.NP je tvořena ocelovými rámy.  
Objekt je založen na železobetonové monolitické desce tl. 150-300 mm. 
Stavebně je nadzemní část opláštění ze západu, východu, jihu a části východu objektu 
řešena jako prosklená polostrukturální fasáda se svislými nosnými sloupky.  
Celá fasáda je vytvořena jako systémové řešení.  
Ve spodní části prosklené fasády budou osazeny větrací okna pro přívod vzduchu do 
haly.  
Z východu a severu je část obvodového pláště tvořena sendvičovými panely s výplní z 
minerální vlny.  
Ze severní strany je z větší části budova napojena na sousedící stávající budovu. 
Nadzemní stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou 
úpravou.  
Konstrukce, napojující se na lehký prosklený plášť oddělující místnosti, budou napojeny 
zvukoizolačně a jsou součástí dodávky lehkého obvodového pláště. 
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2. MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

2.1. Materiál  

Z části východní strany objektu jsou uvažovány stěnové panely Kingspan KS 1000 FH s 
ocelovými plechy a minerálním jádrem, vertikálně kladené o modulové šířce 1000 mm, 
při celkové tl. panelu 150mm. Vnější plechy (tl. 0,7mm) budou v hladkém provedení, 
odstínu RAL 9006 s vnitřními plechy tl. 0,6mm. 
Panely jsou běžně připevňovány k nosné konstrukci samovrtnými nebo závitotvornými 
šrouby. 
 
Počet kotvicích šroubů v každém konkrétním případě stanoví projektant–statik podle 
velikosti šrouby přenášené reakce, dané uložením a zatížením panelu za použití tabulky  
č. 7., která stanovuje maximální návrhovou únosnost šroubového spoje pro konkrétní 
případ (typ panelu, tloušťka plechu panelu pod hlavou šroubu, typ a pozice šroubu vč. 
podložky a tloušťka nosné konstrukce). 

 
Tab.č.6  [4] 

Rámové okenní konstrukce jsou navrženy z hliníkového profilového systému Schüco 
série AWS 70.HI kdy konstrukční hloubka rámu je 70mm. 
 
Rámové dveřní konstrukce v exteriéru jsou navrženy z hliníkového profilového systému 
Schüco série ADS 70.HI kdy konstrukční hloubka rámu i křídla je 70mm. 
 
Zasklení je provedeno u všech rámových konstrukcí jako systémové tlakové s těsnícími 
profily z EPDM. Barva těsnících profilů je jednotná - černá.  
 
Zasklení je provedeno izolačním trojsklem Ug≤ 0,6W/m2.K., distanční rámeček TGI-
W., barva černá. 
Parametry skel Pilkington : LT=67%, g=0,47, LR=13%, SC=0,54 
 
Podrobnější výpis materiálu viz. příloha č.3 Výkaz výměr (výpis materiálu). 
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2.2. Doprava a skladování 

Veškerý materiál bude na stavbu dovážen pomocí nákladního automobilu Tatra T815-
250R41 19 230 4x4,1 valník s nakládacím hydraulickým jeřábem HIAB, kterým bude i 
složen. 
Na místo montáže bude materiál přesouván ve vertikálním směru stavebním vrátkem 
Camac Minor PF – 200 ukotveném na lešení. 
Panely jsou přepravovány ve svazcích, které jsou svojí velikostí a balením přizpůsobeny 
automobilové dopravě a manipulaci pomocí vysokozdvižného vozíku nebo jeřábu. 
Velikost svazku: 
- šířka max. 1 100 mm 
- výška max. 1 230 mm 
- hmotnost max. 5 000 kg 
Během dopravy musí být svazky zabezpečeny proti poškození. 
Příjemce dodávky je povinen zajistit její řádnou vykládku. 
Na vykládce se podílí i přepravce, který kontroluje správný způsob manipulace.  
O způsobu vykládky učiní záznam do expedičního listu, který také podepíše i odběratel. 
Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající 
mechanismy: 
- jeřáb odpovídající nosnosti pro svazky do délky 6 m. 
- jeřáb se závěsným, roznášecím vahadlem pro svazky delší 6 m 
Doporučujeme používat pásové textilní závěsy (kurty). 
V žádném případě se nesmí používat ocelová lana nebo řetězy! 
Aby nedošlo k zdeformování zámků panelů, pásové závěsy podkládáme roznášecími 
dřevěnými fošnami přesahujícími šířku svazku nejméně o 5 cm.  
Současně je třeba použít rozpěru na vrchní části balíku. 
Počet úvazků v balíku delších než 6 m je stanoven tak, aby mezi úvazky byla vzdálenost 
nejvýše 4 m a volný konec nebyl delší než 3 m. 
Svazky se rozebírají až při montáži. 
Svazky fasádních panelů by měli být umístěny co nejblíže montážnímu místu. 
Při odebírání panelů ze svazku, je nutno panely zdvihat v oblasti zámků zespodu, 
nikoliv pouze za horní plech. Jinak může dojít k odtržení plechu od jádra. 
Po rozdělení balíku musí být manipulováno pouze s jednotlivými panely (nepřemísťovat 
v úvazku např. 2 panely na sobě). 
 
Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení 
panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu. 
Proto doporučujeme svazky panelů skladovat: 
- na podložkách (polystyrenové bloky, ev. dřevěné palety), jež jsou součástí svazku, v 
mírném spádu v podélném směru. 
- dlouhodobě, pouze v jedné vrstvě! 
- zakryté plachtou za současné možnosti dostatečného provětrávání 
Panely jsou v rozích svazku fixovány proti posunu při dopravě speciálním tmelem, 
který lze po namontování z panelů snadno odstranit. 
Ochranná fólie na panelech slouží jako dočasná ochrana před poškozením při transportu 
a manipulaci.  
Fólii odstraňte nejpozději do čtyř týdnů po montáži výrobku, nejdéle však do 10 týdnů 
od data dodání na stavbu. 
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Fólie je aplikována standardně na exteriérové straně panelů. 
 
Zasklení v rámových konstrukcích bude dovezeno automobilovou dopravou ve 
sklenářských stojanech ve svislé nebo mírně šikmé poloze.  
Vlastní izolační skla budou osazována do fasády ručně , nebo klasickými sklenářskými 
přísavkami. 
Při přepravě je nutné dobře zajistit celý náklad proti posunutí a zvrhnutí (přepáskování, 
založení).          [1] 
 
Zásady při manipulaci a skladování izolačních skel: 
Tabule musí být podloženy a jsou vždy ve svislé nebo mírně šikmé poloze na 
sklenářských stojanech.  
Jednotlivá skla musí být proložena, například korkem.  
Pokud není rám podložen v celé délce, umístíme podložky blízko rohů a dále mezilehlé, 
max. ve vzdálenostech 700 mm.  
Maximální počet kusů, které lze opírat v jedné řadě za sebou, je 20 ks (u plochy do 
1m2), 10 ks (u plochy nad 1m2). 
Pokud stojí dvě nebo více tabulí izolačních skel za sebou, je nutné je chránit zakrytím 
před vlivem slunečního záření.  
Mohlo by dojít k tepelnému namáhání a prasknutí (nebezpečí hrozí zvlášť u 
probarvených, ornamentních skel a skel s LOW-E vrstvou). 
Jednotlivá okna za sebou stojící proložíme v místech možného dotyku (v rozích) 
podložkami z měkkého pružného materiálu (např. vrstvený vlnitý papír, pěnový 
polystyren) 
Podložky zajistíme proti posunutí. 
Při dlouhodobém skladování (1 týden a více) je třeba chránit sklo před světlem. Tmely 
používané při výrobě totiž vlivem slunce mění své vlastnosti.  
Tabule musí být dále chráněny proti vlhkosti. 
Izolační skla by měla být odborně osazena a podložena, a to dle norem pro zasklívání 
jednotlivých typů profilových systémů. 
Dále je nutno zohlednit vnější podmínky, které mají silný vliv na životnost izolačního 
dvojskla, trojskla - izolační sklo musí být minimálně 30 cm od zdroje tepla, u 
pomalovaných nebo polepených skle rovněž hrozí riziko lomu skel z důvodu teplotních 
rozdílů.  
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3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

Pracoviště převezme hlavní stavbyvedoucí subdodavatele stavby od dodavatele stavby. 
Součástí převzetí bude zápis dodavatele do stavebního deníku.  
Montáž může být zahájena po ukončení nosné ocelové konstrukce, zdění, zastropení a 
zastřešení objektu.  
Staveniště musí být oploceno, proti vniknutí nepovolaných osob (výška min. 1,8 m). 
Vyvedení veškerých vodičů slaboproudých i silnoproudých instalací musí být v 
dohodnutých místech dle PD, jejich zakončení požadovaným způsobem včetně 
provedení potřebných drážek a prostupů navazujícími stavebními konstrukcemi.  
Je nutné zajištění ostrahy objektu a konstrukcí. 
 
Před vlastní montáží panelů Kingspan je třeba zajistit kvalitní technickou přípravu 
montáže a připravenost stavby. 
Technická příprava montáže musí zajistit projektovou (montážní) dokumentaci 
obsahující zejména: 
- Kladečské plány osazení panelů 
- Způsob připevnění panelů (druh a počet připevňovacích šroubů) do jednotlivých 

podpor 
- Řešení jednotlivých montážních detailů 
- Specifikaci panelů, klempířských prvků, spojovacího a těsnicího materiálu 
- Technologický postup montáže (provádí montážní organizace) 
 
Při převzetí pracoviště je nutné od investora stavby převzít protokol o zaměření ocelové 
konstrukce dle ČSN 732611. 
- Kontrola provedení nosné konstrukce z hlediska souladu s projektem, přesnosti 
montáže (rovinnost, kolmost, rovnoběžnost) a provedení povrchových úprav ocelové 
konstrukce.  
Případné nesrovnalosti, které by si vyžádaly doobjednávku panelů, je zapotřebí 
okamžitě řešit se společností Kingspan. 
- Kingspan doporučuje dodržet rovinnost nosné konstrukce pro opláštění min. L / 600 
pro panely PUR a L / 1000 pro panely s minerálním vláknem, kde L je vzdálenost 
sousedních podpor.                [4] 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1. Stav staveništních objektů  

Rozvod elektrické energie bude veden ze stávajícího objektu u zadního vstupu pomocí 
staveništního rozvaděče, který je vybudován v předchozích etapách výstavby. 
Voda je napojena ze stávajícího objektu ve výměníkové stanici s odčítacím vodoměrem 
na vodovodní přípojce DN 50 ve 2.NP. 
Staveniště není nutné vybavit osvětlením, jelikož práce v nočních hodinách se 
nepředpokládá.  
Na staveništi je umístěna kancelář stavbyvedoucího, šatny pracovníků a sociální 
zařízení viz. zařízení staveniště. viz. příloha č.2 Zařízení staveniště. 
V místě montáže panelů Kingspan musí být zajištěno staveniště tak, aby bylo možné 
postavit montážní lešení a provádět vlastní montáž fasádních konstrukcí, včetně 
vhodného a dostatečného prostoru pro technologický mezisklad montovaného 
materiálu. Zajištění přístupu na staveniště a k místu montáže konstrukcí, zajištění 
možnosti navážení a skladování konstrukcí, prvků a materiálů. 
 Zajištění zamezení poškození namontovaných konstrukcí činnostmi ostatních 
dodavatelů stavby v rámci možností objednatele.  
Nutno zajištění místa pro zřízení uzamykatelného (ohrazeného) skladu pro skladování 
materiálu, po případě místa pro postavení stavebního a/nebo skladového kontejneru. 
Vymezení dostatečného místa pro složení, manipulaci a dočasné skladování stojanů se 
skly a palet s materiálem. 

4.1. Obecné pracovní podmínky  

Při montáži za extrémních teplot je však třeba brát v úvahu tepelnou roztažnost 
materiálů a obtížnost použití některých těsnicích a tmelicích materiálů. Provádění 
montážních prací – pokládání panelů, doporučujeme při teplotách cca od −10 °C do +40 
°C. 
Hygienické podmínky zajištěny dle výkresu Zařízení staveniště.  
Při práci musí být dodrženy povětrnostní podmínky: nesmí se provádět montáž ve 
výškách v prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům při rychlosti větru větší 
jak 8 m/s, na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5 m výšky a při 
použití osobního zajištění. V ostatních případech při větru na 10,7 m/s a dohlednosti 
menší než 30 m. 
Vzhledem k větru, je nutné před ukončením směny připevnit panely všemi šrouby a na 
střeše je možné nechat pouze panely svázané do svazku. 
Veškeré výkony se budou provádět přímo na staveništi, kam bude dopravován materiál, 
s kterým budou dělníci manipulovat a zpracovávat jej. 
Nutno hlídat tvorbu námrazy tvořící se na konstrukci při snížené teplotě. 
Práce budou přerušeny při snížené viditelnosti, hustého deště či sněžení. 
K práci musí být přidělováni duševně, tělesně a odborně schopní pracovníci.  
Zdravotní způsobilost pro práci ve výškách musí být posouzena lékařkou prohlídkou. 
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Pracovníci musí být pro práci ve výškách zvlášť vyškoleni a jejich znalosti nejméně 1x 
za rok ověřovány zkouškou. 
Zastavit práci při nebezpečí úrazu, je-li ohrožen život pracujících nebo majetek. 
Nepřipustit k práci člena čety, který před nástupem nebo v průběhu pracovní doby požil 
jakýkoliv alkoholický nápoj, nebo jiné omamné látky a prokazatelně ho vykázat 
z pracoviště se všemi důsledky vyplývajícími ze zákona. 
Pracovníci musí používat ochranné zařízení a osobní ochranné pomůcky, ochranné 
pásy, vesty a přilby, lana pro zajištění brašny a poutka na nářadí. 
Při manipulaci s materiálem dbát zvýšené pozornosti vzhledem k délce nosných profilů 
a u exteriérových desek, skleněných výplní vzhledem k jejich hmotnosti, dle zásad 
manipulace s břemeny zak. č.309/2006 Sb. 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich nelze obejít 
z pracovně technických důvodů. 
Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný 
prostor pro manipulaci s materiálem.  
Po celou dobu těchto prací musí být zamezen přístup pracovníků do ohroženého 
prostoru, kteří pro tyto práce nejsou určeni.      [12] 

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Pro montáž obvod. pláště je optimální počet pracovníků v četě 6 . 
1 vedoucí čety - řídí práce, odpovídá za provedení, určuje postup montáže dle 
montážního plánu, určuje způsob zavěšování, kontroluje svislost, jakost spojů,  
zodpovídá za bezpečnost při práci, musí být proškolen pro daný typ konstrukce od 
příslušné firmy 
1 jeřábník - obsluhuje montážní mechanismus včetně běžné údržby, musí dbát na 
správné montážní postupy (nutno strojnický průkaz) 
2 montážníci - osazují prvky, rozměřují jejich polohu, zabezpečují kci montážními 
přípravky 
1 vazač -  vybírá a zavěšuje dílce na závěs jeřábu (nutno vaz. zk..) 
 
Strojní zařízení musí odpovídat svým stavem předpisům BOZP. K řízení stroje pro tyto 
práce je oprávněn jeden pracovník, který složil odborné zkoušky a má platný strojnický 
průkaz. 
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6. STROJE A POMŮCKY 

Nákladní automobil: NÁKLADNÍ AUTOMOBIL Tatra T815-250R41 19 230 4x4,1              
valník s nakládacím hydraulickým jeřábem HIAB 195,4 
 
Stavební vrátek: CAMAC PF-200 
 
Systémové lešení: Fasádní rámové lešení SPIRIT 75/109 
 
Montážní mechanismy: 
Vrtačky (utahovačky) pro vrtání do oceli (resp. betonu) s hloubkovým dorazem a 
zpětným chodem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.16 Příklad el. utahovačky [4] 
Utahovačky s nastavitelným momentem utahování se nedoporučují používat u šroubů 
kotvících panely do ocelové konstrukce či betonu.  
Během vrtání, řezání závitu se mění utahovací moment, čímž by mohlo dojít k přetažení 
či stržení závitu šroubu a tím i deformaci panelu. 
 
Pily pro řezání panelů: 
• Řetězové na kov 
Pila vhodná k „čistým“ řezům, tedy k řezání přesných rozměrů, přímému zaříznutí do 
plochy panelu bez počátečního otvoru, pro panely do tl. 150 mm 
• Okružní na kov 
Pila s kotoučem s negativním sklonem zubů s plátky ze slinutých karbidů. Pila je 
vhodná pro řezání dlouhých řezů v tenkých a středně silných panelech. 
• Přímočaré vyřezávací 
Používá se s pilovými listy na kov. Vhodná na krátké řezy a dořezávání otvorů. 
 
Zákaz používání rozbrušovacích kotoučů, možnost poškození, roztřepení panelů. 
Po řezání řádně odstranit případné otřepy na hranách panelů a zamést (odstranit) 
rozprášené ocelové piliny z plochy panelů. 
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Měřidla 
Pásmo svinovací 
Metry svinovací 
Rotační laser 
Nivelační přístroj 
Libelové vodováhy 
Úhelník 
Pravítko 
 
Montážní a manipulační pomůcky 
• Ruční univerzální nářadí: 

šroubováky, Gola sestava, nůžky na plech, klempířské nářadí, nýtovačka, pilníky, 
gumová palička, nůž, stěrka nebo špachtle, kladivo, tmelicí souprava, závěsy na 
tabule. 

• Pomocné prostředky 
opravný lak a tmel, štětec, stříkací pistole na lak i tmel, ředidlo, odmašťovadlo, čisticí 
prostředky, kbelík, hadry, smeták, dřevěné podložky, latě, fošny   [4] 

7. PRACOVNÍ POSTUP 

Montáž bude provádět 1 montážní skupina v počtu 2-3 montérů z venkovního lešení i 
vnitřního prostoru.  
Vnitřní lešení se neuvažuje a pro práce nad dosah pracovníka z podesty bude používán 
žebřík a dvojitý žebřík v souladu s BOZP.  
Vnější lešení není dodávkou fasády, ale bude použito lešení objednatele - montované 
specializovanou firmou, která současně vyhotoví i předávací protokol o takovémto 
lešení.  
Vzdálenost od hrubé stavby je cca 400 mm – lešení tedy bude opatřeno dvoutyčovým 
zábradlím , případně práce budou prováděny pomocí vázacích prostředků. 
Upevnění fasád musí s požadovaným stupněm bezpečnosti a se zohledněním možných 
pohybů v místech osazení, přenést do stavebního objektu všechny projektem 
předpokládané působící síly. 
Je proto nezbytné, aby zajištění polohy fasád bylo provedeno pomocí pružných 
spojovacích prvků, a to způsobem umožňujícím přetváření fasádních prvků i deformace 
stavebního prvku.  
Ani v nejnepříznivějších případech nesmějí ve fasádách vznikat žádné deformace. Jejich 
vznik by ohrozil stabilitu, byl by příčinou porušení jejich výplně (např. poškození skla) 
nebo vedl ke snížení provozní funkčnosti fasád. 
Nosná ocelová podkonstrukce na kterou jsou panely připevněny není dodávkou lehkého 
obvodového pláště. 
Na stavbě musí být zřízen stavební vrátek, jehož postup montáže a bezpečnostní 
opatření jsou podrobněji popsány viz. část Technologický předpis pro lehký montovaný 
plášť systém Schüco. 
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7.1 Příprava montáže 

Montáž se zpravidla provádí před osazením střešních panelů a to proti směru 
převládajících větrů. 
- Tyto panely lze pokládat jak ve vertikální tak i horizontální poloze, přičemž nosná 
konstrukce a montážní detaily musí odpovídat požadovanému kladení. 
- Před položením panelu je třeba dle podrobné realizační 
dokumentace projektu osadit PE samolepicí těsnicí pásky na nosnou konstrukci a spodní 
díly oplechování. 
Stěnové panely KS1000 FH se skládají z tepelné izolace z minerální vlny a 
profilovaného plechu z obou stran. 
- Při zvýšené relativní vlhkosti vnitřního prostředí, nebo je‑li v realizační dokumentaci 
požadováno, doporučujeme do podélného spoje z interiérové strany aplikovat 
parotěsnou pásku nebo tmel ∅ 6 mm.  
Při tomto požadavku je zapotřebí doplnit parotěsnými tmely nebo páskami i ostatní 
spoje stěnového pláště. 
- Vyžaduje‑li to projektová dokumentace, je možno do drážky blíže interiérové straně 
panelu aplikovat také např. protipožární pásku.            [1] 

7.2 Montáž a upevnění panelů 

Před připevněním panelu se přesvědčíme, zda je panel uložen opravdu přesně 
(doporučujeme na ocelové konstrukci nakreslit kontrolní rysky) a zda řádně „sedí“ 
podélný spoj panelů, aby byla zaručena těsnost spoje (kontrola šířky podélné spáry mezi 
panely). 
Pro připevnění panelů na nosnou konstrukci se používají závitotvorné nebo samovrtné 
šrouby z nerezové oceli s těsnicí podložkou ∅ 22 mm.  
Typ a počet šroubů stanovuje projektant statik resp. projektová dokumentace. 
• Po přesném uložení panelu se do panelu a nosné konstrukce předvrtá otvor pro šroub. 

Průměr předvrtání se stanoví dle tloušťky profilu nosné konstrukce a údajů výrobce 
šroubů. 

• Pomocí utahovacího nářadí se provede připevnění panelu.  
Je třeba dodržet správné dotažení šroubu aby těsnicí podložka plnila svoji funkci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr.č.17 Utažení šroubů [4] 
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    Obr.č.18 Montáž panelů [4] 
• Pro snadnější upevnění, snížení rizika přetažení šroubů a tím vzniklé deformace 

zámku panelu použijeme roznášecí podložky. 
V kombinaci s roznášecí podložkou je zapotřebí aplikovat min. 2 šrouby. 
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 panelů. 
Příčný spoj horizontálně kladených panelů se po konečném připevnění panelů ke 
konstrukci vyplní tepelnou izolací (minerální vlna).  
Na koncích takto kladených panelů se též v místě zámku vkládá těsnicí profil, expanzní 
páska nebo se aplikuje PUR montážní pěna, uzavírající tento volný prostor. 
U panelů horizontálně kladených osadíme spodní panel na soklový profil, který je 
připevněn nejlépe do uzavřeného ocelového profilu v místě betonového soklu po cca 
500 mm. 

7.3 Postup montáže 

1. Nejnižší panel upevňujte vždy jako první, a to tak, aby oplechování soklu a držáky 
panelu (rozpětí max. 0,5 m) ležely v rovině.  
Položte panel na držáky a upevněte k nosné konstrukci 1 nebo 2 ks upevňovacích 
prvků podle rozpětí panelu a jeho zatížení. 

  
2. Druhý panel položte na pero prvního panelu.  

Panel náležitě dotlačte, aby byla zajištěna těsnost a šířka spáry podélného spoje.  
V drážce podélného spoje je při výrobě aplikována těsnicí páska, takže ve 
standardních aplikacích jej není třeba dále těsnit. 
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3. Předešlým způsobem upevňování panelů pokračujte až k hornímu okraji stěny.   
Poslední panel odřízněte na potřebnou šířku a je-li vyžadováno, upevněte k 
připravené vodorovné ocel. konstrukci v rozpětí max. 500 mm. 

 
4. Panely lze při montáži podle potřeby řezat danými pracovními pomůckami pro 

montáž (např. kolem otvorů, prostupů nebo v rozích). 
Pokud jsou panely řezány je nutno panel v místě konce panelu dostatečne upevnit 
šroubem s viditelnou hlavou, kterou lze skrýt pod oplechování. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr.č.19 Kladení panelů [4] 

7.4 Důležitá upozornění 

Pro lepší vzhled doporučujeme v místě viditelných řezných hran panelů použít krycích 
lišt. 
Přestože tyto řezy splňují výrobní toleranci, nemusejí být vždy zcela kolmé k podélné 
ose panelů. 
Vzhledem k možnosti nasčítání výrobních a montážních tolerancí panelů a nosné 
konstrukce, doporučujeme vyrobit výplně otvorů (okna, dveře) a jejich konstrukci 
po zaměření a montáži panelů, nebo návaznost výplní s panely projekčně řešit mimo 
zámek panelu. 
Zejména u dlouhých panelů, vzhledem k nebezpečí porušení statiky panelu (delaminace, 
zlomení) se zakazuje panely zvedat či s nimi jinak manipulovat naplocho bez 
dalšího podepření v délce panelu. 
Je nutné dát pozor na možnost nebezpečí zdeformování zámku panelu, nebo částečného 
odtržení (delaminaci) povrchové vrstvy od tepelné izolace.  
Zejména se zakazuje zvedat panel pouze za jeden krycí plech v zámku panelu. 
Vyhnout se nebezpečí odření povrchové úpravy posouváním panelů po nečisté 
podložce, nebo při manipulaci s nevhodnými vázacími prostředky či montážními 
přípravky. 
Stěnové panely se k nosné konstrukci upevňují postupně od jedné krajní podpory, přes 
střední podpory ke druhé krajní podpoře. 
nelze postupovat systémem upevňování panelů nejprve do obou krajních podpor a na 
závěr do středních podpor! 
Před montáží je nutno řádně odstranit případné otřepy na hranách panelů. 
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7.5 Zasklívání, vkládání dalších výplní do fasády (okna, dveře) 

Vlastní izolační skla budou osazována do fasády ručně , nebo klasickými sklenářskými 
přísavkami. 
Zasklení je provedeno u všech rámových konstrukcí jako systémové tlakové s těsnícími 
profily z EPDM. 
U všech konstrukcí musí být ze zasklívací drážky odveden systémovým způsobem 
přetlak a možný vzniklý kondenzát. 
Montáž výplní otvorů: 
- vysazení křídla z rámu 
- osazení kotev do rámu 
- usazení rámu okna do ostění Kingspanu 
- zaměření svislosti a vodorovnosti jednotlivých profilů rámu 
- uchycení kotevních plechů do nosné konstrukce 
- montáž distančních podložek mezi rám a ostění uprostřed výšky rámu, nad klikou a 

pod spodním závěsem 
- stabilizace rámu zpětným nasazením křídla nebo pomocí vzpěr 
- kontrola dodržení vertikální i horizontální rovinosti rámového profilu měření ve třech 

bodech (výška i šířka u krajů a uprostřed) – tolerance ± 2 mm. 
- vyplnění spáry mezi rámem a ostěním izolačním materiálem 
- opakovaná kontrola dodržení vertikální i horizontální rovinosti 
- uzavření vnější i vnitřní spáry kolem rámu trvale pružným tmelem 
- osazení parapetu 
- očištění rámu 
- zpětné nasazení křídla (v případě montáže /zapěnění ránu bez křídla) 
- kontrola a seřízení kování 
Pro klínování  a podkládání skel je platná technická sklenářská směrnice (Technische 
Richtlinie des Glaserhandwerkes) číslo.3 : „Klínování zasklených prvků“.  
Úkolem vyklínování je umožnit řádné uložení skleněné výplně v konstrukci fasádního 
rámu tak, aby konstrukční zatížení bylo přenášeno přes upevňovací prvky rámu popř. 
přes závěsy vložených rámových křídel. Přitom musí být zabezpečeno, aby :  
- nebyl omezen pohyb rámového křídla 
- nedocházelo v žádném místě ke kontaktu rámu se skleněnou výplní 
- skleněná výplň nepůsobila jako nosný prvek 
Nosné klíny v rámu nesou skleněnou výplň a podpírají ji.  
Distanční klíny potom zajišťují potřebnou vzdálenost výplně od rámového prvku. 
Délka klínů (podložek) 100mm.  
Jejich šířka odpovídá tloušťce skleněné výplně zvýšené o 2mm.  
Vzdálenost klínu od rohu výplně je volena zhruba shodná s délkou klínu.  
Vzdálenost může být i menší, pokud se tímto konstrukčním uspořádáním či polohou 
klínu nezvýší riziko poškození skla.  
U izolačních skel musí obě hrany skleněné výplně dosedat na celou délku i šířku klínu. 
Nosné i distanční klíny musí být zabezpečeny proti posunutí či naklopení např. 
vhodnými lepidly. Klínování nesmí omezovat vyrovnání tlaku vodní páry a 
odvodňování. 
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8. KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 

8.1 Vstupní:  

Objednatelem musí být převzata dokumentace o provedení prací předcházejících této 
činnosti a s touto činností souvisejících s potvrzením do stavebního deníku. 
Protokolární předání a převzetí formou oboustranného potvrzeného zápisu  : 

• výškopisů v jednotlivých podlažích jednoho nebo více stavebních objektů 
(případně prokázání jejich vzájemného  výškového provázání 

• objektových os geodeticky vytyčených (případně jiných závazných bodů pro 
vytyčení) 

Rozměření konstrukcí a kontrola výkresové dokumentace (vyhotovení dokumentačních 
změn) před začátkem montáží jednotlivých etap. 
Osazené veškeré vývody, vyústění a konstrukce jejichž kotevní prvky prostupují nebo 
zasahují do fasádního pláště před zahájením montáže pláště. 
Provede se kontrola stávajících konstrukcí, bez mastnoty, přeměření rovinnosti stropů a 
nosného ocelového skeletu (odchylka max. 5mm při měření dvoumetrovou latí). 
Nutno provést vizuální kontrolu dodaného materiálů, četnost porušení a popsání prvků 
dle PD.  
Přeměření základních rozměrů: ČSN 730210-2 mezní odchylky celkových rozměrů 
±25mm, výšky konstrukce nad 4,0m max. odchylka 12mm. 
Kingspan doporučuje dodržet rovinnost nosné konstrukce pro opláštění min. L / 600 pro 
panely PUR a L / 1000 pro panely s minerálním vláknem, kde L je vzdálenost 
sousedních podpor.         [4] 

8.2 Mezioperační: 

Mezioperační kontrolu provádí průběžně vedoucí čety a příslušný mistr, kteří provádějí 
zápis do stavebního deníku. 
Kontroluje se rovinnost a těsnost spár, provedení uchycení, správnost provedení spojů, 
kontrola geometrie v průběhu montáže. 
Minimální odchylky montáže panelů max. ±5mm. 
Kontrolujeme použitý materiál(tolerance výrobku: do délky L < 6m, max. ± 4mm; do 
tloušťky d ≥ 100mm, max. ± 3mm), připevnění, svislost a vodorovnost dle 
dokumentace. 
Vizuální kontrola celistvosti a návaznosti izolací: 
Provádí se vizuální kontrola ze vzdálenosti 2-3m od konstrukce, návaznost spár a jejich 
provedení v souladu s výkresy min. odchylka celistvosti konstrukce je max. ±2mm. 
Všechny konstrukce a všechna připevnění fasádních konstrukcí musí být provedeny tak, 
aby bylo při stávající technické úrovni umožněno jejich nehlučné a bezproblémové 
dilatování a aby byly délkové změny přenášeny na konstrukční části bez omezení, bez 
deformací a vnášení pnutí do konstrukcí a bez negativního vlivu na těsnost spár ve 
fasádě.           [4] 
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8.3 Výstupní:  

Kontrola dokončeného LOP dle montážní (projektové) dokumentace. 
Ochrana dokončených prací nebo jejich částí před poškozením pomocí ochranných folií, 
které jsou nalepeny ve výrobě (fólie chrání před prachem a znečištěním), v místech 
např. u vstupů je nutná ochrana deskovým materiálem aby nedocházelo k poškození 
v návaznosti na další stavební činnosti.  
Zkontrolujeme těsnosti spár, detaily provedení a celkový vzhled konstrukce. 
Posuzujeme průběh vodorovných a svislých spár, jejich pravidelnost a stejnoměrnost, 
návaznost na ostění, nadpraží nebo jiné členění plochy. 
Všechny části oken a fasád v zabudovaném stavu, u kterých nebude uveden zvláštní 
akustický požadavek, musí splňovat minimální třídu zvukové izolace TZI 3 RW ≥35dB. 
Po zabudování okenních a fasádních konstrukcí se v případě požadavku objednatele 
zhotovitel zavazuje provést na dvou místech určených objednatelem zkoušku, která 
prokáže a ověří skutečné hodnoty neprůzvučnosti zabudovaných konstrukcí (měření z 
exteriéru do interiéru, mezi patry, mezi místnostmi). 
Měření musí být provedena za asistence objednatele nebo jeho TD. 
Bude provedena zkouška spárové průvzdušnosti, která bude prováděna v souladu s ČSN 
EN 12153 a výsledky musí být vyhodnoceny v souladu s ČSN EN 12152. 
Každá fasádní konstrukce musí být navržena a provedena tak, aby do konstrukce 
nedocházelo k nekontrolovanému zatékání dešťové vody. 
Zkouška vodotěsnosti bude prováděna v souladu s ČSN EN 12155 a výsledky musí být 
vyhodnoceny v souladu s ČSN EN 12154. 
Provede se vizuální kontrola ve vzdálenosti 2-3m od konstrukce a zapíše se do 
stavebního deníku.         [4] 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘÍ PRÁCI 

Před zahájením prací je nutno provést úvodní školení BOZP všech pracovníků. 
Před nástupem na montážní práce je nutné provést vstupní školení pracovníků 
dodavatelských organizací. 
Každý pracovník musí používat osobní ochranné pomůcky. 
Při práci z exteriérového lešení je nutné vybavit lešení systémovým zábradlím, v 
případě místní demontáže zábradlí je nutno používat pracovníky osobní zachycovací 
postroje proti pádu.  
V kanceláři stavby musí být k dispozici lékárnička se zákonným vybavením. 
Při svařování musí být na pracovišti vždy 2 funkční hasící přístroje podle typu.  
Svařovací práce může provádět pouze osoba s platným svářečským průkazem. 
Je nutno dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí, dodržovat předpisy 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně 
kontrolovat a udržovat zařízení v předepsaném stavu, zabezpečovat kontrolu pracovních 
lešení a stavebního vrátku. 
Pracovníci musí být zajištěni bezpečnostním lanem nebo pásem při práci na lešení 
pokud je dočasně odstraněno lešení, samo navíjecí kladka musí mít bezpečnostní brzdu, 
prostory nad kterými se pracuje, musí být ohrazeny nebo hlídány, aby nedošlo 
k ohrožení pracovníků, jiných osob nebo majetku. 
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Před započetím práce ve výškách musí být provedeno hodnocení rizik pro každou 
pracovní operaci určitého pracovního postupu v souladu s platnými zdravotními a 
bezpečnostními předpisy. 
Bezpečnostní předpisy týkající se pracoviště jsou v oblasti zdraví a bezpečnosti 
pracovníků možná těmi nejdůležitějšími. 
Předpisy, pokud se týče zdraví a bezpečnosti, se týkají stavebních projektů a všech 
zúčastněných včetně zákazníků, projektantů, dodavatelů a provozních pracovníků. 
Na základě těchto předpisů musí projektanti: 
- Při návrhu zvážit nebezpečí a rizika, která mohou vzniknout pro ty, kteří stavbu 
provádějí a zajišťují její údržbu. 
- Navrhovat stavby tak, aby nevznikala zdravotní a bezpečnostní rizika, pokud to z 
hlediska technologie je možné. 
Platné předpisy o bezpečnosti práce na staveništi vyžadují, aby: 
- Existoval, s ohledem na technologii, vhodný a dostatečně bezpečný přístup a možnost 
úniku u každého pracovního místa a ke každému dalšímu pracovnímu místu, o kterém 
se předpokládá, že jej pracovník při práci bude užívat. 
- Byly přijaty vhodné a dostatečné kroky pro prevenci pádu osob, osobním zajištěním a 
bezpečnostně technickou ochranou. 
 
Zajištění bezpečného přístupu a možnosti úniku by mělo zahrnovat: 
ochranné zábradlí, nášlapnou desku, zábranu nebo jiné podobné ochranné prostředky 
pracovní plošinu, osobní zajištění ochrannými prostředky (bezpečnostní popruhy, 
úvazy), osobní ochranné prostředky (přilba, ochranné a pro přenášení vhodné rukavice, 
ochr. brýle, protiskluzná obuv, vhodný pracovní oděv a další pomůcky dle stanovených 
pracovních a zdravotních rizik) 
 

Mimo to musí být zajištěno vhodné zařízení pro zavěšení osob nebo prostředky pro 
zadržení pádu předmětů nebo osob.  
Předpisy rovněž zahrnují požadavky na žebříky, které by neměly být používány jako 
prostředek pro přístup k pracovnímu místu či jeho opuštění, nebo jako pracovní 
místo, jestliže je to přiměřené s přihlédnutím k povaze nebo délce trvání prováděné 
práce. 
 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEPISY: 
Při montáži sendvičových panelů Kingspan musí být dodržovány obecně platné právní 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy obsažené v zákoně 
č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce, příslušné normy a pravidla stanovená pro montáž 
společností Kingspan a.s. 
Zvláštní pozornost věnujte zejména bezpečnosti práce za ztížených klimatických 
podmínek. 
K zajištění bezpečné a zdravotně nezávadné práce jsou v České republice pro stavební 
práce platné obecné právní předpisy, zejména: 
Nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
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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Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamů o úrazu 
Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
Nařízení vlády č. 11 / 2002, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Z hlediska zabezpečení požární ochrany v České republice jsou závazné zejména tyto 
předpisy: 
Zákon č. 133 / 1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, úplné znění 
zákona v č. 67 / 2001 Sb. 
vyhláška MV č. 246 / 2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti (vyhláška o 
požární ochraně) 
vyhláška MV č. 87 / 2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování          [4] 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji popsána viz. část Zpráva BOZP a 
Ekologie.     

10. EKOLOGIE 

Všechny vznikající odpady při montáži lehkého obvodového pláště si dodavatelská 
firma ukládá do svých kontejnerů a odváží, následně likviduje dle svých možností. 

 
Vznikající odpady: 

KÓD NÁZEV KATEGORIE LIKVIDACE  

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 

N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N spalovna 

17 02 02 Sklo O skládka 
17 02 03 Plasty O recyklace 
17 04 02 Hliník O skládka 
17 04 05 Železo a ocel O skládka 

17 06 03  
Jiné izolační materiály které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

N spalovna 

17 06 04 
Jiné izolační materiály neuvedené pod 17 
06 01 a 17 06 03 

N spalovna 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

Tab.č.5 Vznikající odpady [16] 
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1. ÚVOD 

1.1 Obecné informace 

Zpráva Bezpečnosti a ochrany zdraví při práce (dále jen BOZP) je dokument 
vypracován pro rekonstrukci a přístavbu administrativní budovy firmy LEVEL v 
Náchodě. Během provádění prací při rekonstrukci a přístavbě je nutné dodržovat určená 
pravidla uvedená v tomto dokumentu, která budou zajišťovat bezpečnost pracovníků při 
práci na staveništi. Dále budou určovat pravidla pro bezpečné a zdraví neohrožující 
práce, a také aby nemohlo dojít ke vzniku dalších rizik. 

1.2 Platnost 

Dokument se vztahuje na všechny pracoviště a prostory stavby, včetně využívaných 
prostorů související s prováděnou stavbou. Vtahuje se na všechny osoby provádějící 
pracovní činnost na pracovišti a také na osoby, které se s vědomím hlavního dodavatele 
nebo investora vyskytují v prostorách staveniště. 

1.3 Hlavní zásady 

Vstup a pohyb po staveništi mají právo pouze osoby a pracovníci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů. Všichni pracovníci musí být před prováděním práce seznámeni s BOZP 
a proškolení o bezpečnosti práce a prevence rizik. Pracovníci musí mít pracovní a 
ochranný oděv, být vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky (déle jen 
OOPP) a dodržovat pokyny odpovědných pracovníků. O školení musí být proveden 
zápis s prezenční listinou. 

2. CHARAKTERISTIKA STAVBY 

2.1 Stručný popis 

Objekt společnosti LEVEL je třípodlažní s technickým zázemím na východní straně 
objektu. V prvním nadzemním podlaží se nachází  vstupní prostory, na které navazují 
vertikální komunikace - schodiště a výtahy. V prvním nadzemním podlaží jsou 
umístěny prostory skladů, dílen, zásobování, kuchyňka a elektrodílna. Ve druhém 
nadzemním podlaží jsou kanceláře obchodního oddělení, obchodu a expedice, podpory 
prodeje, sklad, dílna, čajová kuchyňka a sociální zařízení. Ve třetím nadzemním podlaží 
jsou kanceláře ředitele, ekonomiky, Positrexu, vývoje, zasedací místnost, čajová 
kuchyňka a sociální zařízení.  
Staveniště navrhované stavby se nachází v královéhradeckém kraji ve městě Náchod. 
Svou rozlohou zasahuje do katastrálního území Náchod. Pozemky určené k výstavbě 
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jsou vymezeny  komunikací 1. třídy č. 14 na západní straně a na východní straně 
příkrým svahem.  Z tohoto důvodu je možné výstavbu realizovat jižním směrem, kde je 
rovinatý terén. 
 
Nosná konstrukce 1.NP a 2.NP je ze stávajícího cihelného zdiva Porotherm 30 CB, 
železobetonové stěny tl. 300 mm a ocelových sloupů. Nosná konstrukce 3.NP je tvořena 
ocelovými rámy. Objekt je založen na železobetonové monolitické desce tl. 150-300 
mm. Stavebně je nadzemní část opláštění ze západu, východu, jihu a části východu 
objektu řešena jako prosklená polostrukturální fasáda se svislými nosnými sloupky.  
Celá fasáda je vytvořena jako systémové řešení. Ve spodní části prosklené fasády budou 
osazeny větrací okna pro přívod vzduchu do haly. Z východu a severu je část 
obvodového pláště tvořena sendvičovými panely s výplní z minerální vlny. Ze severní 
strany je z větší části budova napojena na sousedící stávající budovu. Nadzemní stěny 
jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou úpravou. Konstrukce, 
napojující se na lehký prosklený plášť oddělující místnosti, budou napojeny 
zvukoizolačně a jsou součástí dodávky lehkého obvodového pláště. 
 
Stavba je realizována na pozemku, uvedený v katastru nemovitostí, jako stavební 
parcela. Celá plocha je využita jako staveniště. Výměra pozemku činí 2 479,06 m2. 

3. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLN ĚNÍ BOZP 

Během rekonstrukce a přístavby administrativní budovy firmy LEVEL v Náchodě, 
budou všichni pracovníci působící na staveništi povinni řídit uvedeným dokumentem a 
právními předpisy. Jedná se výhradně o tyto předpisy: 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
a technických zařízení, přístrojů a nářadí      

3.1 Povinnosti zhotovitele stavby 

Zhotovitel při uspořádání staveniště musí zajistit, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - O 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.) a aby staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu 
(Vyhláška č. 137/1998 Sb. – O obecných technických požadavcích na výstavbu.) a 
dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k nařízení vlády 591/2006 
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Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi. 
 
Vymezení pracoviště pro provádění určených prací a činností provede zhotovitel. 
Zhotovitel postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 
Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.) Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště, 
popřípadě za vymezené pracoviště.  V zápise o předání a převzetí se zapíší veškeré 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
fyzických osob zdržujících se na staveništi nebo pracovišti. 
 
Zhotovitel nesmí udělit práci pracovníkům provádění stavebních prací, kteří nesplňují 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Zhotovitel má povinnost vést evidenci o 
školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků.  
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen vybavit pracovníky vhodným nářadím a 
pomůckami potřebnými k bezpečnému provádění práce. Opatřit pracovníky OOPP, 
dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jednotlivých prací. 
Dále je zhotovitel povinen vybavit pověřené osoby řízením a kontrolou nad prováděním 
stavebních prací právními a ostatními předpisy, tak aby byla zajištěna bezpečnost práce 
v rozsahu potřebném pro výkon jednotlivých prací. 
 
Zhotovitel zajistí, aby: 
a) Během používání a provozu strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních 
prostředků na staveništi byly kromě požadavků nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí, dodržování bližších minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy v příloze č. 3 
k nařízení vlády 591/2006, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí: 

• práce spojené se skladováním a manipulací zeminy. Tím je myšleno její 
rozpojování, přemisťování a zhutňování. Déle práce spojené s tímto prováděním, 
jakožto provádění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů, svahování 
výkopů (déle jen „zemní práce“). 

• práce spojené s prováděním montáže a demontáže bednění, přepravou a 
ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi. (dále jen „betonářské práce“). 

• práce spojené úpravami konstrukcí a zděním, omítáním stěn a stropů, 
zhotovením podlah, mazanin nebo dlažeb. (dále jen „zednické práce“) 

• práce spojené s montáží a demontáží ocelových, dřevěných, betonových, 
železobetonových, popřípadě jiných prvků. Tvaru tyčových, plošných nebo 
prostorových. (dále jen „montážní práce“) 

• práce spojené s demolicí prvků stavební konstrukce. (dále jen „bourací práce“ ) 
• práce spojené s úpravou povrchů stavebních či jiných konstrukcí. (déle jen 

„malí řské a natěračské práce“) 
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Jestliže během provádění nebo pohybu po staveništi, popřípadě pracovišti hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, je zhotovitel 
povinen zajistit bezpečné provádění těchto prací v souladu s nařízením vlády č. 
362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
z výšky nebo do hloubky.        [1] 
 

3.2 Povinnosti pracovníků na stavbě 

Jak už bylo uvedeno výše v bodě „hlavní zásady“ budou pracovníci proškoleni o 
bezpečnosti práce na staveništi a budou seznámeni s obsahem dokumentu BOZP. Dále 
budou seznámeni se vznikajícími riziky při provádění jednotlivých prací. Souhlas 
s dodržením všech předpisů potvrdí svým podpisem.  
 
Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: 

• dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny, 
• obsluhovat stroje a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly přiděleny 

pro výkon jednotlivých prací, 
• neměnit nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízení bez souhlasu 

odpovědného pracovníka, 
• dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění, 
• dodržovat pokyny pověřených osob pro řízení a kontrolou nad prováděním 

stavebních prací, 
• provádět práci na učeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka (výjimkou je naléhavý důvod např.: nevolnost, úraz 
apod.) odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

 
Na technických zařízeních, která představují zvýšení ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců, jedná-li se o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, 
mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť 
odborně způsobilí zaměstnanci. 
 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob 
nebo způsobit provozní havárii nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky 
takového nebezpečí, je povinen, pokud není v jeho silách nebezpečí odstranit sám, 
přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. Dále podle možnosti 
upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. Při přerušení 
práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom 
vyhotoven zápis. 
 
Všichni pracovníci rekonstrukce a přístavby administrativní budovy firmy LEVEL 
v Náchodě musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon jednotlivých prací.  
 
Pro všechny pracovníky je zakázáno požívat alkohol, drogy či jiné omamné a návykové 
látky během pracovní doby. Při porušení tohoto pravidla bude určitý pracovník vykázán 
ze staveniště.          [14] 
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3.2.1 Ochranné pomůcky pracovníků 

 
Dle nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků. 
 
Ochranné prostředky musí: 

• být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání 
nesmí představovat další riziko, 

• odpovídat podmínkám na pracovišti, 
• být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
• respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

 
Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 
současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 
slučitelné. 
 
Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání 
ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna 
opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 
 
Způsob, podmínky a dobu používání OOPP stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a 
závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím 
k vlastnostem těchto ochranných prostředků. 
 
Druhy ochranných prostředků: 

• Ochrana hlavy 
- přilba 

• Ochrana sluchu  
- mušlové chrániče sluchu, akustické přilby, zátkové chrániče sluchu 

• Ochrana očí a obličeje  
- brýle, obličejové štíty, svářečské kukly a štíty 

• Ochrana dýchacích orgánů  
- masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům 

• Ochrana rukou a paží  
- rukavice na ochranu před mechanickým poškozením, před chemickými 

látkami a biologickými činiteli, před elektřinou, žárem a nízkými 
teplotami, ochranné rukávy 

• Ochrana nohou  
- vhodný typ obuvi, dostatečné pevná a odolná i nepříznivým pracovním 

podmínkám, chrániče kolen 
• Ochrana trupu a těla ochranné vesty a kabáty 
• Ochrana celého těla  

- prostředky pro prevenci pádu, brzdné zařízení pohlcující kinetickou 
energii, prostředky pro polohování těla, ochranné pracovní oděvy, oděvy 
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na ochranu před chemickými látkami biologickými činiteli, oděvy odolné 
proti žáru a ohni       [14] 

3.3 Požadavky na stavbě 

3.3.1 Obecné 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. 

• Staveniště pro rekonstrukci a přístavbu budovy firmy LEVEL v Náchodě 
bude oploceno mobilním průhledným oplocením výšky 2,0 m. Vjezd na 
staveniště bude zajištěn uzamykatelnou branou s označením příslušnými 
dopravními značkami. 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se 
provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se 
alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče, s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou. 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábradlí provést, musí být bezpečnost 
provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

2) Zhotovitel určí způsob zabezpečení stanoviště proti vstupu nepovolaných fyzickým 
osob, zajistí označení hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelně i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostními značkou na 
všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

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 pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

4) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějící 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 splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení (např. elektronická 
vedení, energetická vedení apod.), a během provádění prací je dodržuje. 
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• Před zahájením prací si zajistí zhotovitel vyjádření provozovatele vedení, 
staveb nebo zařízení dotčené stavbou. Zhotovitel je povinen splnit 
podmínky stanovené ve vyjádřeních provozovatele. Během prací v blízkosti 
vedení je nutné dbát zvýšené opatrnosti – skutečná poloha vedení se nemusí 
shodovat s polohou uvedenou v přiložené dokumentaci. 

6) Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací. Požadavky na osvětlení stanoví nařízení vlády 
č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 
ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. 
• Na stavbě bude zřízena osvětlovací technika pro zlepšení viditelnosti při 

snížených podmínkách viditelnosti. Týká se to především venkovních prací 
a prací uvnitř stavby. Toto se bude řídit výše uvedenými právními předpisy. 

7) Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8) 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. 
• Na stavbě budou dodržovány pokyny pro práci, přepravu a uskladnění 

hmot a materiálů, pokyny pro práci stroji a s dopravními prostředky. 
Současně s tímto budou dodržovány všechny bezpečnostní opatření, platné 
právní legislativa pro ochranu zdraví při práci a technologické předpisy. 

 
• Při vstupu na staveniště bude umístěna na vstupní bráně tabule s informacemi 

o základních bezpečnostních opatřeních, které je nutné striktně dodržovat při 
pohybu po staveništi. 

• Místa, kde hrozí nebezpečí pádu, budou označena výstražnou cedulí a páskou. 
Aby se zamezilo riziku pádu, budou všechny otvory větší jak 0,25 m zakryty 
dostatečně pevnou konstrukcí. 

• Fyzické osoby pohybující se po staveništi by měli mít ochranné prostředky – 
reflexní vestu, přilbu a pevnou obuv. 

• Staveništní komunikace musí být udržována čistá, zajištěna její stabilita a 
únosnost. 

 
 

3.3.2 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. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2) Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 
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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. 

3) Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 

 
• Všechny osoby na staveništi musí být seznámeni s umístěním elektrického 

zařízení, které se na stavbě vyskytuje. Pracovníci provádějící jednotlivé 
stavební práce musí být vyškoleni s jejich používáním. Na každém zařízení 
bude vystaven upozorňující štítek s návodem používání, který bude uložen u 
stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí musí zajistit pravidelnou kontrolu všech 
těchto zařízení, o kontrole provede zápis a zapíše datum další plánované 
revize. Manipulace s elektrickým vedením je povoleno pouze osobám, které 
jsou způsobilé a prošli školením. 

 
 

3.3.3 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 (Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
• Všechny hmoty a materiál budou uskladněny na pevné, rovné a odvodněné 

ploše, která je určena pro skladování. Drobnější materiál, stroje a nářadí, 
budou uschovány v uzamykatelném prostoru nebo ve skladovacím 
kontejneru.   
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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 pověřená zhotovitelem. 
• Nepříznivé klimatické podmínky můžou být důvodem přerušení práce. Při 

jiných situacích posoudí a rozhodne stavbyvedoucí a pokračování prací. 
Bezpečný přesun fyzických osob do prostorů mimo ohrožení zdraví 
zajišťuje stavbyvedoucí, při této situace provede kontrolu počtu osob. 

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 nezbytné změny technologických postupů tak, 
aby byla zajištěna 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 formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
• Pro případy uvedené výše budou pracovní činnost vykonávat minimálně 

dvě osoby. Jeden pracovník vykonává zadanou činnost a druhý zajišťuje 
jeho bezpečnost. 

3.3.4 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1) Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 

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. 

3) Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 
všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 
dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných 
pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
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4) Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zákonem č. 361/200 Sb. o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu) 

5) Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

6) Stroje, při jejich činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečí přenášení vibrace působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech pozemním vedení, zařízení, a podobně. 
 

• Před zahájením prací musí být všichni řidiči strojů seznámení s provozními a 
pracovními podmínkami. 

• Za stav, bezpečnost a stabilitu stroje zodpovídá řidič stroje. 
• Je-li práce přerušena nebo ukončena musí řidič stroje uvést stroj do bezpečné polohy a 

zajistit jeho stabilitu. Stroj musí být zajištěn proti samovolnému pohybu. Stroje a 
zařízení budou odstavena na určené místo, které se uvedou před zahájením prací.  

• Obsluha stroje – strojním musí mít vždy u sebe strojní průkaz. 
• Obsluha stroje před započetím práce provede kontrolu a do provozního deníku 

zaznamená výsledek kontroly. Současně zaznamená závady stroje nebo provozní 
odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými 
závadami musí být seznámena střídající obsluha stroje. 

• Nakládání a přeprava se provádí ve smyslu požadavků nařízení vlády 168/2002 Sb., 
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování doprav dopravními prostředky 

3.3.5 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 průvodní 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 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
použitých strojů. 

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 sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo 
kutálet. 
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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 podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

6) Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří- li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 

7) Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška 
stěny nepřesáhla 1,5 m. 

8) Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které 
zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa 
odběru.  

9) Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10) Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění, popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 
proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li 
skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více 
vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich 
stabilitu. 

11) Tabulové sklo musí být skladováno na stojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení.  

12) Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů (Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických 
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů). 

13) Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného 
tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

14) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, 
že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

15) Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 
z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze 
podle stanoveného technologického postupu. 

16) S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem (Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů).          [14] 
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• Všechen materiál a hmoty budou skladovány na rovné, odvodněné a zpevněné 
ploše ze štěrkopísku s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Menší 
materiály budou skladovány ve skladovacím uzamykatelném kontejneru. 
Způsob sladování materiálu musí být v souladu s technickými listy od 
dodavatele. Hlavní skladovací plocha bude v prostorách zařízení staveniště. 
Vzniklý stavební odpad bude odvážen a dále sním bude nakládáno dle 
možností dodavatele stavby. 

4. PROBLEMATIKA ŘEŠENÍ BOZP 

4.1 Provoz a používání strojů 

4.1.1 Stavební elektrické vrátky 

1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem 
nebo nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací 
místa, není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na 
nakládacím popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. 

 
2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy 

přepravovaného břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a 
řádně ukotven popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k 
používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší 
než dvojnásobek jeho nosnosti. 

 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a 

nejvýše do takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu 
vrátku ještě nejméně 3 závity lana. 

 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, 

jakmile se závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou 
vzdálenost k pevné překážce, například kladce nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li 
výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 

 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana 

fyzických osob proti pádu zvýšky13). Pokud by střední tyč zábradlí nebo 
zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným 
břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup 
podle zvláštního právního předpisu tím není dotčen21). 

 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, 

včetně závěsné konstrukce kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a 
dokud o tomto předání a převzetí nebyl učiněn zápis. 

 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v 

prostoru ohroženém pádem břemene. 
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8. Při provozu vrátku není dovoleno 
 

a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud 

nejsou provedena náležitá bezpečnostní opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h)  pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a 

dojde-li k vysmeknutí lana z drážky kladky, 
i)  dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo 

vázacích prostředků, 
j)     způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
k)    zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
1)     provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost 

fyzických osob, 
m)  používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve 

vodítkách, pokud nejsou splněny technické požadavky platné pro 
uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu. 

 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 

 
a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro 

uvedení vrátku do chodu se chod vrátku zastaví. 
 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická 

osoba určená  zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k 
používání nebo pokynů pro obsluhu. 

4.1.2 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i 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 zabržděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. 
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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, která 
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. 
 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty 
ani činností prováděnou v jeho okolí. 

4.2 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. 
 

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 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 
 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce 
nevylučuje. 
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8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle 

zpracovaného technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky 
zvláštního právního předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas 
odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu6). 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 překročena nosnost 
použitého zařízení. 
 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
 

12. 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. 
 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 
 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru. 
 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. [14] 
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4.3 Sklenářské práce 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se 
považuje: 
 
1. stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a 

zpevněná, 
2. při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a 

nežádoucímu pohybu, 
3. dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, 

jejichž plocha je větší než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší 
než -5 °C, 

4. zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z 
pevných a bezpečných pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin, 

5. zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m nejméně třemi 
fyzickými osobami, 

6. přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, 
7. dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy, 
8. shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených.      [14] 
 

4.3.1 Vznikající rizika při sklenářských pracích a jejich bezpečnostní 

opatření 

 
Sklenářské práce 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Sklo, skleněný odpad, střepy a zlomky 
- pořezání sklem, pádem části rozbité 
skleněné tabule (možný i smrtelný úraz 
v důsledku vykrvácení v případě 
přeseknutí či přeřezání krční tepny) 
- vnitřní pnutí v tabuli skla 

- přepravníky skla při odebírání skla 
zajištěny proti převržení a nežádoucímu 
pohybu 
- tabule skla dodávané ve speciálních 
přepravnících paletách při přepravě 
chráněny plachtou, sklo vybalit co 
nejdříve, zvláště jsou-li přepravky vlhké 
(bylo-li sklo dodáno orosené, musí být 
při skladování rozbaleno, aby se 
zabránilo tzv. oslepnutí skla) 
- před začátkem ruční manipulace 
vizuálně zkontrolovat stav tabule skla, 
stav a pevnost držadel manipulačních 
přípravků 
- zvláštní opatrnost a stanovení 
vhodného pracovního postupu při 
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manipulaci s naprasklou tabulí skla 
- jednotlivé tabule skla vhodně 
podkládat a zajišťovat je proti 
překlopení, (tabulové sklo skladovat na 
stojato v rámech s měkkými 
podložkami) 
- jednotlivé tabule skla se  ve skladu řadí 
podle velikosti svisle, a to tak, aby mezi 
jednotlivé tabule nevnikaly nečistoty a 
bylo zabráněno jejich překlopení 
- na venkovním prostranství není 
manipulováno s tabulovým sklem o 
ploše větší než 1 m2 při rychlosti větru 
nad 8 m/s teplotě nižší než -5°C 
- zasklívání a přesun tabulí skla o ploše 
větší než 3 m2 provádět nejméně třemi 
pracovníky 
- při přenášení tabulí skla delších než 2 
m používat přípravků (přísavných 
držáků) 
- používání OOPP ( vhodných rukavic 
s vyztuženou dlaňovou částí) 

- zachycení ruky lopatkami míchačky 
tmelu 

- elektrické blokování víka míchačky 
zabraňující spuštění pohonu lopatek při 
otevřeném víku 

- zakopnutí, pád pracovníka - manipulační plocha pro sklenářské 
práce upravena, zpevněna a rovná bez 
komunikačních překážek 

- pořezání o rozbité sklo, skleněné střepy, 
zlomky a jiný skleněný odpad 

- udržování pořádku v dílnách i na 
montážních pracovištích 
- ukládání skleněného odpadu (střepy, 
zlomky apod.), do zvláštních nádob, 
beden 
- používat OOPP (rukavice odolné proti 
pořezání) 
- neuchopovat skleněný odpad přímo 
rukou 

           [18] 
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4.4 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

4.4.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob  zajištění  a  rozměry  technických  konstrukcí  (dále  jen "konstrukce") 
musejí    odpovídat    povaze    prováděných    prací, předpokládanému  
namáhání  a  musí  umožňovat  bezpečný  průchod. Výběr vhodných  přístupů  
na  pracoviště  ve  výšce  musí  odpovídat četnosti použití,  požadované  výšce  
místa  práce a době jejího trvání. Zvolené řešení  musí umožňovat evakuaci v 
případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 
ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 

opatření  ke  snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné  okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky.  Při  
použití  záchytných  konstrukcí  je nutno dbát na zamezení  úrazů  zaměstnanců  
při  jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti  pádu  může  být  přerušena  
pouze v místech  žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

 
3. Požadavky  na  uspořádání,  montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací). 

 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné  

lišty) o výšce  minimálně  0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní  úrovní větší 
než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy 
zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně 
jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní  podmínky. Za dostatečnou 
se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m  nad podlahou,  nestanoví-li  
zvláštní právní předpisy jinak). 

 
5. Jestliže   provedení  určité  pracovní  operace  vyžaduje  dočasné odstranění  

konstrukce  ochrany  proti pádu, musí být po dobu provádění této  operace  
přijata  účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách  a  nad  volnou  
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření  provedena.  
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné  pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
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4.4.2 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 

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, popřípadě 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 pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém 
postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 
nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 
polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku 
proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

 
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 vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. 
S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 
ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými 
doplňky. 
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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 provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit 
použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění 
bezpečnosti a součásti 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. 

4.4.3 Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž 
se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

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

k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. 

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

pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 
 
4.  Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 

jedna osoba. 
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5.  Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen. 

 
6.  Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být 
menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 

použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík 
musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze 
pro výstup a sestup. 

 
8.  U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 

na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány 
tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné 
žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. 
Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

 
9.  Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 

horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

 
10.  Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 

výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 

 
11.  Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 

používání. 
 
12.  Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 

zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku. 

4.4.4 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. 
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3.  Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 

4.4.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1.  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (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 předmětů v úrovni místa práce ve 

výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
c)  ohrazení ohrožených prostorů dvou tyčovým 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 jedno tyčovým zábradlím, popřípadě zábranou 
o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d)  dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 
dobu ohrožení. 

 
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. 

 
4.  Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 

šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje 
tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

 
5.  S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 

komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v 
bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 

 
6.  Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 

jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
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4.4.6 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 tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

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 plochy na nich 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 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami). 
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5.  Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou 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 

1,5m, 
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. 

 
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 vyškoleni 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)  přípustná zatížení, 
f)  další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 

přestavbou. 
 
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 výrobcem 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. 
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4.4.7 Shazování předmětů a materiálu 

1.  Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 
a)  místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 

provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému 
odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 

b)  materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
c)  je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, 

popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. 
 
2.  Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 

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

 

4.4.8 Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 

a)  bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b)  čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 

(síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, 
pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný 
vítr o rychlosti nad 11 m.s-1(síla větru 6 stupňů Bf), 

c)  dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d)  teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C.      [15] 
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4.4.9 Vznikající rizika při pracích ve výškách a jejich bezpečnostní 

opatření 

Práce ve výškách 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Práce a pohyb pracovníků ve výškách a 
nad volnou hloubkou 
- pád pracovníka z výšky – z volných 
nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí 
apod. 
- při kontrole svislosti zdí 
- práci a pohybu osob na lešení 

- vytvoření podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce na střechách v rámci 
dodavatelské dokumentace zejména 
vypracováním resp. Stanovením 
technologického nebo pracovního 
postupu 
- vybavení stavby konstrukcemi pro 
práce ve výškách a zvyšování místa 
práce ( lešení, žebříky, materiál ) a jejich 
dostatečná únosnost, pevnost a stabilita 

- při odebírání břemen dopravovaných el. 
vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy 
- při práci a pohybu v blízkosti volných 
nezajištěných otvorů v obvodových zdech, 
u schodišťových ramen a podest, 
výtahových šachet, otvorů a prostupů 
v podlahách o velikosti nad 25 cm 
- při šplhání a vystupování po 
konstrukčních prvcích stavby, po 
konstrukci lešení 
- při montáži a demontáži lešení, při 
zřícení lešení, převrácení nekotveného a 
pojízdného lešení 

- průběžné zajišťování všech volných 
okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší 
než 1,5 m to jedou z těchto alternativ 
a) kolektivním zajištěním – tj. 
ochrannými nebo záchytnými 
konstrukcemi( zábradlím se zarážkou 
nebo jiná ekvivalentní alternativa ) a to 
zejména volné okraje podlah nezajištěné 
zdí o výšce alespoň 60 cm, otvory 
v obvodových zdech, výtahových 
šachet, volné okraje schodišťových 
ramen a podest, teras, ochozů, balkonů 
apod. 
b) osobním zajištěním (především u 
krátkodobých prací 
c) kombinací kolektivního a osobního 
zajištění 
- zamezení přístupu k místům na 
střechách, kde se nepracuje a jejichž 
volné okraje nejsou zajištěny proti pádu 
- vypracování technologického postupu 
včetně BOZP při provádění náročnějších 
prací ve výškách, v případě nezřizování 
osobního zajištění nutno vytvořit 
podmínky pro používání prostředků 
osobního zajištění 
-používání ochranných a záchytných 
konstrukcí ( např. lešení nebo jiná 
ekvivalentní alternativa ), jen pokud 
byla ukončena, vybavena a vystrojena 
(dle příslušné dokumentace) a po 
předání do užívání 
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- zamezení přístupu k místům, kde se 
nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu 
- zajišťovat pracovníky ve výškách tam, 
kde nelze použít osobní kolektivní 
zajištění prostředky osobního zajištění a 
to např. při odebírání břemen 
dopravovaných el. vrátkem, jeřábem na 
nezajištěné podlahy v zastropených 
patrech, při práci na střechách a jiných 
krátkodobých pracích ve výšce 

- pád pracovníka při výstupu a sestupu na 
podlahy a na místa práce ve výškách 

- zajištění bezpečných prostředků pro 
výstup na zvýšená místa stavby 
(žebříky, schodiště, rampy) 
- vyžadovat používání žebříků k výstupu 
a sestupu i na podlahy kozových lešení 
- dodržování zákazu seskakování 
z lešení a slézání po konstrukcích 

- pád z vratkých konstrukcí a předmětů, 
které nejsou určeny pro práci ve výšce ani 
k výstupům na zavěšená pracoviště 

- vybavení stavby vhodnými prostředky 
a zařízeními pro zvyšování místa práce 
- zákaz používání vratkých a 
nevhodných předmětů pro práci i ke 
zvyšování 
 

- propadnutí a pád nebezpečnými otvory 
(šachtami, mezerami a prostupy 
v podlahách o šířce nad 25 cm) 

- nebezpečné otvory v podlažích 
zajišťovat zábradlím nebo dostatečně 
únosnými poklopy, mezera mezi 
vnitřním okrajem podlah lešení a 
přilehlým objektem nesmí být větší než 
25 cm 
- otvory zakrývat součastně s postupem 
prací ve výšce 
- poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými 
ochrannými prvky proti vodorovnému 
posunutí 
- poklopy dostatečně únosné s ohledem 
na předpokládané zatížení 
 

- propadnutí a pád osob po zlomení, 
uvolnění, zborcení konstrukcí zejména 
dřevěných následkem jejich vadného 
stavu, přetížení apod. 
- propadnutí osoby po zlomení dřevěných 
prvků pomocných prozatímních podlah a 
lešení, fošen a podpěrných nosných 
hranolů apod. 
- zlomení dřevěných nosných, podpěrných 
prvků lešení nebo jiných pomocných 

- výběr vhodného a kvalitního materiálu 
pro nosné prvky pomocných podlah, 
vyloučení použití nadměrně sukovitého, 
nahnilého a jinak vadného dřeva 
(hranoly, fošny) 
- všechny nosné dřevěné součásti 
pomocných i trvalých konstrukcí nutno 
před osazením a zabudováním odborně 
prohlédnout 
- spolehlivé zajištění jednotlivých prvků 



136 
 

konstrukcí a to vlivem použití 
nekvalitního řeziva, zejména nadměrných 
vad, když jejich rozsah přesahuje 
přístupnou toleranci a má vliv na 
mechanickou vlastnost dřeva a na snížení 
pevnosti dřevěného prvku při namáhání na 
ohyb apod. 
- propadnutí osoby při pohybu nebo 
vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení 
prvku pomocné pracovní podlahy, 
podlahového dílce, poklopů apod. 

podlah a jiných prozatímních 
pomocných konstrukcí proti 
nežádoucímu pohybu (svlakování, 
připevnění apod.) a správné a souvislé 
osazení podlahových dílců a 
jednotlivých prvků podlah lešení na sraz 
- nepřetěžování podlah ani jiných 
konstrukcí materiálem, soustředěním 
více osob apod. (hmotnost materiálu, 
zařízení, pomůcek, nářadí včetně počtu 
osob nesmí přesahovat povolené 
normové nahodilé zatížení konstrukce) 

-pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy 
(cihly, úlomek materiálu přepravovaného 
jeřábem) 
- pád úmyslně shazované stavební suti 
nebo jednotlivých předmětů z výšky 
- nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy lešení, z podlahy stavebního 
objektu 

- bezpečné ukládání materiálu na 
podlahách mimo okraj 
- materiál, nářadí a pomůcky ukládat, 
případně skladovat ve výškách, aby byly 
po celou dobu uložení zajištěny proti 
pádu,sklouznutí nebo shození větrem 
během práce i po jejím ukončení 
- dodržovat zákaz zavěšování nářadí na 
části oděvu, pokud k tomu není upraven 
nebo pokud pracovník nepoužije vhodné 
výstroje (pás s upínkami, brašny, 
kapsáře, pouzdra aj.) 
- zajišťování volných okrajů podlah, 
včetně lešení, zarážkou při  podlaze, 
popř. obedněním, sítí, plachtou apod. 
proti pádu materiálu a předmětů 
z volných okrajů 
- zřízení záchytných stříšek nad vstupem 
do objektů 
- vymezení a ohrazení ochranného 
pásma pod místem práce ve výšce, 
vyloučení práce nad sebou a přístupu 
osob pod místa práce ve výškách 
- ochrana prostorů pod místy práce na 
střeše proti ohrožení padajícími 
předměty a to: 
a) vymezením a ohrazením ohroženého 
prostoru (zábradlím min. výšky 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných 
sloupcích s dostatečnou stabilitou) 
b)vyloučení přístupu osob pod místa 
práce na střeše, popř.  
c) střežením ohroženého prostoru 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením 
ohrožený prostor musí mít šířku od 
okraje pracoviště nebo pracovní podlahy 
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nejméně 1,5 m při práci ve výšce od 3 m 
do 10 m včetně, 2 m při práci ve výšce 
nad 10 m do 20 m včetně, 2,5 m při 
práci ve výšce nad 20m do 30 m včetně 
1/10 výšky objektu při práci ve výšce 
nad 30 m 
- pro svislou dopravu vybourané suti 
zřídit uzavřené shozy 
 
 
 
 
 

 
Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
- nezachycený pád při použití prostředků 
osobního zajištění ( POZ ) 

- správné použití prostředků osobního 
zajištění (POZ), aplikace jen povolených 
kombinací POZ, kontroly a zkoušky 
POZ, dodržování návodu k použití 
- správná volba vhodného a 
spolehlivého místa upevnění (ukotvení), 
základním kritériem pro výběr kotvících 
bodů je druh techniky, způsob provádění 
prací ve výšce,možnosti dané 
pracovištěm) 
- místo upevnění (ukotvení) POZ 
(kotvící bod, dočasné nebo trvalé 
kotvícího zařízení včetně přičleněných 
upevňování POZ) musí odolat ve směru 
pádu minimální statické síle 15 kN, aby 
při zachycení kinetické energie vzniklé 
případným volným pádem pracovníka 
zajišťovaného POZ nedošlo k jeho 
následnému pádu, např. v případě 
vytržení,zlomení, uvolnění, vysmeknutí 
kotvícího zařízení, prasknutí dřevěného 
prvku, zlomení ocel. tyče apod. 
- způsob a konstrukční provedení 
kotvícího zařízení odborně prověřit, 
v aplikacích, kdy není možnost ověření 
únosnosti kotvení a kotvícího bodu 
výpočtem, např. kde mechanické 
vlastnosti materiálů (konstrukční 
provedení oken, radiátorů, dveřních 
zárubní, zdiva, způsob upevnění a 
spojení konstrukčních prvků a zařízení 
na objektech apod.), ověřit 
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realizovatelnost kotvení a použití POZ 
nejsou známy a nelze ověřit statikem 
- pracovník musí být zabezpečen, 
zajištění proti pádu prostředky osobního 
zajištění (POZ) stále a to i při přesunu 
na jiné místo upevnění (ukotvení) POZ 
např. pomocí vodícího lanka a kroužku, 
jištěním druhým pracovníkem, plošným 
jištěním, popř. kombinací různých 
způsobů 
- při návrhu vhodných druhů prostředků 
osobního zajištění (POZ) jejich 
vzájemné kombinace vycházet 
z příslušných návodů k obsluze 

- náraz na pevnou překážku v průběhu 
zachycení pádu při použití prostředků 
osobního zachycení 
 

- odstranění překážek v přepokládané 
dráze pádu 
- seřízení délky lana zachycovače 
s tlumičem pádu 
- použití pohybového zachycovače 
s nejkratší délkou zachycení pádu 
- vyloučení „kyvadlového efektu“ tj. 
prostředek osobního zajištění (POZ) 
kotvit pokud možno nad pracovním 
místem pracovníka 
- použití dvou zachycovačů pádu 
umístěných na dvou kotvících bodech 

- náhlé zachycení pádu při použití 
bezpečnostního pásu ( polohovacího 
prostředku) – poškození krčení páteře, 
odražení vnitřních orgánů 

- použití prostředků osobního zajištění 
(POZ) tak, aby nenastal volný pád delší 
než 0,6 m (dva úvazky, seřízení délky 
úchytného lana) 
- komplikace při vyproštění, vytažení 
pracovníka visícího na prostředku 
osobního zajištění 

- zachycení pádu ve fyziologicky 
nevhodné poloze (poškození krční páteře, 
obličeje, odražení vnitřních orgánů) 

- správné použití prostředků osobního 
zajištění (POZ), např. upevnění POZ do 
zádového kotvícího kroužku 
- použití prostředku osobního zajištění 
(postroje) bez tlumiče pádové energie 
tak aby nenastal volný pád delší než 
1,5m 
- správné použití prostředků osobního 
zajištění (postroje) s tlumičem pádové 
energie 
- komplikace při vyproštění, vytažení 
pracovníka visícího na prostředku 
osobního zajištění 
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Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Pád pracovníka z výšky 
- pád lešenáře při montáži resp. při 
demontáži jednotlivých prvků lešení 
- pád pracovníka z nezajištěných volných 
okrajů pracovních podlah lešení, při práci 
a pohybu osob na lešení 
- pád pracovníka při užívání lešení 
- pád osoby při odebírání břemene 
dopravovaných el. vrátkem, jeřábem 
z nezajištěných podlah lešení 
- pád pří šplhání a vystupování po 
konstrukčních prvcích lešení 
- pád pracovníka při zřícení lešení, při 
převrácení nekotveného a pojízdného 
lešení ( doplnit a upravit dle podmínek 
pracoviště, staveniště ) 
Při změnění způsobu užívání lešení, který 
by mohl mít za následek snížení statické, 
funkční nebo pracovní bezpečnosti, se 
konstrukce lešení musí z těchto hledisek 
posoudit a v případě nutnosti v potřebném 
rozsahu upravit 

- montáž a demontáž lešení mohou 
provádět pouze pracovníci 
s odpovídající kvalifikací ( s platným 
lékařským průkazem ) 
-vytvoření podmínek k zajištění 
bezpečnosti práce při montáži lešení 
(vybavení předpisy, normami, 
dokumentací dílcových lešení, prohlídka 
popř. průzkum dodavatelské 
dokumentace zejména vypracováním 
resp. stanovením technologického nebo 
pracovního postupu v případě 
atypických lešení, rekonstrukcí apod.) 
-vybavení stavby konstrukcemi pro 
práce ve výškách a zvyšování místa 
práce (lešení, žebříky, materiál, 
inventární dílce) a jejich dostatečná 
únosnost, pevnost a stabilita 
- průběžné zajišťování všech volných 
okrajů lešení od výšky 1,5 m zábradlím 
se zarážkou nebo jiná ekvivalentní 
alternativa – síť, plachty, odbednění 
- používání osobního zajištění při 
montáži a demontáži lešení 
- zamezení přístupu k místům na lešení, 
kde se nepracuje a jejichž volné okraje 
nejsou z vážných příčin zajištěny proti 
pádu 
- používání lešení až po jeho ukončení, 
vybavení a vystrojení a po předání do 
užívání 
- zajištění podlahy v poli lešení, kde se 
odebírají břemena dopravovaná el. 
vrátkem alespoň jedno tyčovým 
zábradlím 
- zajišťování prostorové tuhosti lešení 
(kotvení, zavětrování) 
Lešení se navrhuje s ohledem na funkční 
požadavky, bezpečnost pracovníků, 
komunální bezpečnost, pokud 
konstrukční uspořádání i ostatní 
technické údaje vyplívá z technických 
norem, typových nebo odborných 
výrobních podkladů, považují se tyto 
podklady za dokumentaci. 
 



140 
 

- pád a zřícení lešení v důsledku působení 
vnějších sil zejména větru a ztráty 
stability, tuhosti zejména lešení zakrytých 
plachtami a sítěmi 
 

- konstrukce lešení provedena tak, aby 
tvořila prostorově tuhý celek zajištění 
proti lokálnímu i celkovému vybočení, 
překlopení i posunutí 
- provedení kotvení o dostatečné 
únosnosti, provedeného rovnoměrně po 
celé vnější ploše lešení, lešení zakryté 
sítěmi má kotvení 2x únosnější než 
lešení nezakryté, lešení oplachtované má 
kotvení 4x únosnější (dle dokumentace 
zakrývaných lešení) 
- používání jen lešení, která byla 
ukončena, vybavena a vystrojena 
příslušné dokumentace a předána do 
užívání, zejména je-li zajištěna jejich 
prostorová tuhost a stabilita 
úhlopříčným ztužením a kotvením 
(popř. vzepřením), je-li podlaha únosná 
a těsná, jednotlivé prvky podlah jsou 
zajištěny proti posunutí 
Kotvení dílcových, stavebnicových, 
rámových a podobných lešení musí mj. 
zabránit vybočení konstrukce a proto se 
musí kotvit každý sloupek po výšce 6 až 
8 m (dle výšky lešení), přičemž u lešení 
zakrytých (sítí nebo plachtou) se musí 
délka kotvení snížit až na polovinu. 
Prostorové tuhosti a stabilita dosahuje 
zpravidla systémem úhlopříčného 
ztužení ve třech vzájemně kolmých 
rovinách a kotvením nebo vzepřením. 
Stabilita lešení proti překlopení se 
dosahuje: 

a) Kotvením 
b) Vzepřením 
c) Poměrem výšky lešení 

k nejmenšímu rozměru jeho 
základny, popř. zátěží  
 

- pády osob při sestupu ( méně při 
výstupu) na podlahy lešení, ze žebříků 

- zajištění bezpečných prostředků pro 
výstupy na podlahy lešení 
- vyžadování používání žebříků 
k výstupu a sestupu i na podlahy 
kozových lešení) 
- zákaz používání vratkých a 
nevhodných předmětů pro práci i ke 
zvyšování místa práce (beden, obalů, 
palet, sudů, věder apod.) 
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- dodržování zákazu seskakování 
z lešení (platí i pro kozová lešení) a 
slézání po konstrukcí lešení 

- pád ( překlopení, převrácení ) pojízdného 
a volně stojícího lešení při nezajištění 
stability těchto druhů lešení 

- používání technicky dokumentovaných 
lešení včetně pojezdových kol 
opatřených zajišťovacím zařízením proti 
samovolnému pohybu (fixace kol 
brzdami nebo opěrkami) 
- zajištění stability lešení poměrem 
základny 1:3 (popř. i 1:4 je-li sklon max. 
1% a nerovnosti menší než 15mm) nebo 
rozšíření základny stabilizátory nebo 
přídavnou zátěží 
- pojezdová plocha rovná a únosná bez 
otvorů apod. 
- při přemísťování lešení vyloučit 
přítomnost osob na lešení 
 

- propadnutí a pád nebezpečnými otvory – 
mezerami v podlahách lešení širších než 
25 cm 
- pád pracovníka mezerou mezi okrajem 
podlahy lešení a přilehlou budovou, 
mezerou v koutech, rozích, štítových 
stěnách, u vystupujících říms, balkonů, 
lodžií apod. 

- nebezpečné otvory v podlahách 
zajišťovat zábradlím nebo dostatečně 
únosnými poklopy 
- mezera mezi vnitřním okrajem podlah 
lešení a přilehlým objektem nesmí být 
větší než 25cm 
- otvory zakrývat součastně s postupem 
prací ve výšce 
- poklopy zajišťovat svalky nebo jinými 
ochrannými prvky proti vodorovnému 
posunutí 
- poklopy musí být dostatečně únosné 
s ohledem na předpokládané zatížení 

-  propadnutí a pád osob po zlomení, 
zborcení konstrukcí, zejména dřevěných 
následkem jejich vadného stavu 
- přetížení podlah lešení – jednotlivých 
prvků podlahy ( fošny, podlahové dílce ) 
 

- výběr vhodného a kvalitního materiálu 
pro nosné prvky podlah lešení, 
vyloučení nadměrného sukovitého, 
nahnilého a jinak vadného dřeva 
- všechny nosné součásti pomocných i 
trvalých konstrukcí nutno před osazením 
a zabudováním odborně prohlédnout 
- spolehlivé zajištění jednotlivých prvků 
podlah a jiných prozatímních 
pomocných konstrukcí proti 
nežádoucímu pohybu (svlakování, 
připevnění apod.) a správné a souvislé 
osazení podlahových dílců a 
jednotlivých prvků podlah lešení na sraz 
- nepřetěžování podlah lešení 
materiálem, soustředěním více osob 
apod. (hmotnost materiálu, zařízení, 
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pomůcek, nářadí včetně počtu osob 
nesmí přesahovat povolené normové 
nahodilé zatížení podlah lešení) 
- podlahy lešení a jejich prvky, únosné, 
pevné, zajištěné proti nežádoucímu 
horizontálnímu pohybu 
- vyloučit zlomení dřevěných nosných, 
podpěrných prvků lešení nebo jiných 
pomocných konstrukcí 
Ke zlomení dochází vlivem použití 
nekvalitního řeziva, zejména 
nadměrných vad, když jejich rozsah 
(nejčastěji rozměry viditelných suků, 
jejich umístění a stav) přesahuje 
přípustnou toleranci a má vliv na 
mechanickou vlastnost dřeva a na 
snížení pevnosti dřevěného prvku při 
namáhání na ohyb apod. 

- pád propadnutím následkem chybně 
uloženého prvku podlahy 
- propadnutí poškozenou podlahou 
- propadnutí osoby při pohybu nebo 
vynaložení úsilí při posunutí nebo otočení 
prvky pomocné pracovní podlahy, 
podlahového dílce lešení, poklopů apod. 
 

- na podlahy lešení se má přednostně 
používat podlahových dílců 
- základní parametry (rozměr, hmotnost, 
nosnost pro kolečko) doporučených 
podlahových dílců uvádí příslušný ČSN, 
přičemž pro tyto dílce platí následující 
požadavky: 
• Příčné svlaky musí být připevněny 

symetricky k příčné ose 
podlahového dílce 

• Prkna v dílci musí  být při výrobě 
sesazena na sraz 

• Pro celkové rozměry podlahových 
dílců platí tolerance ±10mm, pro 
vzdálenost příčných svlaků ±5mm 

• Ostatní podlahové dílce jiného 
konstrukčního provedení nebo 
z jiného materiálu musí být navrženy 
dle ČSN 

 
 
- zajištění jednotlivých prvků podlah 
proti posunutí a pohybu 
- dostatečná dimenze prvků (tloušťka) 
zajišťující pevnost a únosnost 
- nejmenší průřezy volně kladených 
vzájemně nespojených podlahových 
prken a fošen pro chráněné a nechráněné 
prostředí jsou stanoveny v příslušné 
ČSN 
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- pád předmětu a materiálu ze lešení na 
osobu z podlahy lešení s ohrožením a 
zraněním hlavy ( cihly, drobný materiál, 
úlomek z materiálu ), ohrožení občanů 
veřejnosti 
- pád úmyslně shazovaných součástí lešení 
nebo jednotlivých předmětů z výšky při 
montáži a demontáži lešení 
- nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy lešení 
- pád materiálu, předmětu, případně částí 
lešení z podlah lešení pří dopravě 
materiálu výtahy nebo el. vrátky 

- bezpečné ukládání materiálu na 
podlahách lešení mimo okraj 
- zajišťování volných okrajů podlah 
lešení zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. proti 
pádu materiálu a předmětu z volných 
okrajů nebo záchytnou stříškou 
- zřízení záchytných stříšek nad vstupem 
do objektu těsných a vhodně upravených 
dle charakteru ohrožení a provozu na 
lešení 
- vymezení a ohrazení ochranného 
pásma pod místem práce ve výšce, při 
montáži a demontáži lešení, vyloučení 
přístupu osob pod místa práce ve 
výškách 
- pro svislou dopravu vybourané suti 
zřídit uzavřené shozy 
- dodržování zákazu shazování součástí 
lešení při demontáži lešení 
- vyloučení vstupu osob pod břemeno 
zvedané el. vrátkem (oplocení, zábradlí, 
obednění, zamezení vstupu střežením) 
- 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 
- pro bezpečné zajištění ohrožených 
prostorů se považuje zejména 
a) vyloučení provozu 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a 
předmětů v úrovní místa práce ve výšce 
nebo pod místem práce ve výšce 
c)ohrazení ohrožených prostorů dvou 
tyčovým zábradlím o výšce nejméně 
1,1m s tyčemi upevněnými na nosných 
sloupcích s dostatečnou stabilitou, pro 
práce přesahující rozsah jedné pracovní 
směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jedno tyčovým zábradlím, popřípadě 
zábranou a výšce nejméně 1,1m 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu 
určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení 
- ohrožený prostor musí mít šířku od 
volného okraje pracoviště nejméně: 
a) 1,5m při práci ve výšce od 3m do 
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10m 
b) 2m při prácí ve výšce nad 10m do 
20m 
c) 2,5m při práci ve výšce nad 20m do 
30m 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce 
nad 30m 
- šířka ohroženého prostoru se vytyčuje 
od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve 
výšce 
- pří práci na plochách se sklonem větší 
než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle budu 3 
zvětšuje o 0,5m, obdobně se zvětšuje 
tato šířka o 1m na všechny strany od 
půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech 
dopravy materiálu 
- s ohledem na vyhodnocení rizik při 
práci na vysokých objektech, například 
na komínech, stožárech, věžích, je 
ohroženým prostorem pás o šířce 
stanovené v bodě 3 kolem celého 
obvodu paty objektu 
- práce nad sebou lze provádět pouze 
výjimečně, nelze-li zajistit provedení 
prací jinak, technologický postup musí 
obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném 
pracovišti. 

 

4.5 Další vznikající rizika pro prováděné práce 

4.5.1 Staveniště 

Staveniště 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Staveniště, 
pracoviště, 
podlahy a 
komunikace – 
pohyb osob 

- propíchnutí chodidla hřebíky a 
prořezání podrážky obuvi 
jinými ostrohrannými částmi 

- včasný úklid a odstranění 
materiálu s ostrohrannými 
částmi (části bednění, vybouraný 
materiál s hřebíky apod.) 
- používání OOPP (pracovní 
obuv s pevnou podrážkou) 

 - pád do hloubky (do výkopu, - opatření volných okrajů 
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prohlubní, uklouznutí při chůzi 
po svazích apod.) 

výkopu, přechodových lávek, a 
můstků zábradlím příp. 
nápadnou překážkou 
- používání OOPP (pracovní 
obuv s protiskluzovou úpravou) 
- zvýšená opatrnost a 
soustředěnost zejména v zimě a 
za deště 
- zřízení pomocných stupňů pro 
nutnou chůzi po svahu 
- volba vhodné trasy při chůzi po 
svahu, připustit chůzi jen při 
dodrž. max. přípustného sklonu 
svahu, násypu 
 

Nebezpečné 
otvory a jámy 

- pád osob do prohlubní, šachet, 
kanálů, otvorů, jam 
- propadnutí nedostatečně 
pevnými a únosnými poklopy 
- propadnutí neúnosnými prvky 
a konstrukcemi umístěnými na 
porůzných plochách staveniště 

- zabezpečení nebezpečných 
prohlubní, otvorů apod. ( o 
velikosti více než 25 cm) 
dostatečně únosnými poklopy, 
přikrytím, nápadnou překážkou 
nebo pevným zábradlím 
-poklopy zajištěné proti 
horizontálnímu posunutí 

Vstupy, 
schodiště, 
rampy, 
výstupové 
žebříky – 
pohyb osob po 
stavbě 

- pády prašníků při vstupu do 
objektu, při vystupování ( méně 
při sestupování), ze schodů a 
žebříků 
- uklouznutí při výstupu a se 
stupu po rampách 

- zřízení bezpečných vstupů do 
stavebních objektů o šířce min. 
75 cm, opatřených 
oboustranným zábradlím pří 
výšce nad 1,5 m nad terénem 
- přednostní zřizování trvalých 
schodišť tak, aby je bylo možno 
používat již v průběhu provádění 
stavby, případně prozatímních 
dřevěných schodišť,  omezení 
používání žebříků k výstupu do 
pater objektu 
- rovný a nepoškozený povrch 
podest a schodišťových  stupňů 
- udržování volného prostoru 
zajišťujícího bezpečný průchod 
po schodech, rampě 
- vybavení šikmé rampy 
protiskluzovými lištami, 
zarážkami a podobnými prvky a 
to při sklonu rampy 1:3 ve 
vzdálenosti 45 cm od sebe, při 
sklonu 1:4 – 50 cm a při sklonu 
1:5 – 55 cm od sebe 
- přidržování se madel  při 
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výstupu a sestupu po schodech, 
resp. Příčlí při výstupu po 
žebříku 
 

Výstupy a 
sestupy 

- pád pracovníky při výstupu a 
sestupu na zvýšená místa práce 

- k místům práce ve výšce 
zajistit bezpečný přístup ( 
žebříky, schodiště, rampy apod.) 
 

Působení 
povětrnostních 
a přírodních 
vlivů 

- prochladnutí pracovníka 
v zimním období při práci na 
venkovních nechráněných 
prostranstvích 

- poskytnutí OOPP proti chladu 
a dešti (vlhkosti) 
- podávání teplých nápojů 
- přestávky v práci v teplé 
místnosti 

Břemena a 
předměty – pád 
z výšky 

- pád předmětu a materiálu 
z výšky na pracovníka 
s ohrožením a zraněním hlavy 
(cihly, úlomek z materiálu 
přepravovaného jeřábem a 
jiným strojem) 
- pád úmyslně shazovaného 
materiálu z volného okraje 
podlahy stavby, pomocné 
stavební konstrukce 

- bezpečné ukládání materiálu na 
podlahách mimo okraj 
- materiál, nářadí a pomůcky 
ukládat, případně skladovat ve 
výškách tak, aby bylo po celou 
dobu uložení zajištěny proti 
pádu, sklouznutí nebo shození 
větrem 
- zajišťování volných okrajů 
pomocných podlah, včetně 
lešení, zarážkou při podlaze, 
popř. obedněním, sítí, plachtou 
apod. proti pádu materiálu 
- zřízení záchytných stříšek nad 
vstupem do objektů 
- vymezení a ohrazení 
ochranného pásma pod místem 
práce ve výšce, vyloučení práce 
nad sebou a přístupu osob pod 
místa práce ve výškách 
- používat ochranné přilby 

Staveniště, 
pracoviště, 
podlahy a 
komunikace – 
pohyb osob 

- pád naražením různých částí 
těla po pádu v prostorách 
staveniště) 
- podvrtnutí nohy při chůzi osob 
po staveništních komunikacích 
a podlahách , pracovních 
schůdcích, prozatímních 
schodištích, rampách, 
vyrovnávacích můstcích, 
lávkách, podlahách, lešení, 
plošinách jiných pomocných 
pracovních podlahách 
 

- bezpečný stav povrchu podlah 
uvnitř stavěných objektů, 
zejména vstupů do objektů, 
frekventovaných chodeb a 
vnitřních komunikací 
- udržování, čištění a úklid 
podlah, porůzných ploch a 
komunikací 
- udržování komunikací a 
průchodů volně průchodných a 
volných, bez překážek a bez 
zastavování stavebním 
materiálem, provozním 
zařízením apod.  
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- vedení pohyblivých přívodů el. 
kabelů mimo komunikace 
- včasné odstraňování 
komunikačních překážek 
- používání OOPP ( vhodná 
pracovní obuv )  
- zajištění dostatečného el. 
osvětlení v noci, za snížené 
viditelnosti 

 -uklouznutí při chůzi po terénu, 
blátivých zasněžených a 
namrzlých komunikacích a na 
venkovních staveništních 
prostorách 

- vhodná volba tras, určení a 
zřízení vstupů na stavbu, 
staveništních komunikací a 
přístupových cest, chodníků 
- jejich čistění a udržování 
zejména v zimním období a za 
deštivého počasí 
- v zimním období odstraňování 
námrazy, sněhu, protiskluzový 
posyp 
 

Vstupy, 
schodiště, 
rampy, 
výstupové 
žebříky – 
pohyb osob po 
stavbě 

- šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového stupně 
- uklouznutí 

- udržování nekluzných povrchů, 
správné našlapování, vyloučení 
šikmého našlápnutí zejména při 
snížených adhezních 
podmínkách za mokra, námrazy, 
vlivem znečištěné obuvi 
- vyloučení nesprávného 
došlapování až na okraj (hranu) 
schodišťového stupně, kde jsou 
zhoršené třecí podmínky 
- používání protiskluzové, 
nepoškozené obuvi 
- očistění obuvi před výstupem 
na žebřík 

Staveniště, 
pracoviště, 
podlahy a 
komunikace – 
pohyb osob 

- zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
naražení, zachycení o různé 
překážky a vystupující prvky 
v prostorách stavby 

- odstranění komunikačních 
překážek o které lez zakopnout – 
šroubů, vík a zvýšených poklopů 
nad úroveň podlah, hadic, 
kabelů ( např. ve vstupních 
prostorách, na chodbách apod.) 

Působení 
povětrnostních 
a přírodních 
vlivů 

- přehřátí, úpal v letním období 
 

- poskytování chladných nápojů 
- přestávky v práci 
- používání OOPP ( přikrývky 
hlavy) 

 - oslnění 
- zánět spojivek 

- použití slunečních brýlí, zástěn 
apod. 
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4.5.2 Izolatérské práce 

Izolatérské práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Hydroizolační 
tmely 

- podráždění při dlouhodobém 
styku s pokožkou a sliznicemi 
- působení výparů, při 
nadechnutí nevolnost 

- dodržovat zásady osobní a 
pracovní hygieny (při zacházení 
s přípravkem nejíst, nepít a 
nekouřit); 
- zabránit kontaktu s kůží, očima 
a oděvem, zejména volnou 
vhodných pracovních postupů 
včetně zajištění větrání a 
používání OOPP 
- používat OOPP  k ochranně 
dýchacích orgánů používat 
masku s filtrem proti 
organickým parám, k ochraně 
očí používat pracovní brýle, 
k ochraně kůže používat 
ochranné rukavice a pracovní 
oděv, znečištěný oděv urychleně 
vyměnit; 
- zdravotní a odborná 
způsobilost pracovníků 
(seznámení pracovníků s účinky 
a vlastnostmi přípravků a látek 
v nich obsažených, seznámení 
s bezpečnostními listy 

 - ohrožení životního prostředí - při zacházení zabránit rozšíření 
úniku do půdy, vod a kanalizace 
- v případě úniku uvědomit 
příslušné orgány 
- použít vhodné metody čištění a 
likvidace zbytků používaných 
materiálů dle výrobce 
- správné zneškodnění obalů 
oprávněnou osobou 
 

 - požár - při skladování zabránit 
vystavení obalů teplotám nad 
300°C 
- při zacházení dodržovat zákaz 
manipulace s otevřeným ohněm, 
při používání nekouřit, 
vyvarovat se přehřátí výrobků 
- k hašení použít vhodné hasivo 
– pěnový, práškový hasicí 
přístroj (voda není vhodné 
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hasivo) 
Izolační pásy - ekzémy, přecitlivělost 

pokožky 
- používání ochranných krémů; 
- dodržování osobní hygieny 
- používání OOPP 

 - podráždění očí, sliznic, 
pokožky při kontaktu 
(vyklepávání suché bentonitové 
směsi z pásů) 

- při práci s přípravkem je nutno 
zabránit přímému kontaktu kůže 
s materiálem vhodným 
pracovním oděvem, rukavicemi 
a chránit oči pomocí vhodných 
ochranných brýlí 
- zajistit větrání v uzavřených 
prostorech 

 - prašnost - vyplachování ústní dutiny 
vodou; 
- používání vhodných 
ochranných pomůcek 
(respirátor) 
- zajištění větrání v uzavřených 
prostorech 

 - zvýšená námaha, pád břemene - ruční zvedání jednoduchou 
kladkou jen břemene do 60kg 
- břemeno nad 50 kg zvedat 
dvěma pracovníky současně 

Izolatérské 
práce 

- pád břemene, vysmeknutí a 
vyklouznutí břemene z rukou 
- naražení břemene na 
pracovníka při manipulaci 
s rolemi bentonitových pásů a 
jiným materiálem při provádění 
izolací 

- správné způsoby ruční 
manipulace 
- správné uchopení břemene 
- kontrola stavu uchopovacích 
prvků před manipulací 
- používání vhodných 
manipulačních pomůcek (pásů, 
popruhů, manipulačních kleští, 
svěrek apod.) 
- pevné uchopení břemene, 
využití uchopovacích otvorů, 
držadel; 
- zajištění rolí izolačních pásů 
proti rozvalení; 
- ukládání materiálu na 
zpevněný, urovnaný, únosný a 
rovný povrch 

 - pád břemene při vykládce a 
nakládce materiálu 

- vyloučení přítomnosti osob 
nepodílejících se na nakládce a 
vykládce; 
- pracovníci zúčastnění při 
nakládce a vykládce se nesmí 
zdržovat v bezprostřední 
blízkosti zdviženého břemene, 
přecházet pod zdviženým 
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břemenem a přidržovat břemeno 
v průběhu činnosti 
manipulačního zařízení 
- nejsou-li těžké předměty 
zajištěny proti nežádoucímu 
pohybu, nevstupovat pod ně a 
nevkládat pod ně ruce 

 - propíchnutí chodidla hřebíky a 
jinými ostrohrannými částmi 

- včasný úklid a odstranění 
materiálu s ostrohrannými 
částmi; 
- vhodná pracovní obuv 
s pevnou podrážkou; 
- kontrolní činnost v průběhu 
stavby 

           [18] 
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5. EKOLOGIE 

5.1 Snižování staveništního hluku 

Staveniště se nachází v zastavěné oblasti, je tedy nutné snižování staveništního hluku. 
Hlučné stavební práce budou probíhat pouze v pracovních dnech od 07:00 do 18:00 
hod. O svátkách hlučné stavební práce probíhat nebudou. 

5.2 Ochrana proti znečisťování ovzduší 

5.2.1 Chemické částice 

- Nutnost pravidelné a důkladné údržby vozového parku. 
- Kontrola emisí. 
- Výstavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k přetěžování strojní mechanizace. 

5.2.2 Prašné částice 

Nadměrná prašnost bude omezena vlhčením, opatrnou manipulací a okamžitým 
odvážením prašných materiálů ze staveniště. 

5.3 Ochrana proti znečištění veřejných komunikací 

Aby veřejná komunikace nebyla znečištěna nákladními automobily, je nutné všechny 
automobily a staveništní mechanizaci před výjezdem ze stavby očistit. U výjezdu ze 
staveniště bude také stanoviště pro pracovníky. Na tomto místě si budou moci očistit 
obuv vodou, která poteče hadicemi. Dočistit boty budou moci kartáčem a ručníkem. 
Průběžně se budou nečistoty smývat z odstavných ploch pro vozový park. 

5.4 Ochrana před znečištěním povrchových a podzemních vod 

Odvodnění staveniště je řešeno přirozeným spádem a drenážním systémem. Tyto 
opatření na západě staveniště ústí do betonového koryta a z něho vpustí do betonové 
jímky. Bude se provádět kontrola nasbírané vody, a pokud budou hodnoty v normě, tak 
bude voda vypuštěna do veřejné kanalizace. 
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5.5 Nakládání s odpady 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Vyhláška č. 337/97, kterou se vydává katalog odpadů, a stanoví se další seznamy 
odpadů 
- Vyhláška 338/97, o podrobnostech nakládání s odpady 
- Vyhláška 339/97, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 
- Vyhláška 340/97, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče 
o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití 

5.6 Odpady vzniklé při provádění stavby 

Všechny vznikající odpady při montáži lehkého obvodového pláště si dodavatelská 
firma ukládá do svých kontejnerů a odváží, následně likviduje dle svých možností. 

KÓD NÁZEV KATEGORIE LIKVIDACE  

13 02 06 
Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 

N spalovna 

13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

N spalovna 

17 02 02 Sklo O skládka 
17 02 03 Plasty O recyklace 
17 04 02 Hliník O skládka 
17 04 05 Železo a ocel O skládka 

17 06 03  
Jiné izolační materiály které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

N spalovna 

17 06 04 
Jiné izolační materiály neuvedené pod 17 
06 01 a 17 06 03 

N spalovna 

20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

Tab.č.5 Vznikající odpady [16] 

5.7 Předcházení nadměrnému vzniku odpadů 

Odpady, kterým ve vzniku nelze zabránit musí být odvezeny a zlikvidovány dle druhu 
odpadu tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví ani životní prostředí. Povinností každého 
jedince je odpady minimalizovat a zbytečně jejich vznik nepodporovat. 
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1. VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 

podle normy ČSN 73 - 0540 (2011) - část 4       
         
POSTUP: 1. TEPELNÝ ODPOR       
         
  λ - SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI     
  
  d - TLOUŠŤKA VRSTVY       
         
  2. ∑R CELKOVÝ TEPELNÝ ODPOR KCE    
         
  3.RT = RSI + ∑ R + RSE       
         
  RSI - ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA     
  
   Z INTERIÉRU DO EXTERIÉRU      
  RSE - ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA     
  
   Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU      
         
  4. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA      
         
  5. POSUZENÍ    U≤UN(UREC,20)  

1.1 SKLADBA č.1 KONSTRUKCE PODLAHY PŘILEHLÉ 

K ZEMIN Ě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.č.7 Skladba č.1 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,27≤0,45 (0,3)   
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 

č.v. materiál d λ R Rsi Rse U

m Wm-1K -1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K -1

INT. 1 Koberec 0,005 0,065 0,077
2 Lepidlo 0,005 - -
3 Bet. mazanina + výztuž 0,050 1,160 0,043
4 PE folie - - -
5 EPS 100 Z 0,120 0,037 3,243 0,17 -
6 ŽB konstrukce 0,150 1,430 0,105
7 Separační geotextilie - - -
8 2x Pluvitec Tech 1000 0,008 0,200 0,040
9 Penetrační nátěr - - -

EXT. 10 Podkladní beton 0,050 1,230 0,041

∑R= 3,51 RT= 3,68 U = 0,27
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č.v. materiál d λ R Rsi Rse U

m Wm-1K -1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K -1

INT. 1 Koberec 0,005 0,065 0,077
2 Lepidlo 0,005 - -
3 2x OSB desky tl. 12 mm 0,024 0,013 1,846
4 Rotaflex super TSPT 2 0,030 0,032 0,938
5 Nadbetonávka 0,050 1,160 0,043
6 Trapézový plech TR 60/235 0,060 - -
7 Ocel. Nosník IPE 220 - - - 0,17 0,04
8 TI Isover UNI 0,060 0,035 1,714
9 2x cetris deska 0,020 0,013 1,538
10 Nosný rošt s TI Isover UNI 0,100 0,035 2,857
11 Jutadach 135 - - -

EXT. 12 Obklad z Max Exterior desek 0,006 - -

∑R= 9,01 RT= 9,22 U = 0,11

1.2 SKLADBA č.2 KONSTRUKCE PODLAHY NAD STÁV. 

OBJEKTEM 

č.v. materiál d λ R Rsi Rse U

m Wm-1K -1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K -1

INT. 1 Koberec 0,005 0,065 0,077
2 Lepidlo 0,005 - -
3 2x OSB desky tl. 12 mm 0,024 0,013 1,846
4 Rotaflex super TSPT 2 0,030 0,032 0,938
5 Nadbetonávka 0,050 1,160 0,043 0,17 0,1
6 Trapézový plech TR 60/235 0,060 - -
7 Ocel. Nosník IPE 220 - - -
8 Tepelná izolace 0,200 0,035 5,714

EXT. 9 2x cetris deska 0,020 0,013 1,538

∑R= 10,16 RT= 10,43 U = 0,10  
Tab.č.8 Skladba č.2 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,10≤2,2 (1,45)  
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 

1.3 SKLADBA č.3 KONSTRUKCE PODLAHY NAD PŘEVISLÝM 

KONCEM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.č.9 Skladba č.3 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,11≤0,24 (0,16)      
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 
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1.4 SKLADBA č.4 KONSTRUKCE STŘECHY 

č.v. materiál d λ R Rsi Rse U

m Wm-1K -1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K -1

INT. 1 Sikaplan 15VG 0,002 - -
2 Orsil S 0,100 0,040 2,500
3 Orsil T 0,100 0,039 2,564
4 Orsil DK spádové klíny 0,020 0,042 0,476
5 Rooftek Al mineral 0,004 - - 0,1 0,04
6 Penetráční nátěr - - -
7 Nadbetonávka 0,050 1,160 0,043
8 Trapézový plech TR 60/235 0,060 - -

EXT. 9 Ocel. Nosník 180 HEA+IPE 0,180 - -

∑R= 5,58 RT= 5,72 U = 0,17  
Tab.č.10 Skladba č.4 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,17≤0,24 (0,16)  
 
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 
 

1.5 SKLADBA č.5 KONSTRUKCE STĚNY NAD TERÉNEM 

č.v. materiál d λ R Rsi Rse U

m Wm-1K -1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K -1

INT. 1 Silikátová omítka 0,004 0,700 0,006
2 Etics s TI Orsil TF 0,150 0,039 3,846
3 Železobeon 0,300 1,580 0,190 0,13 0,04
4 Stěrková omítka 0,004 0,800 0,005

EXT. 5 Malba - - -

∑R= 4,05 RT= 4,22 U = 0,24  
Tab.č.11 Skladba č.5 
 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,24≤0,3 (0,25)  
 
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 
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č.v. materiál d λ R Rsi Rse U

m Wm-1K -1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K -1

INT. 1 Etics TI orsil TF 0,150 0,039 3,846
2 Zdivo z plných cihel 0,600 0,800 0,750 0,13 0,04
3 Jádorová a Štuková omítka 0,020 0,800 0,025

EXT. 4 Malba - - -

∑R= 4,62 RT= 4,79 U = 0,21

1.6 SKLADBA č.6 KONSTRUKCE STĚNY V KONTAKTU 

S TERÉNEM 

č.v. materiál d λ R Rsi Rse U

m Wm-1K -1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K -1

INT. 1 Separační geotextílie 500G/M2 - - -
2 Etics s TI EPS Perimetr 0,150 0,034 4,412
3 Železobeon 0,300 1,580 0,190 0,13 -
4 Stěrková omítka 0,004 0,800 0,005

EXT. 5 Malba - - -

∑R= 4,61 RT= 4,74 U = 0,21  
Tab.č.12 Skladba č.6 
 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,21≤0,45 (0,3)  
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 

1.7 SKLADBA č.7 KONSTRUKCE STĚNY NA STÁVAJÍCÍ 

BUDOVĚ NEZATEPLENÁ 

č.v. materiál d λ R Rsi Rse U

m Wm-1K -1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K -1

INT. 1 Zdivo z plných cihel 0,600 0,800 0,750
2 Jádorová a Štuková omítka 0,020 0,800 0,025 0,13 0,04

EXT. 3 Malba - - -

∑R= 0,78 RT= 0,95 U = 1,06  
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 1,06≤0,3 (0,25) Tab.č.13 Skladba č.7 
Konstrukce NEVYHOVUJE na požadovaný součinitel prostupu tepla. 
Je nutno konstrukci zateplit aby vyhověla požadavkům normy. 

1.8 SKLADBA č.8 KONSTRUKCE STĚNY NA STÁVAJÍCÍ 
BUDOVĚ ZATEPLENÁ 

 
 
 
 
 
 
 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,21≤0,3 (0,25) Tab.č.14 Skladba č.8 
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 
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č.v. materiál d λ R Rsi Rse U

m Wm-1K -1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K -1

INT. 1 Kačírek 0,050 - -
2 Separační geotextílie - - -
3 Sikaplan SGMA 0,002 - -
4 Orsil DK spádové klíny 0,020 0,042 0,476
5 Orsil T 0,100 0,039 2,564
6 Rooftek AL mineral 0,004 - -
7 Penetrační nátěr - - -
8 Nadbetonávka 0,050 1,160 0,043 0,1 0,04
9 Trapézový plech TR 60/235 0,060 - -
10 Ocel. nosník IPE 220 0,220 - -
11 2x cetris deska 0,020 0,013 1,538
12 TI Isoved DOMO 0,100 0,039 2,564
13 Parozábrana jutafol N220 - - -
14 Prkené bednění - - -

EXT. 15 Rákosová omítka - - -

∑R= 7,19 RT= 7,33 U = 0,14

1.9 SKLADBA č.9 KONSTRUKCE PODLAHY VE STÁVAJÍCÍM 

OBJEKTU 

č.v. materiál d λ R Rsi Rse U

m Wm-1K -1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K -1

INT. 1 PVC 0,005 0,190 0,026
2 Lepidlo 0,005 - -
3 Betonová mazanina s výztuží 0,050 1,160 0,043
4 PE folie - - -
5 EPS 100 Z 0,120 0,037 3,243 0,17 -
6 Betonová mazanina 0,050 1,230 0,041
7 Lepenta s AL folií - - -
8 Penetrace - - -

EXT. 9 Betonová deska 0,150 1,580 0,0949

∑R= 3,45 RT= 3,62 U = 0,28  
Tab.č.15 Skladba č.9 
 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,28≤0,45(0,3)  
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 

1.10 SKLADBA č.10 KONSTRUKCE STŘECHY NAD STÁVAJÍCÍM 

OBJEKTEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,14≤0,24(0,16) Tab.č.16 Skladba č.10 
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 
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2. VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA PRO 

LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠ Ť      

podle normy ČSN 73 - 0540 (2011) - část 4      
      
Skladba pod obklady MaxExterior (HPL)  
     
POSTUP: 1. ROZDĚLENÍ NA ÚSEKY, R=d/λ    
      
  λ - SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI    
  d - TLOUŠŤKA VRSTVY    
      
  2. TEPELNÝ ODPOR ROVNOBĚŽNĚ S TEP. TOKEM    
      
  3. TEPELNÝ ODPOR KOLMO NA TEP. TOK    
      
  4. CELKOVÝ ODPOR    
      
  5. RT = RSI + ∑ R + RSE    
      
  6. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=1/RT    
      
  7. POSUZENÍ U≤UN(UREC,20)    
 
1. 

 

d λ

m Wm-1K -1

Ocel. Plech 0,003 -
1 Minerální izolace 0,080 0,035
2 XPS tepelná izolace 0,020 0,030

Al. Plech 0,001 -
3 Hlinikový rastr 0,092x0,050 1,000

Materiálč.v.

 
Tab.č.17 Skladba č.11 
 
l=1950 mm 
a=1900 mm 
b=50 mm 
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2.     3. 
Ra=d1/λ1+d2/λ2= 2,95 [m2.K.W-1]  
Rb=d1/λ1+d3/λ3= 0,76 [m2.K.W-1]  
  
fa=(a*t)/(l*t)= 0,97  
fb=(a*t)/(l*t)= 0,03  
  
1/R´=fa/Ra+fb/Rb= 0,38  [m-2.K-1.W]  
R´= 2,67  [m2.K.W-1]  
 
4. 
R=(R´+2R´´)/3= 2,27 [m2.K.W-1] 
 
5. 
RT = RSI + ∑ R + RSE= 0,1+ 2,274+0,04= 2,41 [m2.K.W-1] 
 
6. 
U=1/RT= 0,41 [W/m2.K] 
 
7. 

U= 0,41 [W/m2.K] 

fw=Aw/A= 208,5/396,924= 0,53 

UN= 0,7+0,6.fw= 1,02 [W/m2.K]  VYHOVUJE 

Urec= 0,2+fw=0,73 [W/m2.K]    VYHOVUJE 
 
 
 
Panely KINGSPAN KS 1000 FH, tl. 150 mm 
hodnota součinitele prostupu tepla udaná výrobcem 

U=0,29[W/m2.K]  < UN= 0,30  [W/m2.K]  VYHOVUJE 

Izolační trojskla PILKINGTON 
hodnota součinitele prostupu tepla udaná výrobcem 

U= 0,6 [W/m2.K]  < UN= 1,02  [W/m2.K]  VYHOVUJE 

Izolační dvojskla PILKINGTON 
hodnota součinitele prostupu tepla udaná výrobcem 
1,00 < Ug= 1,1 < 1,30 [W/m2.K]  VYHOVUJE 
 
 
 
 
 

 
R1= 0,67 [m2.K.W-1] 

R2a= 2,29 [m2.K.W-1] 

R2b= 0,09 [m2.K.W-1] 

1/R2=fa/R2a+fb/R2b= 0,71  [m-2.K-1.W] 

R2= 1,41  [m2.K.W-1] 

R´´=R1+R2=2,08 [m2.K.W-1] 
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3. PŘEHLED VŠECH VÝSLEDNÝCH HODNOT 

Ochlazovaná konstrukce 

Součinitel 
(činitel) prostupu 

tepla 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla  

Měrná 
ztráta 

konstrukce 
prostupem 

tepla 

U [W/(m2·K)] UN,rq (UN,rc) 
[W/(m2·K)] 

HT [W/K] 

Neprůhledná část fasády 0,41 1,02(0,73) 77,24 
Panely Kingspan 0,29 0,30 (0,25) 39,61 
Prosklená část fasády 0,6 1,02 (0,73) 135,84 
Podlaha přilehlá k zemině 0,27 0,45 (0,3) 19,71 
Stěna na stávající budově 0,21 0,3 (0,25) 129,74 
Podlaha ve stávajícím objektu 0,28 0,45 (0,3) 61,87 
Podlaha nad převislým koncem 0,11 0,24 (0,16) 7,62 
Skladba střechy 2.NP 0,14 0,24 (0,16) 17,43 
Skladba střechy 3.NP 0,17 0,24 (0,16) 63,67 
Stěna nad terénem 0,24 0,3 (0,25) 10,68 
Stěna v kontaktu s terénem 0,21 0,45 (0,3) 25,18 
Okna 1,1 1,5 (1,2) 114,42 
Dveře 0,7 1,7 (1,2) 7,25 

Tab.č.18 Výsledné hodnoty 
Celková měrná ztráta prostupem tepla HT = 759,19 W/K 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,31 W/(m2·K) 
Budova je klasifikována do třídy B – úsporná 
 
Energetický štítek obálky budovy viz. příloha č.7 Protokol k energetickému štítku obálky 
budovy.  
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Finanční rozvaha na základě počtu pracovních čet pro 

montáž LOP 

Úvod 

Byla porovnána finanční efektivnost při nasazení jedné a dvou čet při montáži lehkého 
obvodového pláště. Při nasazení jedné čety, s počtem pracovníků šest, byla práce 
odvedena za dobu dvou a půl měsíce, přičemž při nasazení dvou pracovních čet se tato 
doba montáže zkrátila zhruba na měsíc a půl. Zjišťovali jsme, jestli nebudou finančně 
výhodnější náklady na stavbu, při zkrácení doby výstavby nasazením dvou pracovních 
čet. V rozvaze byly zohledněny průměrné hrubé mzdy pracovníků a náklady spojené 
s příplatkem za pronájmem lešení. 

Při nasazení jedné pracovní čety a délky výstavby dva a půl měsíce: 

Náklady na pracovní četu: 

Hrubá hodinová mzda zaměstnance: 102 Kč/hod. 
Počet odpracovaných hodin denně: 8 hod. 
Počet odpracovaných hodin celkem: 424 hod (53 dní) 
Počet členů pracovní čety: 6 
Náklady na pracovníky: 102 x 424 x 6  =259 488,- 
Náklady za příplatek při pronájmu lešení: 70 244,- 
Cena celkem za mzdy pracovníků a příplatek k pronájmu lešení:  
259 488+70 244= 329 732,- 

Při nasazení dvou pracovních čet a délky výstavby jeden a půl měsíce: 

Náklady na pracovní četu: 

Hrubá hodinová mzda zaměstnance: 102 Kč/hod. 
Počet odpracovaných hodin denně: 8 hod. 
Počet odpracovaných hodin celkem: 224 hod (28 dní) 
Počet členů pracovní čety: 6 
Náklady na pracovníky celkem: 102 x 224 x 2 x 6  =274 176,- 
Náklady za příplatek při pronájmu lešení: 42 077,- 
Cena celkem za mzdy pracovníků a příplatek k pronájmu lešení:  
274 176+42 077= 316 253,- 
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Vyhodnocení 

Při porovnání nákladů za pracovníky vyjde  finančně lépe nasazení jedné pracovní čety. 
Když však připočteme příplatky spojené s pronájmem lešení na dva a půl měsíce, už 
nám hodnoty nákladů vychází o něco hůře, než při nasazení dvou pracovních čet, které 
odvedou danou práci rychleji a díky tomu nejsou tak vysoké náklady na pronájem 
lešení. Pro danou práci je tedy z finančního hlediska efektivnější nasazení dvou 
pracovních čet. 
 
Grafické zhodnocení nasazení jedné a dvou pracovních čet je v příloze bakalářské práce 
viz. Příloha č.4 Časový plán (Harmonogram). 
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ZÁVĚR: 

Cílem mé bakalářské práce bylo provedení ucelených částí stavebně-technologické 
dokumentace, která je v současnosti nezbytná pro provedení vybrané etapy stavby. 
Shromáždění základních technických informací o projektu a seznámení se s detaily 
provedení vybrané technologické etapy a vytvoření jejího pracovního postupu. 
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Použité normy a přepisy: 
 
ČSN EN 10204 ( 42 0009 ) 08/2005. Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly  
ČSN EN 26 927 ( 72 2330 ) 12/1993 Stavební konstrukce. Těsnící hmoty – tmely, 
Názvosloví  
ČSN 73 0035 - Z3 10/2006. Zatížení stavebních konstrukcí  
ČSN 73 0210-1 01/1993 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění  
ČSN EN 13670 (732 400 ) 07/2010 Provádění betonových konstrukcí  
ČSN 73 0212-3 11/1996 Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty  
ČSN EN ISO 717-1 až 2 ( 73 0531 ) ( A1 03/2007 ) Akustika. Hodnocení zvukové 
izolace stavebních konstrukcí a v budovách   
ČSN 73 0532 03/2010 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 
Požadavky 
ČSN 73 0540  03/2005  Tepelná ochrana budov. ( soubor norem )  
ČSN 73 0600 11/2000 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení  
ČSN 73 0802 06/2009 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty  
ČSN 73 0804 03/2010 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty  
ČSN 73 0810 05/2010 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost 
stavebních kcí  
ČSN 73 0821 06/2007 Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních 
konstrukcí 
ČSN 73 0823 Z2 08/2007  Stupeň hořlavosti stavebních hmot  
ČSN 73 2601 Z4 09/2010  Provádění ocelových kcí  
ČSN 73 2611 Z Úchylky rozměrů a tvarů ocelových kcí 
ČSN 73 3440 ( 94/04 ) Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení  
ČSN 73 3610 ( 88/12/01 ) změny *1 11/97, *2 7/98. Klempířské práce stavební  
ČSN 73 8101 ( 83/03/01 ) změny *a 7/86, *2 8/94, opravy 10/98. Lešení. Společná 
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