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Abstrakt 

Bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu zastřešení bytové budovy v Rakovníku. 

Zabývá se nosnou konstrukcí krovu, izolací podkroví, klempířskými prvky a krytinou. Práce 

obsahuje technologické předpisy, výkaz výměr, časový plán, výkresy a ostatní technologickou 

dokumentaci etapy.  

Klíčová slova 

Technologie, stavba, staveniště, zařízení staveniště, technická zpráva, projektová dokumentace, 

výkaz výměr, technologický předpis, rozpočet, časové plán, stroje, bezpečnost práce, kvalitativní 

požadavky, krokev, vaznice, fólie, tepelná izolace. 

Abstract 

The bachelor thesis deals with building technology stage roof of a residential building in Rakovník. 

It deals with the supporting structure of the roof, attic insulation, plumbing and roofing elements. 

The work includes technical regulations, bills of quantities, schedule, drawings and other technical 

documentation in stages 

Keywords 

Technology, construction, construction site, the construction site equipment, technical report, 

project documentation, statement, the technological regulation, budget, time plan, machines, work 

safety, quality requirements, Rafter, Purlin, foil, heat insulation. 
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Úvod 

Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou zastřešení pozemního objektu. 

Jedná se o objekt bytové budovy, která má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží a 

podkroví. Zastřešení objektu bude provedeno dřevěným trámovým krovem vaznicové 

soustavy. Stavba se nachází ve městě Rakovník.  

Bakalářská práce řeší technologické předpisy zastřešení objektu a zateplení podkroví.  

Součástí práce je technická zpráva řešeného objektu, situace stavby, výkaz výměr, 

řešení organizace výstavby, zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, 

kvalitativní požadavky, bezpečnost práce řešené technologické etapy a položkový 

rozpočet.  

Časový plán je řešen v programu Microsoft Project a rozpočet je řešen v programu 

BUILDPower. 
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1. Identifikační údaje 

Název stavby:    Novostavba bytového domu 

Místo stavby:    Lokalita Zátiší – jih 

Kraj:     Středočeský 

Parcela:    611/1 k. ú. Rakovník 

Investor:    SALK spol. s.r.o. 

Projektant:    SPRINK s.r.o. Rakovník 

Zodpovědný projektant:  Ing. Ivan Macourek 

Stavební úřad:   Rakovník 

Zastavěná plocha stavby:  325 m2 

Obestavěný prostor:   4 835 m3 

1.1. Informace o objektu 

Projekt řeší novostavbu bytového domu v lokalitě Zátiší - jih v Rakovníku na parcele v 

návaznosti na již provedenou zástavbu bytových domů. Objekt bude umístěn v mírně 

svažitém terénu v dostatečném odstupu od stávajících staveb, aby nedošlo k jejich 

zastínění podle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Objekt má tři nadzemní a jedno 

podzemní podlaží a podkroví.  Na každém nadzemním podlaží je umístěno pět až šest 

bytových jednotek podle varianty řešení. V podkroví jsou pokoje mezonetového bytu. V 

podzemním podlaží je vstupní část, sklepní kóje, kotelna s ohřevem TUV, sušárna a 

garážová stání. 

Objekt obsahuje 16 bytů ve složení: 

1. 68,8 m2 3+kk  6. 68,8 m2 3+kk 
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2. 43,1 m2 2+kk  7. 43,1 m2 2+kk  

3. 28,4 m2 gars.  8. 28,4 m2 gars. 

4. 38,4 m2 2+kk  9. 38,4 m2 2+kk 

5. 42,6 m2 2+kk  10. 42,6 m2 2+kk 

11.  42,6 m2 2+kk 

12.  38,4 m2 2+kk 

13.  104,7 m2 4+1 mezonet 

14.  104,7 m2 4+1 mezonet 

15.  37,4 m2 2+kk 

16.  42,6 m2 2+kk  

Ke každému bytu dále přísluší samostatná sklepní kóje o ploše 4 - 5 m2 a balkon 

(kromě garsoniér). 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.1. Zhodnocení staveniště 

Před vlastním zahájením stavebních prací bude zřízeno zařízení staveniště sloužící na 

ochranu pracovníků před nepříznivým počasím a pro skladování materiálu. Staveniště 

se bude nacházet na pozemku stavebníka v katastrálním území Rakovník na parcele č. 

611/1.  
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1.2. Urbanistické, architektonické řešení stavby, případně pozemků s ní 

souvisejících 

Řešené území leží v katastrálním území Rakovník. Jedná se o mírně svažitý pozemek. 

Objekt bytového domu je navržen jako novostavba. Objekt má tři nadzemní a jedno 

podzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu je navržen na severní fasádě domu. 

1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

Bytový dům je navržen jako třípodlažní s obytným podkrovím, podsklepený. Ke 

každému bytu dále přísluší samostatná sklepní kóje o ploše 4 - 5 m2 a balkon (kromě 

garsoniér).  

 

Obrázek 1: Pohled na bytový dům 

Založení objektu 

Objekt je založen na monolitických základových pasech v mírně svažitém terénu. 

Základové pasy pod nosnými obvodovými zdmi jsou šířky 850 mm, pod vnitřními 

nosnými zdmi jsou šířky 1200 mm. A pod terénem jsou v hloubce 1500mm. 

 



 

 

8 

 

Svislá konstrukce 

Nosná i nenosná svislá konstrukce je tvořena cihelnými bloky Porotherm. Obvodová 

nosná konstrukce je šířky 450 mm a vnitřní nosná konstrukce má šířku 300 mm a 250 

mm. Nenosné konstrukce je tloušťky 100 mm. 

Komínové těleso je vytvořeno systémem Schiedel Uni.  

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je řešena železobetonovou Filigránovou deskou. Tloušťka stropní 

konstrukce je 285mm. Stropní konstrukce je složena z nášlapné vrstvy, betonové 

mazaniny tloušťky 50mm, kročejové izolace Nobasil tloušťky 20mm, železobetonové 

desky a filigránové desky. 

Zastřešení 

Zastřešení objektu bude provedeno dřevěným trámovým krovem vaznicové soustavy s 

krytinou cementovláknitých šablon Cembrit Česká šablona v grafitové barvě a 

plechovou titan-zinkovou krytinou.  Nad zaoblenou částí střechy je lepený vazník. 

 

Obrázek 2: Pohled na krov 
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Obrázek 3: Pohled na zastřešení objektu 

Podkroví je obytné (nachází se zde dva byty) a zateplené.  

Na zateplení střechy je použita mezikrokevní a podkrokevní izolace Unifit 035 v tloušťce 

180mm a 120mm. Jako parozábrana je použita folie Jutafol. 

Podhled je zateplen izolací z kamenné vlny Nobasil MPS v tloušťce 180mm. Jako 

parozábrana je použita folie Jutafol N. Podhled je sádrokartonový z protipožárních 

desek GKF v tloušťce 2x12,5mm.  

Střešní okna jsou značky Velux typ GGL s lemováním EDS do ploché střešní krytiny. 

Řešení vnějších ploch 

Vnější plochy jsou zatravněny. Přístupová cesta je ze zámkové dlažby. Příjezd 

ke sklepnímu parkovišti je řešeno asfaltovou příjezdovou cestou napojenou na ulici 

Otýlie Beníškové. 

1.4. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Vzhledem k předcházející výstavbě jsou všechny inženýrské sítě dostupné v blízkosti 

stavby a budou napojeny pouze poměrně krátkými přípojkami. 
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1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svážném území  

Venkovní parkoviště budou zřízena pro stání osobních automobilů a spolu s využitím 

čtyř navržených garážových stání bude podle zvolené varianty umožňovat parkování 

vozidel k bytům v poměru 1:1.  

1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Hodnocení emisí škodlivin při provozu rodinného domu emise škodlivin nevznikají. 

Emise z automobilové dopravy budou ve srovnání se stávající dopravou v daném území 

minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce ovlivněna kvalitou 

vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a provozem posuzované 

stavby 

1.7. Řešení bezbariérového užívání 

Bezbariérové řešení bytového domu není řešeno 

1.8. Průzkumy o měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do 

projektové dokumentace  

Prostor staveniště byl zaměřen polohopisným a výškopisným plánem zhotoveným v 

měřítku 1:500 v červnu 2002 p. Tomášem Rašínem. 

Dále byl na staveništi proveden inženýrsko-geologický průzkum během července 2002 

RNDr. Radmilem Drahoňovským a posudek stavebních ploch z hlediska radonového 

rizika 

1.9. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém  

Jako podklady slouží tyto dokumenty: 
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V papírové podobě polohopis  

Sítě bez kót (profily kanalizace a vodovodu). 

Katastrální mapa 

Na situaci byly vyznačeny vytyčovací body v rozích objektu a vyznačeny polohopisné a 

výškopisné kóty vzhledem k hranicím pozemku. 

1.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory  

Jedná se o projekt bytového domu  

1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky. K výstavbě používá vlastní pozemek. 

Zastínění stávajícího objektu na parcele 5403 a 5471 novostavbou bytového domu 

Dům 1 a Dům 2 bylo posouzeno podle ČSN 73 04301 pomocí Daniljukových diagramů z 

přílohy v této normě. Posouzení bylo provedeno pro nejvíce zastíněný byt v 1.NP 

bytových domů pro datum 1. března.  

Z diagramu pak vyplývá, že k zastínění domem č. 1 dochází v období mezi 12:45 a 

13:15 hod, to znamená, že posuzovaný byt je osluněn při této kombinaci 5,0 hod. ze 

dne, což je podle ČSN doba více než dostatečná.  

Pro období 21. června pak k zastínění novostavbou vůbec nedochází. 

K zastínění domu na parcele 5403 novostavbou Domu 2 dochází mezi 9:30 a 10:40 

hod, to znamená, že posuzovaný pokoj je osluněn 6:15 hod denně – odpovídá 

požadavků ČSN 73 4301 

Pro období 21. června pak k zastínění novostavbou vůbec nedochází. 



 

 

12 

 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že novostavba splňuje požadavky ČSN na 

zastínění sousedních objektů. 

1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Všichni pracovníci se musí řídit platnou legislativou, zejména zákonem č.309/2006 Sb. 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále se řídí 

následujícími nařízeními vlády: NV č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 

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

a NV č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. Pracovníci budou pravidelně náležitě školeni. Pokud 

nebudou plnit podmínky BOZP, hrozí jim pokuta. Práce, pro kterou musí být zajištěna 

odborná způsobilost, mohou provádět pouze osoby s danou kvalifikací, pro kterou mají 

platnou zdravotní a odbornou způsobilost. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 

přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.), poškození v 

případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

3. Požární bezpečnost 

Dřevěné prvky jsou natřeny protipožárním nátěrem. Ze spodu jsou dále chráněny 

protipožárním sádrokartonem čímž daná konstrukce vyhoví požární bezpečnosti. Tímto 

nevznikají žádné škodlivé látky. Na chodbách jsou umístěny ruční hasicí přístroje. V 

bytech i společných prostorách jsou umístěny požární hlásiče. V celém objektu jsou 

značeny směry útěku při požáru. Vše dle platných norem ČSN 730802, ČSN 730833. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navržena v souladu s požadavky stanovenými Zákonem o ochraně veřejného 

zdraví a dalšími platnými zákony a vyhláškami. 

5. Bezpečnost při užívání 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky předpisů a 

příslušných norem. Stavba po dokončení umožňuje svým charakterem její bezpečné 

užívání.  

6. Ochrana proti hluku 

Stavba splňuje požadavky dle norem. Při užívání stavby nebude vznikat žádné 

nadměrné množství hluku. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Tepelně technické vlastnosti obvodového a střešního pláště jsou navrženy v souladu s 

novelizovanou ČSN 730540-2, která již respektuje hodnoty platné v zemích EU. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Stavba není řešena jako bezbariérová  

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Stavba podléhá škodlivým vlivům vnějšího prostředí, převážně působení povětrnostních 

vlivů.  
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Veškeré použité vnější materiály, veškeré provedené nátěry ocelových a dřevěných 

konstrukcí jsou provedeny tak, aby dlouhodobě odolávali škodlivým vlivům vnějšího 

prostředí. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje podmínky regulačního plánu obce, tj. splňuje základní požadavky na 

situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva podle vyhlášky 

č. 380/2002 Sb. 

11. Inženýrské stavby 

11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Bytový dům je napojen na veřejnou kanalizaci.  

11.2. Zásobování vodou 

Bytový dům je napojen na veřejný vodovod.  

11.3. Zásobování energiemi 

Bytový dům je napojen na plynovod. 

11.4. Zdroj tepla a ohřev TUV 

V 1. podzemním podlaží je kotelna s ohřevem TUV. 

11.5. Řešení dopravy 

V blízkosti bytového domu je odstavné parkoviště a v 1. podzemním podlaží jsou čtyři 

garážová stání. 
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Nevyskytují se 
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1. Obecné informace 

1.1. Identifikační údaje 

Název stavby:    Novostavba bytového domu 

Místo stavby:    Lokalita Zátiší – jih 

Kraj:     Středočeský 

Parcela:    611/1 k. ú. Rakovník 

Investor:    SALK spol. s.r.o. 

Projektant:    SPRINK s.r.o. Rakovník 

Zodpovědný projektant:  Ing. Ivan Macourek 

Stavební úřad:   Rakovník 

Zastavěná plocha stavby:  325 m2 

Obestavěný prostor:   4 835 m3 

1.2. Informace o objektu 

Projekt řeší novostavbu bytového domu v lokalitě Zátiší - jih v Rakovníku na parcele v 

návaznosti na již provedenou zástavbu bytových domů. Objekt bude umístěn v mírně 

svažitém terénu v dostatečném odstupu od stávajících staveb, aby nedošlo k jejich 

zastínění podle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Objekt má tři nadzemní podlaží, na 

každém z nich je umístěno pět až šest bytových jednotek podle varianty řešení a 

podkroví, v kterém jsou pokoje mezonetového bytu. V podzemním podlaží je vstupní 

část, sklepní kóje, kotelna s ohřevem TUV, sušárna a garážová stání. Zastřešení 

objektu bude provedeno dřevěným trámovým krovem vaznicové soustavy s krytinou 

cementovláknitých šablon Cembrit Česká šablona v grafitové barvě a plechovou titan-
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zinkovou krytinou. Podkroví je obytné, zateplené. Na zateplení střechy je použita 

mezikrokevní a podkrokevní izolace Unifit 035 v tloušťce 180mm. Ostatní zateplení je 

provedeno izolací z kamenné vlny Nobasil MPS v tloušťce 180mm. Jako parozábrana je 

použita Jutafol S. Podhled je sádrokartonový z protipožárních desek GKF v tloušťce 

2x12,5mm. Jako parozábrana je použita Jutafol N. Střešní okna jsou značky Velux typ 

GGL o rozměru 940x1400 mm s lemováním EDS do ploché střešní krytiny. 

2. Materiály 

2.1. Dřevěné prvky 

2.1.1. Pozednice 

Název Šířka/výška Délka Kusy 

Pozednice 160/100 7650 2 

Pozednice 160/100 7800 2 

Pozednice 160/100 1200 2 

Pozednice 160/100 2190 2 

Pozednice 160/100 4430 2 

2.1.2. Sloupky 

Název Šířka/výška Délka Kusy 

Sloupek 160/160 960 8 

2.1.3. Vaznice 

Název Šířka/výška Délka Kusy 

Vaznice 160/240 1700 2 
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Vaznice 160/240 4100 2 

Vaznice 160/240 4120 2 

Vaznice 160/240 4370 2 

Vrcholová vaznice 160/240 4550 1 

Vrcholová vaznice 160/240 3850 1 

2.1.4. Kleštiny 

Název Šířka/výška Délka Kusy 

Kleštiny 80/160 5680 14 

Kleštiny 80/160 5900 2 

2.1.5. Vazník 

Název Šířka/výška Délka Kusy 

Lepený vazník 100/180 10300 3 

Lepený vazník 100/180 9000 1 

Lepený vazník 100/180 5000 1 

Lepený vazník 100/180 11600 1 

2.1.6. Latě  

Název Šířka/výška Spotřeba [m/m2] Spotřeba [m] 

Latě 60/40 4,76 1500 

2.1.7. Bednění 

Název Výška [mm] Plocha [m2] 

Bednění pro Ti-Zn 24 60 
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2.1.8. Krokev 

Název Šířka/výška Délka Kusy 

Krokev 100/180 1500 8 

Krokev 100/180 2770 8 

Krokev 100/180 4450 8 

Krokev 100/180 5310 8 

Krokev 100/180 7795 10 

Krokev 100/180 1850 1 

Krokev 100/180 695 1 

Krokev 100/180 1420 2 

Krokev 100/180 1990 2 

Krokev 100/180 1930 2 

Krokev 100/180 2300 2 

Krokev 100/180 2890 2 

Krokev 100/180 2920 2 

Krokev 100/180 3555 2 

Krokev 100/180 4920 2 

Krokev 100/180 750 2 

Krokev 100/180 1490 2 

Krokev 100/180 2222 2 

Krokev 100/180 2945 2 

Krokev 100/180 3940 2 

Krokev 100/180 5650 2 

Krokev 100/180 5420 2 
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Krokev 100/180 3045 2 

Krokev 100/180 10000 4 

Krokev 100/180 6500 4 

2.2. Materiál pro okap 

Název Rozměr Délka [mm] Kusy 

Žlab Ø150 4000 22 

Spojka žlabu - - 30 

Vnější roh 90° - 6 

Žlabový kotlík 150/100 - 8 

Žlabový hák - - 120 

Svodová roura Ø100 4000 15 

Svodová roura Ø100 1000 4 

Koncovka žlabu Ø150 - 6 

Oblouk svodové roury 72° - 18 

Spojka svodové roury - - 25 

Objímka svodové roury Ø100 - 60 

2.3. Střešní krytina 

Název 
Plocha 

[m2] 

Rozměry 

[mm] 

Spotřeba 

[ks/m2] 

Kusů 

s rezervou 

Cembrit 300 400x400 10.10 3100 

Plech Ti-Zn 110 1000x2000 1.3 150 
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Název 
Délka 

[m] 

Rozměry 

[mm] 

Spotřeba 

[ks/m] 

Kusů 

s rezervou 

Hřebenáč 480 230 2,5 150 

2.4. Střešní okna 

Název 
Počet 

[ks] 

Rozměry 

[mm] 

Spotřeba 

[ks] 

Velux 12 940x1400 12 

2.5. Pojistná hydroizolace 

Název 
Rozměry 

[m] 

Plocha 

[m2] 

Plocha + rezerva 

[m2] 

Dekfol 110 1,5 x 50 450 500 

2.6. Skladování materiálu 

Dřevěné prvky budou uskladněny na skládce k tomu předem určené. Skládka musí být 

pevná, rovná a odvodněná. Dřevěné prvky se uskladňují na hranoly o rozměrech 200 x 

200mm a nesmí se dotýkat země. Jednotlivé patra jsou též prokládány hranoly. Výška 

skládky nesmí překročit 1,5m. Dřevěné prvky je nutno zakrýt plachtou, aby se zamezilo 

nepříznivému působení klimatických vlivů. 

Střešní kratina „Česká šablona“ bude uskladněna na paletách v původním obalu. Musí 

být uskladněna na suchém a větraném místě s pevným a rovným podkladem. 

Titan-zinkový plech musí být uskladněn na skládce k tomu určené. Balíky plechu musí 

být řádně podloženy a uloženy v podélném směru mírně šikmo, aby eventuelní proniklá 

voda či vzniklý kondenzát mohly odtékat. Je vhodné přikrýt balíky plechů plachtou, 

která chrání plechy před deštěm a nečistotami ovzduší ve srážkové vodě obsaženými, 

avšak nesmí být vzduchotěsná. 
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Materiál na oplechování musí být uskladněn v balících v uzamykatelné skladovací 

buňce. Materiál na provádění okapu bude uskladněn v nově budovaném objektu. 

Spojovací prvky budou uskladněny v uzamykatelné skladovací buňce. 

2.7. Doprava materiálu 

Materiál bude na stavbu dopravován nákladním automobilem Iveco s hydraulickou 

rukou. Rozměrnější prvky, hlavně vazníky, budou dopravovány tahačem Iveco Hi-street 

s návěsem. 

Na stavbě budou dřevěné prvky dopravovány na skládku a na místo montáže pomocí 

autojeřábu. Krytina a izolace bude dopravována pomocí šikmého výtahu a stavebního 

výtahu. 

3. Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude předáno za přítomnosti stavbyvedoucího. K převzetí pracoviště dojde 

ve smluveném termínu. Při předání staveniště je nutné zkontrolovat provedení 

veškerých prací, které souvisejí s prováděním konstrukce krovu. Musí být vyzděny 

všechny svislé nosné konstrukce posledního podlaží. Podlahu posledního podlaží musí 

tvořit vyrovnaná betonová mazanina, která musí být dostatečně zatvrdlá, aby byla 

umožněna pochůznost. Půdní nadezdívka, vnitřní nosné zdivo, pilířky, komínové i 

schodišťové zdivo jsou provedeny v souladu s projektovou dokumentací. Pokud se 

v půdním prostoru budou nacházet nějaké věci nebo konstrukce větších rozměrů, je 

nutné je dopravit do půdního prostoru dříve, než začne samotné provádění krovu. Tyto 

objekty je nutné uskladnit tak, aby během provádění krovu nepřekážely. O předání 

pracoviště se provede zápis do stavebního deníku.  
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4. Pracovní podmínky 

4.1. Teplota a počasí 

Práce na střeše lze vykonávat v teplotách od 5 °C do 30 °C. V teplotách vyšších než 30 

°C musí být zajištěny pravidelné přestávky a práce nesmí probíhat na přímém slunci.  

Titan-zinkový plech nesmí být zpracován při teplotě nižší než 10 °C. Pokud je teplota 

nižší, je nutné zahřívat opracovávané okraje.   

Stavební práce nesmí být prováděny za jakýchkoliv nepříznivých podmínek a zejména 

při silném dešti či vytrvalém dešti, při silném větru o rychlosti větší než 8m/s, při 

sněžení, náledí, mlze či krupobití. Dohlednost v místě práce nesmí být menší než 30m. 

Při nevhodných podmínkách se nesmí vykonávat pracovní činnosti takové, jaké udává 

nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

U jakékoli z těchto podmínek bude stavební proces přerušen na dobu, než bude počasí 

splňovat podmínky pro další pokračování stavby. Pokud bude pozastavena pracovní 

činnost díky nepříznivému počasí, musí to být zapsáno do stavebního deníku a 

podepsáno osobami k tomu určenými. 

4.2. Obecné podmínky 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnost a ochrany zdraví při práci a 

přijímáním opatřením k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření 

vyplývající z právních a dalších předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům a odstraňovat či 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
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4.3. Podmínky na staveništi 

Po staveništi se budou pohybovat pouze osoby k tomu určené. Budou používat 

ochranné pracovní pomůcky. Budou zajištěna mobilní WC (suchá) s umývárnou. 

Staveniště bude zabezpečeno mobilním plotem výšky 2m. Na staveništi budou 

vyhrazeny prostory ke skladování materiálů a stavebních strojů. Materiál bude ukládán 

tak, aby bylo zabráněno jeho navlhnutí a případnému poškození stavební technikou. 

Pro pohyb strojů po staveništi budou upraveny a řádně zpevněny příjezdové plochy. 

Dále se na staveništi budou nacházet provozní a sociální objekty. V případě výjezdu 

strojů či automobilů ze staveniště budou očištěny pneumatiky a jiné konstrukce proti 

znečištění komunikace. 

5. Personální obsazení 

Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení, řádně proškolení a 

splatnými strojními průkazy. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje 

technický stav stroje. Veškeré práce budou probíhat v oploceném prostoru staveniště, 

takže není nutno provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření v okolí staveniště. 

Pracovní četa: 

- 4x tesař 

- 4x klempíř 

- 4x pokrývač 

- 4x pomocný pracovník 

- 1x jeřábník 
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6. Stroje, přístroje a ostatní pomůcky 

Stroje, přístroje a ostatní pomůcky jsou podrobně popsány v samostatné kapitole 

„Stroje a ruční nářadí“ 

6.1. Stroje 

Autojeřáb – Liebherr LTM 

Tahač s návěsem – Iveco + návěs Schwarzmuller 

Nákladní automobil – Iveco AD 410 

Šikmý výtah 

Stavební výtah 

6.2. Ruční nářadí 

Vrtačka, motorová pila, tesařské kladivo, dláto, dřevěná palice, rámová pila, ruční pilka, 

úhlová bruska, pákové nůžky, nůžky, pájka, pokrývačské kladívko, hoblík, nůž, 

ohýbačka na háky, tužka, gumová palička 

6.3. Měřící pomůcky: 

Metr, pásmo, provázek, tesařský úhelník, laťové měřítko, vodováha 

6.4. Ochranné pomůcky: 

Pracovní oděv, obuv, přilba, rukavice, brýle, lana, sedák pro práci na střeše, karabiny a 

zajišťovací prvky 
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7. Postup práce 

Po předání pracoviště se může začít s montáží krovu a následnou pokládkou krytiny. 

Krov je vaznicové soustavy a nad zaoblenou částí střechy jsou lepené vazníky. 

7.1. Osazení a kotvení pozednic  

Pozednice se osadí pomocí autojeřábu na půdní nadezdívku. Bude kotvena do 

pozedního věnce. Pozednice je nutné uložit dle projektové dokumentace. Jejich spojení 

bude zajištěno skobami. Ukotvení do železobetonového pozedního věnce bude pomocí 

závitových tyčí o průměru 16 mm. Do betonu budou předvrtány díry o průměru 19-20 

mm. Zároveň se vyvrtají díry do pozednic, za které budou pozednice uchyceny 

podložkou a maticí za závitovou tyč. Závitové tyče budou ve věnci ukotveny ve věnci 

chemickými kotvami. Ukotvení tyčí v betonu musí být alespoň 120 mm, tyče budou 

rozmístěny po 2 m od sebe. Provedení pozednic je důležité pro celkovou stabilitu 

celého krovu. 

7.2. Osazení vaznic na zdivo 

Vaznice se osadí na vnitřní nosné zdivo. Kotvení bude provedeno pomocí chemických 

kotev. Důležité je uložení dle projektové dokumentace. 

7.3. Osazení vrcholových vaznic 

Vrcholové vaznice jsou uloženy na sloupky, které jsou ukotveny do vnitřního nosného 

zdiva pomocí úhelníků. Důležité je uložení dle projektové dokumentace. 

7.4. Uložení krokví 

Krokve se budou osazovat na vaznice, vrcholovou vaznici a pozednici osedláním dle 

projektové dokumentace. Do dřevěných prvků budou krokve probity krovovými hřeby 

o délce 260 mm. Ve vrcholu jsou krokve spojeny plátováním a dvěma svorníky. Je 
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třeba vše důkladně kontrolovat, zda je krov správně proveden a osazen kvůli 

následnému pohybu osob při dalších pracích. 

7.5. Uložení kleštin 

Kleštiny jsou jednostranné a jejich připevnění ke krokvím bude provedeno pomocí 

svorníků.  

7.6. Uložení lepeného vazníku 

Vazník se osadí pomocí autojeřábu na vaznice přímo z nákladního automobilu. Vazníky 

se ukládají na středovou a vrcholovou vaznici na předem připravené kotevní tyče, které 

jsou po vzdálenostech 0,8m. 

7.7. Pokládání pojistné hydroizolační fólie na krokve 

Na krokve se vodorovně s okapem pokládá hydroizolační fólie Knauf Insulation LDS 

0,04. Fólie je připevněna kontralatěmi položenými od okapu k hřebeni. 

7.8. Montáž okapu 

Při montáži žlabových háků je nutné určit směr spádu. Sklon spádu musí být cca 3 mm 

na metr. Musíme označit místo ohybu háku v nejvyšším bodě. 

Žlabový hák se ohne pod úhlem sklonu střechy (30°) tak, aby byl zadní okraj žlabu o 

10 mm výše než přední. Tím se zabrání přetékání žlabu u domovní zdi. 

Montáž prvního žlabového háku se začne v nejvyšším bodě. Ostatní žlabové háky se 

pak musí ohnout tak, aby žlab byl v předepsaném. 

Háky položíme vedle sebe. Místa ohnutí ostatních žlabových háků označíme pomocí 

čáry.  

První se montují krajní žlabové háky. Napne se dvojitá šňůra a pomocí vodováhy se 

zkontroluje spád, který bude 0,5%. Ostatní žlabové háky se vyrovnají dle šňůry 
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(odstup háků musí být max. 900 mm). Žlabový hák se musí umístit vždy mimo spojky 

žlabů. Háky se přichycují pomocí vrutů na zhuštěné laťování. 

Při montáži žlabu se musí stanovit umístění žlabového kotlíku podle polohy svodové 

roury. Pomocí žlabového kotlíku se zakreslí výřez. Vyvrtá se díra pro vystřihnutí 

odtokového otvoru ve žlabu. Vystřihne se odtokový otvor žlabu kleštěmi. Kleštěmi se 

opatrně vytvaruje okraj otvoru ve směru odtoku.  

Při připevňování žlabu je nutné spojení jednotlivých žlabů v přední návalce pomocí 

spojovacího elementu. Poté dojde k zavěšení žlabu a připevnění. Je třeba dodržet cca 3 

mm odstup mezi jednotlivými žlaby (vytvoření dilatační mezery ve spojce). Při montáži 

tvarovek se musí připevnit čela žlabu. Je třeba dbát na to, aby těsnění dosedlo na 

vnější stranu žlabu a aby nebylo zkroucené.  

Poté se zavěsí kotlík zasunutím do přední návalky žlabu a připevní se ohnutím zadní 

části.  

Zezadu se zahákne spojka žlabu a vepředu se zaklapne zamykací mechanismus a 

následně se zafixuje pomocí pojistného plíšku.  

Zavěsí se vnitřní, případně vnější roh. Poté dojde ke spojení se žlabem pomocí spojky 

žlabu. Připevní se na stěnu objímky se závity s odstupem max. 2 m. Poté se namontují 

svodové roury a oblouky.  

7.9. Zastřešení cementovláknitou šablonou 

Jako krytina je navržena vláknocementová šablona Cembrit Česká šablona v grafitové 

barvě. Rozměr šablony je 400x400 mm. Pro její uložení se musí nejdříve uložit latě a 

kontralatě.  

První lať se připevní na samotný okraj kontralatí směrem kolmo s krokvemi. Na tuto 

lať se ještě před kotvením krytiny osadí okapový žlab. První a zároveň nejspodnější 

lať musí být vodorovná a správně osazená jelikož se od ní budou odměřovat další latě 

směrem k vrcholu střechy. Další latě se měří pomocí laťového měřidla od první latě. 
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Pro Českou šablonu je osová vzdálenost latí 210 mm. Latě pro českou šablonu 

zahustíme u lemování střechy, nároží, úžlabí, komínu a prostupů. 

7.9.1. Montáž střešního okna 

Latě okolo otvoru se zahustí, poté se střešní okno osadí. Správné osazení se kontroluje 

vodováhou. Pomocí montážních úhelníků se upevní okno po obvodě k lati. Poté se 

vyrovnají spáry mezi rámem a křídlem okna pomocí plastového klínku pro zajištění 

správného otevírání a zavírání střešního okna. Vloží se tepelná izolace po celé délce 

rámu. Namontuje se podstřešní hydroizolační fólie. Nainstaluje se drenážní žlábek pro 

odvod kondenzátu. Poté se okno olemuje. 

7.9.2. Založení šablony 

 

Obrázek 4: Založení šablony 

Krytina je předsazena do okapu 50mm. Odvod vody je zajištěn plechovou okeničkou. 

Do spodní vrstvy zakládací řady se použije půlka šablony č. 1, u druhé vrstvy zakládací 

řady se pro estetický vzhled přistřihne protilehlý roh dílu č. 2. Šablona druhé vrstvy 

zakládací řady se přepevní třemi hřebíky v mírném trojúhelníku.  
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7.9.3. Montáž  

Česká šablona se připevňuje přibitím hřebíků do dřevěného podkladu tvořeného latěmi  

40×60 mm, dále se přichycuje vichrovou sponou. Každý kus krytiny je držen dvěma 

hřebíky a jednou vichrovou sponou. Mezi jednotlivými kusy krytiny musí být zachována 

mezera 4 mm pro umístění vichrové spony. Vichrová spona se ohne dolů po směru 

spádu střechy. Přesah české šablony ve špičce musí být 18 - 23 mm. Skládaná krytina 

se klade směrem od okapu ke hřebeni a zprava doleva (zleva doprava). Úpravy krytin 

(dělením) se provádí speciálními ručními nebo pákovými nůžkami na stříhání 

vláknocementového materiálu. Okapová hrana krytiny přesahuje 50mm do okapového 

žlabu. Hranu krytiny u závětrné lišty, lemování prostupů apod. je nutno ve spodní části 

zaoblit tak, aby odváděná voda stékala do plochy střechy. Díl krytiny, který je větší než 

polovina celého dílu, se vichruje. 

1. Horní špička šablony se pokládá 

zároveň s horní hranou latě, otvory na 

přibití jsou pak ve středu předcházející 

latě. 

2. Šablona se přibije dvěma hřebíky do 

středu latě. Hřebíky prochází kolem 

materiálu šablony předcházející řady, 

prostor kolem otvoru je tak podložen. 

3. Po přibití šablony se zasunou vichrové 

spony za šikminu šablony. 

4. Vichrová spona na špici se ohne dolů 

po směru spádu střechy. 

7.9.4. Montáž hřebenáče 

Na vrchol krokví se připevní hřebenové držáky s hřebenovou latí. Výška hřebenové latě 

je závislá na sklonu střechy. První (poslední) hřebenáč se přišroubuje k hřebenové lati 

vrutem s podložkou (min. průměr 4 mm). První hřebenáčová příchytka se upevní 2 

Obrázek 5: Přichycení šablony 
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hřebíky přes hřebenáč do hřebenové latě příchytkou hřebenáče 155×19 mm a vruty 

ke hřebenové lati, osadí se druhý hřebenáč a hřebenáčová příchytka se přihne tak, aby 

přichytila druhý hřebenáč. 

7.9.5. Montáž ventilačního a anténního prostupu 

Hlavice se umísťují nad příslušným potrubím. Montáž je stejná jako u samotné krytiny. 

Hlavice se založí do příslušné řady a připevní se dvěma hřebíky a vichrovou sponou. U 

obdélníku se následující řada nad hlavicí upraví do požadovaného tvaru. 

7.10. Zastřešení titan-zinkovým plechem 

Jako krytina nad lodžiemi je navržen titan-zinkový plech. Rozměr plechů je 1000 x 

2000 mm.  

Pro uložení se musí nejdříve uložit celoplošné bednění výšky 25mm. Bednění se začíná 

pokládat od okapu vodorovně s okapovou hranou.  

První plech se klade v pravém úhlu s okapem. Plechy se upevňují pomocí vrutů do 

dřeva (4,8 x 35mm) s EPDM podložkou.  Pro úpravu rozměrů krytiny se používají 

profesionální prostřihové nůžky. Je důrazně zakázáno použítí kotoučových pil nebo 

úhlových brusek. Při použití zmíněného nářadí hrozí nenávratné poškození organického 

povlaku a následná koroze.  

8. Jakost a kontrola 

Kontroly jsou popsány v samostatné kapitole „Kvalitativní požadavky na výstavbu“ 

8.1.  Kontrola vstupní 

Vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita, ochrana 

Kontrola provedení půdní nadezdívky, vnitřního zdiva 
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Kontrola konstrukcí vystupujících nad rovinu střechy 

Kontrola připravenosti pracoviště a strojů 

8.2. Kontrola mezioperační 

Kontrola pracovního postupu a dodržení projektové dokumentace 

Kontrola rovinnosti a svislosti jednotlivých prvků 

Kontrola provádění jednotlivých tesařských spojů  

Kontrola kotvení všech části konstrukce krovu 

Kontrola provedení pojistné hydroizolace 

Kontrola osazení okapu 

Kontrola správnosti osazení střešního okna 

Kontrola osazování a spojování střešních šablon 

Kontrola osazování a spojování Ti-Zn plechu 

8.3. Kontrola výstupní 

Kontrola ochrany dřevěných prvků proti nepříznivým vlivům (škůdci, plíseň, hniloba), 

která bude provedena speciálním nástřikem nebo nátěrem 

Kontrola osazení jednotlivých prvků 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost na stavbě je podrobně popsána v samostatné kapitole „Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci“ 
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9.1. Obecné požadavky 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. a 101/2005 Sb. 

9.2. Nejdůležitější body:  

Nejčastější rizika vychází z práce a manipulace materiálem ve výšce a v pohybu pod 

místem práce. Samostatná rizika a jejich řešení jsou popsány v samostatné kapitole XX. 

Normy a body, které se těmito riziky zaobírají, jsou: 

č. 591/2006 Sb. - důležité paragrafy: §2, §3, 

č. 362/2005 Sb. - důležité body: II, IV, V, VI 

Vedoucí prací je povinen dále zajistit dodržování vyhlášky č. 324/1990 Sb. a č. 48/1982 

Sb.: 

· § 52 týkající se zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí, 

· § 48 až § 51 týkající se zajištění pracoviště, osob i materiálů proti pádu. 

Každý pracovník má povinnost užívat předepsaných pracovních ochranných pomůcek. 

Přesvědčí se po převzetí pomůcek o jejich kvalitě, kompletnosti a bezzávadnosti. 

Všichni pracovníci jsou povinni používat ochrannou přilbu, reflexní vestu, kvalitní 

pracovní oděv a pracovní obuv. 

9.3. Povinnosti dodavatele 

Vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. 

Dodat technologie provádění a patřičnou technickou dokumentaci. 

Zaškolit pracovníky na danou práci, kterou budou provádět. 

Zajistit pracoviště proti vniknutí cizích osob, zabezpečit materiál. 
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9.4. Stroje:  

Stavební stroje musí být přepravovány na pracoviště tak, aby během přepravy nedošlo 

k poškození stroje a ani úrazu osob. 

Stroje se nakládají a vykládají na přepravní auto dle návodu výrobce, tak aby nedošlo 

k ohrožení zdraví pracovníků ani kolemjdoucích osob. 

Strojník musí být řádně proškolen na daný typ stavebního stroje a musí vlastnit průkaz 

strojníka stavebních strojů a oprávnění k obsluze. 

Za bezpečnost provozu zodpovídá řidič stroje 

10. Ekologie 

10.1.  Obecné informace 

Ekologie v místě stavby nebude ohrožena. Neohrozí ani znečištění podzemních vod, ani 

nadměrné emise vůči prachu, neboť nejbližší obývané objekty se nacházejí 

v dostatečné vzdálenosti. 

Při provádění musí být dodržovány zejména následující předpisy:  

Zákon č. 185/2001 sb.  

Zákon č. 381/2001  

Nařízení vlády 148/2006 sb.  
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Nadále podle katalogu odpadů, dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 503/2004 Sb. se budou na pracovišti vyskytovat: 

kód kategorie Druh stavebního odpadu 

17 01 - Beton, cihly, tašky a keramika 

17 02 - Dřevo, sklo a plasty 

17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
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1. Obecné informace 

1.1.  Identifikační údaje 

Název stavby:    Novostavba bytového domu 

Místo stavby:    Lokalita Zátiší – jih 

Kraj:     Středočeský 

Parcela:    611/1 k. ú. Rakovník 

Investor:    SALK spol. s.r.o. 

Projektant:    SPRINK s.r.o. Rakovník 

Zodpovědný projektant:  Ing. Ivan Macourek 

Stavební úřad:   Rakovník 

Zastavěná plocha stavby:  325 m2 

Obestavěný prostor:   4 835 m3 

1.2. Informace o objektu 

Projekt řeší novostavbu bytového domu v lokalitě Zátiší - jih v Rakovníku na parcele v 

návaznosti na již provedenou zástavbu bytových domů. Objekt bude umístěn v mírně 

svažitém terénu v dostatečném odstupu od stávajících staveb, aby nedošlo k jejich 

zastínění podle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Objekt má tři nadzemní podlaží, na 

každém z nich je umístěno pět až šest bytových jednotek podle varianty řešení a 

podkroví, v kterém jsou pokoje mezonetového bytu. V podzemním podlaží je vstupní 

část, sklepní kóje, kotelna s ohřevem TUV, sušárna a garážová stání. Zastřešení 

objektu bude provedeno dřevěným trámovým krovem vaznicové soustavy s krytinou 

cementovláknitých šablon v grafitové barvě a plechovou titan-zinkovou krytinou. 
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Podkroví je obytné, zateplené. Na zateplení střechy je použita mezikrokevní a 

podkrokevní izolace Unifit 035 v tloušťce 180mm. Ostatní zateplení je provedeno izolací 

z kamenné vlny Nobasil MPS v tloušťce 180mm. Jako parozábrana je použita Jutafol S. 

Podhled je sádrokartonový z protipožárních desek GKF v tloušťce 2x12,5mm. Jako 

parozábrana je použita Jutafol N. Střešní okna jsou značky Velux typ GGL o rozměru 

940x1400 mm s lemováním EDS do ploché střešní krytiny. 

2. Materiály 

2.1. Tepelná izolace 

Název Rozměry 
Plocha 
[m2] 

m2 /role 
(balení) 

Rolí / paleta Palet 

Unifit 035 1200x3500 265 4,2 24 3 

Unifit 035 1200x5300 265 6,36 24 2 

Nobasil MPS 600x1000 150 1,2 28 5 

2.2. Parotěsná zábrana 

Název 
Rozměry 

[m] 

Plocha 

[m2] 

Plocha + rezerva 

[m2] 

Jutafol 1,5 x 250 380 400 

2.3. Sádrokarton 

Název Rozměry Plocha Kusů 

SDK GKF 1250/2000 470 200 

2.4. Skladování materiálu 

Izolace je nutno skladovat na rovné a zpevněné ploše chráněné proti atmosférickým 

srážkám. Pro uskladnění teplené izolace bude použit nově budovaný objekt. 

Sádrokartonové desky je třeba skladovat ve vodorovné poloze a chránit je proti 

vlhkosti. Jako podklad pod desky se použijí hranoly nebo palety. Vzdálenost prokladů 
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nesmí být větší než 25 cm, jinak hrozí zprohýbání desek. Pro skladování bude použit 

nově budovaný objekt. 

Spojovací prvky budou uskladněny v uzamykatelné skladovací buňce. 

2.5. Doprava materiálu 

Materiál bude na stavbu dopravován nákladním automobilem Iveco s hydraulickou 

rukou. 

Na stavbě se materiál na místo práce bude dopravovat pomocí stavebního výtahu. 

3. Převzetí pracoviště 

Pracoviště bude předáno za přítomnosti stavbyvedoucího. K převzetí pracoviště dojde 

ve smluveném termínu. Při předání staveniště je nutné zkontrolovat provedení 

veškerých prací, které souvisejí s prováděním zateplení podkroví. Zastřešení objektu 

musí být hotové, stropy dostatečně únosné a všechny mokré procesy dokončené. 

Podkroví musí být uklizené a nesmí se zde vyskytovat žádné překážky, aby se zde 

pracovníci mohli bezpečně pohybovat. O předání pracoviště se provede zápis do 

stavebního deníku. 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Teplota a počasí 

Systémy Knauf se aplikují po dokončení všech mokrých procesů, při stabilizované 

teplotě podkladu min. +5 ºC a vzdušné relativní vlhkosti max. 65 %. Při spárování 

nesmí teplota v místnosti klesnout pod 10 ºC.  

Všechny okolní konstrukce musí být dostatečně vyzrálé a nesmí být mokré. 
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4.2. Obecné podmínky 

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, 

pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnost a ochrany zdraví při práci a 

přijímáním opatřením k předcházení rizikům. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření 

vyplývající z právních a dalších předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům a odstraňovat či 

minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 

4.3. Podmínky na staveništi 

Po staveništi se budou pohybovat pouze osoby k tomu určené. Budou používat 

ochranné pracovní pomůcky. Budou zajištěna mobilní WC (suchá) s umývárnou. 

Staveniště bude zabezpečeno plotem. Na staveništi budou vyhrazeny prostory ke 

skladování materiálů a stavebních strojů. Materiál bude ukládán tak, aby bylo 

zabráněno jeho navlhnutí a případnému poškození stavební technikou. Pro pohyb 

strojů po staveništi budou upraveny (pomocí násypů) a řádně zpevněny příjezdové 

plochy. Dále se na staveništi budou nacházet provozní a sociální objekty. V případě 

výjezdu strojů či automobilů ze staveniště budou očištěny pneumatiky a jiné 

konstrukce proti znečištění komunikace. 

5. Personální obsazení 

Veškeré práce budou probíhat v oploceném prostoru staveniště, takže není nutno 

provádět žádná zvláštní bezpečnostní opatření v okolí staveniště. 

Pracovní četa: 

- 6x izolatér 

- 2x truhlář 

- 2x pomocný pracovník 
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6. Stoje, přístroje a ostatní pomůcky 

Stroje, přístroje a ostatní pomůcky jsou podrobně popsány v samostatné kapitole 

„Stroje a ruční nářadí“ 

6.1. Stroje 

Stavební výtah 

6.2. Ruční nářadí 

Nůž na minerální izolaci, vrtačka, sponkovačka, nůžky, kladivo, kleště, rovná lať pro 

řezání izolace, značkovací šňůra, nůžky na plech, aku-šroubovák, brusná mřížka, 

špachtle, hladítko 

6.3. Měřící pomůcky 

Metr, vodováha 

6.4. Ochranné pomůcky 

Pracovní oděv, obuv, přilba, rukavice, brýle 

7. Postup práce 

Po převzetí a kontrole pracoviště může dojít k realizaci zateplení podkroví. Zateplení 

krovu bude provedeno pomocí tepelné izolace Unifit v tloušťce 180 mm vložené mezi 

krokve a v tloušťce 120 mm vložené pod krokve. Zateplení podhledu bude provedeno 

pomocí teplené izolace Nobasil NPS v tloušťce 180mm. Dále bude budována 

předsazená nezateplená stěna, která se nachází ve vzdálenosti 750 mm od obvodové 

stěny. Opláštění bude provedeno pomocí sádrokartonových desek Knauf GKF tloušťky 

2 x 12,5mm. Na všechny konstrukce je použit dřevěný rošt. Mřížka roštu má rozměry 

900 x 900mm. 
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7.1. Kontrola pojistné hydroizolace 

Provede se kontrola pojistné hydroizolační fólie Dekfol D110 special. Prohlédne se její 

správné ukončení, aby fólie odváděla vodu mimo obvod budovy. Zkontroluje se 

správné napojení fólie na přiléhající a prostupující prvky, jako jsou např. komínová 

tělesa. Pokud jednotlivé pásy hydroizolační fólie nejsou vzduchotěsně slepené, slepí se 

dodatečně zdola pomocí LDS těsnících pásků. 

7.2. Nařezání tepelné izolace 

Izolace Unifit se volí ve stejné tloušťce jako je výška krokví to je 180mm. Podkrokevní 

izolace bude tloušťky 120mm. Pásy se formátují z izolace o šířce odpovídající světlé 

rozteči krokví s rezervou 10 až 20 mm. Řez se vede kolmo k rovině izolace nožem na 

minerální izolaci. 

7.3. Vyplnění dutiny za pozednicí 

Krov se začíná izolovat od pozednice. Pomocí odřezků minerální izolace Unifit se vyplní 

dutina okolo pozednice.  

7.4. Vložení tepelné izolace 

Nařezané pásy se vkládají mezi krokve 

tak, aby kopírovaly rovinu krokví. 

Správně naformátovaná izolace Unifit 

se vkládá mezi krokve snadno a v 

konstrukci následně drží bez nutnosti 

jakékoliv dodatečné fixace.  

Obrázek 6: Tepelná izolace vložená mezi krokve 
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7.5. Montáž roštu 

Provede se montáž roštu nosné konstrukce podhledu. Rošt zároveň vymezuje prostor 

pro vložení druhé vrstvy tepelné izolace a izolace podhledu. Jeho vzdálenost od krokví 

by měla být pokud možno všude stejná. Provede se rošt pro předsazenou stěnu.  

7.6. Vložení podkrokevní izolace 

Vloží se podkrokevní izolace Unifit do nosného dřevěného roštu sádrokartonového 

podhledu.  

7.7. Vložení tepelné izolace do podhledu 

Do podhledu se vloží tepelná izolace Nobasil NPS v tloušťce 180mm. Izolace se 

uchycuje pomocí drátu. 

7.8. Připevnění fólií 

Na nosný rošt se připevní Jutafol N. K dřevěnému roštu se kotví pomocí sponek. Fólie 

se klade se vzájemným přesahem 150 mm. V místě napojení na prostupující prvky 

(komínová tělesa, střešní okna atd.) se volí přesah fólie také 150 mm.  

7.9. Slepení fólií 

Všechna napojení fólií vzduchotěsně se slepí pomocí pásků LDS Solifit nebo LDS 

Soliplan. Spoje se zděnými konstrukcemi se vytvoří pomocí LDS těsnícího pásku.  

7.10. Připevnění opláštění ze sádrokartonových desek 

Provede se opláštění konstrukce sádrokartonovými deskami Knauf GKF v tloušťce 2 x 

12,5 mm. Desky se přidělají pomocí šroubů k nosnému roštu. Nejdříve se přidělá první 

vrstva desek. Očistí a obrousí se hrany. Poté se přidělá druhá vrstva desek. Musí dojít 

k posunutí desek. Nikde nesmí vzniknout situace, že by měli desky nad sebou spáry ve 

stejném místě. 
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Parozábrana omezí vznik netěsností v místě průniku vrutů.  

 

Obrázek 7: Opláštění sádrokartonem   Obrázek 8: Montáž předstěny 

7.11. Zatmelení opláštění 

Všechny hrany řezaných i příčných spojů se lehce zkosí hrubým brusným papírem. Poté 

se všechny spoje vyplní tmelící hmotou, do které se bezprostředně položí výstužná 

páska pomocí stěrky. Páska se opětovně přejede a zahladí. Druhé stěrkování se 

provádí širokou stěrkou. U příčných hran se druhé stěrkování roztáhne do větší šířky, 

aby se docílil plynulý přechod do okolní plochy desky. 

8. Jakost a kontrola 

8.1. Kontrola vstupní 

Kontrola provedení krovu, spoje, poloha a svislost 

Vizuální kontrola materiálu, dobré uskladnění, množství a kvalita 

Kontrola připravenosti pracoviště  

Kontrola pojistné hydroizolace 
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8.2. Kontrola mezioperační 

Kontrola pracovního postupu a dodržení projektové dokumentace 

Kontrola vložení izolace 

Kontrola roštu, osazení, rozměry 

8.3. Kontrola výstupní 

Kontrola opláštění 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost na stavbě je podrobně popsána v samostatné kapitole „Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci“ 

9.1. Obecné požadavky 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. a 101/2005 Sb. 

Každý pracovník má povinnost užívat předepsaných pracovních ochranných 

pomůcek. Přesvědčí se po převzetí pomůcek o jejich kvalitě, kompletnosti a 

bezzávadnosti. Všichni pracovníci jsou povinni používat ochrannou přilbu, reflexní 

vestu, kvalitní pracovní oděv a pracovní obuv. 

9.2. Povinnosti dodavatele 

Vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. 

Dodat technologie provádění a patřičnou technickou dokumentaci. 

Zaškolit pracovníky na danou práci, kterou budou provádět. 

Zajistit pracoviště proti vniknutí cizích osob, zabezpečit materiál. 
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10. Ekologie 

10.1. Obecné informace 

Ekologie v místě stavby nebude ohrožena. Neohrozí ani znečištění podzemních vod, ani 

nadměrné emise vůči prachu, neboť nejbližší obývané objekty se nacházejí 

v dostatečné vzdálenosti. 

Při provádění musí být dodržovány zejména následující předpisy:  

Zákon č. 185/2001 sb.  

Zákon č. 381/2001  

Nařízení vlády 148/2006 sb.  

Nadále podle katalogu odpadů, dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 503/2004 Sb. se budou na pracovišti vyskytovat: 

kód kategorie Druh stavebního odpadu 

17 06 - Izolační materiály 

17 02 - Dřevo, sklo a plasty 
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1. Identifikační údaje 

Název stavby:    Novostavba bytového domu 

Místo stavby:    Lokalita Zátiší – jih 

Kraj:     Středočeský 

Parcela:    611/1 k. ú. Rakovník 

Investor:    SALK spol. s.r.o. 

Projektant:    SPRINK s.r.o. Rakovník 

Zodpovědný projektant:  Ing. Ivan Macourek 

Stavební úřad:   Rakovník 

Zastavěná plocha stavby:  325 m2 

Obestavěný prostor:   4 835 m3 

1.1. Informace o objektu 

Projekt řeší novostavbu bytového domu v lokalitě Zátiší - jih v Rakovníku na parcele v 

návaznosti na již provedenou zástavbu bytových domů. Objekt bude umístěn v mírně 

svažitém terénu v dostatečném odstupu od stávajících staveb, aby nedošlo k jejich 

zastínění podle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Objekt má tři nadzemní a jedno 

podzemní podlaží a podkroví. 

2. Obecné informace 

Staveniště se rozkládá na stavební parcele číslo 611/1 a má plochu 1900 m2. Na celé 

ploše staveniště bude sejmuta ornice a uschována na skládce v horní části pozemku. 

Část zeminy bude po dokončení stavby použita na drobné terénní úpravy. Pozemek 
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bude oplocen mobilním plotem výšky 2m. Příjezd i odjezd na staveniště je z nově 

vybudované dočasné vnitro staveništní silnice, která je napojena na hlavní komunikaci. 

3. Objekty zařízení staveniště 

Objekty dočasného charakteru jsou umístěny tak, aby nenarušili vlastní investiční 

výstavbu, jedná se o skládky materiálu, skladový kontejner, kontejner pro 

stavbyvedoucího, kontejnery pro zaměstnance a kontejner s wc a sprchou. 

4. Objekty provozní 

4.1. Skladovací kontejner 

Pro skladování materiálů menších rozměrů a 

hmotností je použit skladovací kontejner 

Rozměry buňky jsou šířka: 2 438 mm, délka: 6 

058 mm a výška: 2 800 mm.  

4.2. Oplocení 

Staveniště bude oploceno po celém svém 

obvodu provizorním neprůhledným mobilním 

plotem výšky 2m, který zamezuje pohledu na 

stavbu a zachycuje nečistoty unikající ze staveb. 

Jednotlivé panely jsou spojeny bezpečnostními 

svorkami.  

4.3. Komunikace 

Na staveništi bude zřízena nová provizorní vnitro staveništní komunikace. Komunikace 

pro vozidla bude vybudovaná ze zpevněného hrubozrnného kameniva o frakci 12 mm, 
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které je položeno na geotextílii. Trasa komunikace je patrná z výkresu - ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ.  Vjezd vyhoví všem mechanismům pro plynulý vjezd i výjezd. 

Komunikace plně vyhoví provozu, který bude na staveništi v rámci primární a 

sekundární dopravy. Údržbové práce jsou nutné při znečištění komunikace. Zhotovitel 

se zaručuje využívanou komunikaci v rámci výstavby vést v takovém stavu, aby 

nedocházelo k porušování hygienických předpisů (prašnost, hluk, nadměrné zanesení 

komunikace zeminou a jinými materiály). 

4.4. Volné zpevněné plochy 

Pro uskladnění materiálů bez nutného zastřešení. Rozmístění skladovacích ploch viz. 

výkres - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Skládky jsou zpevněny uložením betonových panelů o 

rozměrech 1,5 x 3m. Panely jsou sazeny na zhutněnou vrstvu štěrku. Skladovaný 

materiál nesmí být skladováním znehodnocen a musí se dodržet požadavky na 

skladování těchto materiálů dané výrobcem. 

5. Objekty sociální a správní 

5.1. Buňka stavbyvedoucího 

Vnitřní vybavení této buňky je 1 x elektrické topidlo, 3 x elektrická zásuvka a okna s 

plastovou žaluzií. Rozměry buňky jsou šířka: 2 438 mm, délka: 3000 mm a výška: 2 

800 mm. 

el. přípojka: 380 V/32 A 
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5.2. Buňka pro zaměstnance 

Vnitřní vybavení této buňky je 1 x elektrické topidlo, 

3 x elektrická zásuvka a okna s plastovou žaluzií.  

Rozměry buňky jsou šířka: 2 438 mm,  

délka: 6 058 mm a výška: 2 800 mm. 

el. přípojka: 380 V/32 A 

5.3. Buňka wc+sprchy 

Vnitřní vybavení této buňky je 2 x elektrické topidlo, 2 x sprchová kabina, 3 x 

umývadlo, 2 x pisoár, 2 x toaleta a 1 x boiler 200 litrů. Rozměry buňky jsou šířka: 2 

438 mm, délka: 6 058 mm a výška: 2 800 mm. 

el. přípojka: 380 V/32 A 

přívod vody: 3/4" 

odpad: potrubí DN 1 

 

6. Doprava 

Doprava na staveniště není nijak problémová.  

Vjezd na staveniště je z ulice Otýlie Beníškové, uzamykatelnou branou na východní 

straně staveniště. 
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6.1. Primární 

Materiál bude na stavbu dopravován nákladním automobilem Iveco s hydraulickou 

rukou. Větší dřevěné prvky, hlavně vazníky, budou dopravovány tahačem s návěsem. 

6.2. Sekundární 

Na staveništi se materiál uskladní pomocí hydraulické ruky nákladního automobilu. Pro 

další manipulaci s dřevenými prvky bude použit mobilní jeřáb. Pro manipulaci 

s ostatním materiálem bude sloužit stavební výtah a šikmý výtah. 

7. Osvětlení staveniště 

Na staveništi bude rozmístěno několik světelných lamp. Lampy budou umístěny u 

staveništních buněk a potom vždy jedna v každém rohu budovaných komplexů. 

8. Hlídání staveniště 

Hlídání staveniště je zajištěno umístěním vrátnice v bezprostřední blízkosti bran při 

vjezdu a výjezdu ze staveniště, které budou elektronicky propojeny. Po celé obvodu je 

staveniště zajištěno oplocením výšky 2 m bez žádných dalších bran.  

Žádná zvláštní opatření nejsou uvažována. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Podrobný popis a celkové zpracování BOZP a bližší znění vyhlášek je zpracováno v 

samostatné části.  

Každý pracovník bude dodržovat zákon pro BOZP č. 309/2006 o bližších požadavcích na 

BOZP na staveništi a vyhlášky č. 591/2006 Sb. a vyhlášku 362/2005 Sb. Požadavky na 

BOZP při nebezpečí pádu.  
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Každý pracovník má povinnost užívat předepsaných pracovních ochranných pomůcek. 

Přesvědčí se po převzetí pomůcek o jejich kvalitě, kompletnosti a bezzávadnosti. 

Všichni pracovníci jsou povinni používat ochrannou přilbu, reflexní vestu, kvalitní 

pracovní oděv a pracovní obuv. 

10. Životní prostředí 

Stavba ani staveniště nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Odpady 

vyprodukované stavbou budou zlikvidovány specializovanými institucemi dle zákona. 

Nepředpokládá se ekologicky nebezpečný odpad. Všechny stroje budou mít po 

předepsané revizní kontrole, takže se nepředpokládá žádný únik ekologicky 

nebezpečných tekutin. V případě úniku ekologicky nebezpečných tekutin, budou 

neprodleně odborně odstraněny. 

11. Požární bezpečnost  

Požární bezpečnost je v souladu s vyhláškou MV č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb. vyhláška 

Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru, zejména 41 odst. 2) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve 

znění pozdějších předpisů a s vyhláškou MMR č. 499/2006 o dokumentaci staveb. 

12. Důležitá telefonní čísla, shromažďovací místo 

Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena na viditelné nástěnce na buňce 

stavbyvedoucího. V případě nebezpečí je shromažďovací místo na odstavném 

parkovišti naproti budovanému objektu. 

Tísňová volání 112  

Hasiči 150  
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Policie 158  

Rychlá záchranná služba 155  

13. Likvidace ZS 

Dodavatel stavby je povinen dle smlouvy o dílo vyklidit celé staveniště 14 dnů po 

kolaudaci stavby. Po uplynutí této doby může dodavatel stavby ponechat na staveništi 

pouze to, co je potřeba k odstranění vad určených při kolaudaci 
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1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich 

zajištění 

V průběhu stavby bude potřebný materiál dovážen pomocí nákladního automobilu 

Iveco. 

1.1. Maximální spotřeba vody 

Maximální spotřeba vody se určuje pro potřebnou dimenzi potrubí vodovodní přípojky. 

Rozhodující jsou potřeby vody pro účely výstavby a pro hygienické účely. Vzhledem k 

tomu, že tato etapa nevyžaduje žádné mokré procesy, bude přípojka dimenzována 

pouze na potřeby pro hygienické účely, které se odvíjí od maximálního počtu 

pracovníků na stavbě v daný okamžik. 

SPOTŘEBA VODY PRO SOCIÁLNÍ A 
HYGIENICKÉ ÚČELY 

STŘEDNÍ NORMA 
[l/prac.] 

POČET 
PRAC. 

CELKEM 
[l] 

Sprchy 45 10 450 

Hygienické účely 60 10 600 

Celkem 1050 

Celková spotřeba vody: 

Qb = 0,0984 l/s 

Jmenovitá světlost potrubí pro zadanou technologickou etapu hrubé vrchní stavby 15 

mm. Potrubí bude však větší, jelikož se bude řídit technologickou etapou, která 

vykazuje spotřebu vody také pro účely výstavbových procesů. 

1.2. Maximální příkon elektrické energie 

Výpočet potřebného množství elektrické energie se určí ze složek potřebných pro 

staveništní buňky a pro přístroje či mechanismy používané na stavbě. 
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Strojní zařízení Počet kusů Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 

Stavební výtah 1 5,5 5,5 

Šikmý výtah 1 4,5 4,5 

Motorová pila 2 3,3 6,6 

Celkem 16,6 

 

Typ buňky Počet buněk Příkon [kW] Příkon celkem [kW] 

 

Buňka 
stavbyvedoucího 

 

1 

Osvětlení = 0,036+0,06 
 

2,1 
Otopné těleso = 2 

 

Buňka pro 
zaměstnance 

 

3 

Osvětlení = 2 x 0,036+ 2 

x 0,06  

6,58 

 Otopné těleso = 2 

 

Hygienická buňka 

 

1 

Osvětlení = 2 x 0,036+ 2 

x 0,06  

4,2 
Otopné těleso = 2 x 2 

Celkem 12,88 

Nutný příkon elektrické energie: 

S = 24,13 kW 

Potřebný výkon pro danou technologickou etapu je 24,13 kW. 

2. Odvodnění staveniště 

Staveniště je odvodněno přirozeným sklonem.  
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3. Napojeni staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na ulice Otýlie Beníškové a Vaněčkova. Práce neomezují provoz 

na těchto ulicích. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po dokončení všech prací uvede 

dotčené komunikace do původního stavu. 

Staveništní rozvody budou řešeny dočasně a to napojením vody přes zbudovanou 

vodoměrnou šachtu, kanalizace bude napojena na revizní šachtu a elektrické vedení 

bude napojeno na rozvodnou skříň.  

3.1. Zásobování vodou 

Jako provizorní zásobování vodou bude sloužit dočasné napojení na stávající městský 

vodovodní řád. Napojovací bod bude na hranici staveniště. Na něm bude osazen 

vodoměr pro odečítání potřeby. Před návrhem vodovodní přípojky zařízení staveniště 

jako provizorní zásobování vodou se stanoví jakost vody a nutná minimální spotřeba z 

důvodu dimenze přípojky. 

3.2. Elektrická energie 

Na staveništi používáme proud o nízkém napětí a to proud střídavý 400/230V. Při 

návrhu je uvažováno napojení na trafostanici v blízkosti objektu. U této trafostanice 

bude osazen rozvaděč s měrnými hodinami spotřeby el. energie. Rozvod bude tažen 

od tohoto místa do staveništního rozvaděče umístěného u buňky stavbyvedoucího a 

odsud do dalších míst. Osvětlovací trasa bude vedena samostatně z důvodů 

koordinovaného zapínání a vypínání. Zásady pro rozvod jsou stejné jako u tras 

/400/230V. Uvnitř objektu bude osvětlení řešeno žárovkovými a výbojkovými tělesy 

napájenými ze staveništních rozvaděčů. 
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4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nemá negativní vliv na okolní zástavbu ani pozemky. 

5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 

asanace, demolice, kácení dřevin 

Staveniště je oploceno a nepřístupné třetím osobám bez oprávnění vstupu, aby došlo 

k zamezení úrazu. Práce a manipulace s materiálem mimo oplocení staveniště je 

zakázána. Kontejnery s odpadem budou zajištěny proti případné prašnosti. Na 

pozemku se nenachází žádné dřeviny. Na pozemku se nenachází žádné objekty, takže 

není nutné provádět demolice ani asanace. 

6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Vlastníkem stavební parcely 611/1 je investor. Investor uvolňuje parcelu k účelu 

výstavby bytového domu po celou dobu výstavby. Nebudou nutné žádné další zábory. 

7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí 

při výstavbě, jejich likvidace 

Stavba ani staveniště nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Na staveništi se 

budou vyskytovat kontejnery na odpad dle právě prováděných prací podle katalogu 

odpadů. Dále se budou stále na staveništi nacházet kontejnery na tříděný odpad. 

Odpady vyprodukované stavbou budou zlikvidovány specializovanými institucemi dle 

zákona. Nepředpokládá se ekologicky nebezpečný odpad.  

Všechny stroje budou mít po předepsané revizní kontrole, takže se nepředpokládá 

žádný únik ekologicky nebezpečných tekutin. V případě úniku ekologicky nebezpečných 

tekutin, budou neprodleně odborně odstraněny. 
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8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun deponie zemin 

Vytěžená zemina a sejmutá ornice bude odvezena na skládku. Část vytěžené zeminy se 

použije k budoucí úpravě pozemku. 

9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zeleň, která bude dotčena stavbou, se obnoví. Stavba bude probíhat tak, aby nedošlo 

ke znečišťování vzduchu a vody vlivem stavebních prací. Znečištěná voda bude 

odváděná staveništními rozvody.  

Ochrana vzduchu - zamezení prašnosti a uniknutí toxických látek do ovzduší. 

10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Splněny podmínky dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci). 

11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb 

Není potřeba provádět žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb, protože se v blízkosti stavby nenachází žádné stavby. 
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12. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Pro stavbu bytového domu dopravní inspektorát nenavrhl žádná dopravně inženýrská 

opatření. 

13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinků 

vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Staveniště je oploceno a nepřístupné třetím osobám bez oprávnění vstupu, aby došlo 

k zamezení úrazu. U vjezdů na staveniště jsou zřízeny vrátnice. 

14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Datum zahájení technologické etapy:   3/2013 

Datum dokončení technologické etapy:   5/2013  
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1. Obecné informace 

1.1. Identifikační údaje 

Název stavby:    Novostavba bytového domu 

Místo stavby:    Lokalita Zátiší – jih 

Kraj:     Středočeský 

Parcela:    611/1 k. ú. Rakovník 

Investor:    SALK spol. s.r.o. 

Projektant:    SPRINK s.r.o. Rakovník 

Zodpovědný projektant:  Ing. Ivan Macourek 

Stavební úřad:   Rakovník 

Zastavěná plocha stavby:  325 m2 

Obestavěný prostor:   4 835 m3 

1.2. Informace o objektu 

Projekt řeší novostavbu bytového domu v lokalitě Zátiší - jih v Rakovníku na parcele v 

návaznosti na již provedenou zástavbu bytových domů. Objekt bude umístěn v mírně 

svažitém terénu v dostatečném odstupu od stávajících staveb, aby nedošlo k jejich 

zastínění podle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Objekt má tři nadzemní podlaží, na 

každém z nich je umístěno pět až šest bytových jednotek podle varianty řešení a 

podkroví, v kterém jsou pokoje mezonetového bytu. V podzemním podlaží je vstupní 

část, sklepní kóje, kotelna s ohřevem TUV, sušárna a garážová stání. Zastřešení 

objektu bude provedeno dřevěným trámovým krovem vaznicové soustavy s krytinou 

cementovláknitých šablon v grafitové barvě a plechovou titan-zinkovou krytinou. 
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Podkroví je obytné, zateplené. Na zateplení střechy je použita mezikrokevní a 

podkrokevní izolace Unifit 035 v tloušťce 180mm. Ostatní zateplení je provedeno izolací 

z kamenné vlny Nobasil MPS v tloušťce 180mm. Jako parozábrana je použita Jutafol S. 

Podhled je sádrokartonový z protipožárních desek GKF v tloušťce 2x12,5mm. Jako 

parozábrana je použita Jutafol N. Střešní okna jsou značky Velux typ GGL o rozměru 

940x1400 mm s lemováním EDS do ploché střešní krytiny. 

2. Stroje 

2.1. Návrh strojní výbavy 

Jelikož se jedná o zastřešení bytového domu, tak z důvodu krátké výstavby a ceny je 

na přepravu materiálu navržen autojeřáb, tahač s přívěsem a nákladní automobil. Na 

dopravu krytiny na stavbě je použit střešní (šikmý) výtah. Na dopravu pracovníků a 

materiálu bude použit stavební výtah. Na stavbě se budou vyskytovat kontejnery na 

tříděný odpad, k jejichž dopravě bude použit nákladní automobil.  

Objekt je vysoký 14,6m. Nejtěžší prvek váží okolo 200kg a je přepravován do výšky 

12m a vzdálenosti 10 metrů. U ostatních prvků se hmotnost pohybuje okolo 100kg a 

největší výška a vzdálenost, do které jsou prvky dopravovány, se pohybuje okolo 13m 

a 16m. 

Při přepravě materiálu na staveniště musí být přečnívající konec (více než o 1 m) 

nákladu označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 x 300 mm. 
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2.2. Mobilní jeřáb, Liebherr LTM 1030-2.1  

 

Obrázek 9: Liebherr LTM 1030-2.1 

2.2.1. Použití 

Mobilní jeřáb bude využíván k dopravě dřevěných prvků krovu. 

2.2.2.  Podmínky pro práci 

Jeřábník s průkazem 

2.2.3. Základní technické parametry 

Délka      10 300 mm 

Šířka      2500 mm 

Výška      3550 mm 

Šířka s vysunutými opěrami   6000 mm 
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Celková hmotnost    24000 kg 

Nosnost     35000 kg 

Pojezd s břemenem    ano 

Délka základního výložníku   Zasunutý 9200 / Vysunutý 30000 mm 

Bezpečnostní zařízení   ano 

Výkon motoru    205 kW 

Maximální dopravní rychlost   80 km/hod 

Stoupavost     60 % 

Tažné zařízení    Ano 
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2.2.4. Dosah 
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2.3. Tahač, Iveco stratlis Hi-STREET 

 

Obrázek 10: Iveco Hi-STREET 

2.3.1. Použití 

Slouží pro přepravu rozměrného materiálu 

2.3.2. Technické parametry 

Výška  1210mm 

Šířka  2300mm 

Délka  1710mm 

Výkon  330 

2.3.3. Podmínky pro práci 

Řidič s oprávněním C 
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2.4. Návěs, Schwarzmuller 

 

Obrázek 11: Návěs Schwarzmuller 

2.4.1. Použití 

Slouží pro přepravu rozměrného materiálu 

2.4.2. Technické parametry 

Celková hmotnost soupravy (povolená)   42 t.  

Celková hmotnost (technická)    39 t.  

Zatížení náprav (technické)     27 t.  

Zatížení točnice (technické)    12 t.  

Vlastní hmotnost      cca 7,1 t.  

Délka ložné plochy      cca 13.500 mm.  

Šířka plošiny       cca 2.550 mm.  

Celková šířka       2.550 mm.  

Ložná výška       cca 220 mm nad výškou točnice. 
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2.5. Nákladní automobil s hydraulickou rukou, Iveco AD 410 T 45 

 

Obrázek 12: Iveco AD 410 T45 

2.5.1. Použití 

Slouží pro přepravu materiálu 

2.5.2. Technické parametry 

Celková dovolená hmotnost vozidla 41,000kg 

Nápravy     4 

Délka      7,500 mm 

Šířka      2,500 mm 

2.5.3. Podmínky pro práci 

Řidič s oprávněním C 
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2.6. Kontejnerová doprava, Avia D60 

 

Obrázek 13: Avia D60    Obrázek 14:  Avia D60 čelní pohled 

 

Obrázek 15: Avia D60 boční pohled 

2.6.1. Použití 

Přeprava kontejnerů ze staveniště na skládku 

2.6.2. Základní technické parametry 

A     2950 mm 

B     1415 mm 

C     5590 mm 
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D     2280 mm 

E     1849 mm 

Hmotnost celková   7490 kg 

Hmotnost pohotovostní  3250 kg 

Hmotnost užitečná   2740 kg 

Objem nádrže    120 l 

2.6.3. Podmínky pro práci 

Řidič s oprávněním C 

2.7. Stavební výtah 

2.7.1. Použití 

Přeprava materiálu a osob 

2.7.2. Základní technické parametry 

Nosnost  500 kg (osoby), 850 kg (náklad) 

Rychlost zdvihu 12m/min, 24 m/min (náklad) 

Max. výška  100 m 

Napájení  400 V/2,8/5,5 kW 

Vidlice   16 A (pětikolík) 

Obrázek 16: Stavební výtah 
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Rozměr klece   160/140/110 cm (d/š/v) 

Zastavěná plocha       2x2,5 m 

Přeprava osob         ANO 

2.8. Šikmý výtah 

2.8.1. Použití 

Přeprava materiálu  

2.8.1. Základní technické parametry 

Nosnost  až 200 kg (dle sklonu) 

Rychlost zdvihu 30 m/min 

Max. výška  18 m (ke kloubu) 

Napájení  230 V/16 A 

Rozměr koše  70/36/82 cm (d/š/v) 

2.8.2.  

2.8.3. Podmínky pro práci 

Teplota nad -5 °C a vítr do 8 m/s 

Obrázek 17: Šikmý výtah 
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3. Nářadí 

3.1. Motorová pila, STIHL MS 391 

 

Obrázek 18: Motorová pila STIHL 

3.1.1. Použití 

Úprava dřevěných prvků na staveništi  

3.1.2. Technická data 

Zdvihový objem cm³       64,1  

Výkon kW/k       3,3/4,5  

Hmotnost kg        6,4  

Hodnota vibrací vlevo/vpravo m/s²      4,0/4,0  

Hladina akustického tlaku dB(A)   105,0  

Hladina akustického výkonu dB(A)   115,0  

Poměr hmotnost/výkon kg/kW    1,9 
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3.1.3. BOZ 

Správné oblečení (Pracovní oblek, rukavice, boty, přilba, ochranné brýle) 

3.2. Vrtačka, Bosch GSB 13 

 

Obrázek 19: Vrtačka Bosch 

3.2.1. Použití 

Vrtání otvorů a utahování  

3.2.2. Technická data 

Utahovací moment (měkký šroubový spoj)   10,8 Nm 

Jmenovitý krouticí moment     1,8 Nm 

Frekvence příklepů při volnoběžných otáčkách  0 – 44.800 min-1 

Jmenovitý příkon      600 W 

Volnoběžné otáčky      0 – 2.800 min-1 

Výstupní výkon      301 W 
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Hmotnost bez kabelu      1,8 kg 

Závit připojení vrtacího vřetena    1/2" – 20 UNF 

Ø vrtání, beton      13 mm 

Ø vrtání, ocel       10 mm 

Ø vrtání, dřevo      25 mm 

Ø vrtání do zdiva      15 mm 

Upínací rozsah       1,5 – 13 mm 

3.3. Úhlová bruska, Bosch PWS 1900 

 

Obrázek 20: Bruska Bosch 

3.3.1. Použití 

Dělení, kartáčování, broušení a leštění 

3.3.2. Technická data 

Jmenovitý příkon    1900 W 

Hmotnost     4,4 kg 

Volnoběžné otáčky    6.500 ot/min 
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Průměr kotouče    230 mm 

Závit hřídele brusky    M14 mm 

Průměr pryžového brusného talíře  230 mm 

Průměr hrubovacího/dělícího kotouče 230 mm 

3.4. Ostatní nářadí a pomůcky 

tesařské kladivo 

dláto 

dřevěná palice 

rámová pila 

ruční pilka 

nůž 

hoblík 

pájka 

pákové nůžky 

nůžky 

pokrývačské kladívko 

nůž na minerální izolaci 

aku šroubovák 

sponkovačka 
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kleště  

rovná lať pro řezání izolace 

značkovací šňůra 

špachtle 

hladítko  

ohýbačka na háky 

tužka 

gumová palička 

4. Měřicí pomůcky 

4.1. Laťové měřidlo 

 

Obrázek 21: Laťové měřítko 

4.1.1. Použití 

Určený pro měření odstupů latí 

4.2. Ostatní měřicí pomůcky 

metr 
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pásmo 

tesařský úhelník 

vodováha 

provázek  

brusná mřížka 

5. Ochranné pomůcky 

5.1. Bezpečnostní sedák 

 

Obrázek 22: Bezpečnostní sedák 

5.1.1. Použití 

Určený pro jištění při práci ve výškách 

5.2. Ostatní ochranné pomůcky 

ochranné brýle 

pracovní oblek 

pracovní rukavice 
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pracovní obuv 

ochranná přilba 
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1. Kontrolní a zkušební plán konstrukce krovu 

1.1. Vstupní kontrola 

1.1.1. Kontrola projektové dokumentace 

Projektová dokumentace musí být schválena. Kontroluje se úplnost a správnost 

projektové dokumentace. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

1.1.2. Kontrola materiálu 

Kontroluje se druh dřeva, jeho jakost a správné množství. Dle projektové dokumentace 

se kontroluje rozměr a tvar prvku. Dřevěné prvky nesmí být poškozené, nesmí 

obsahovat podélné ani šikmé trhliny. Dřevo musí být bez kůry a bez lýka.  

Jednotlivé prvky by neměli vykazovat odchylku větší než 0,5 cm.  

Prvky musí být opracované před impregnací. Prvky opracované po impregnaci musí být 

ošetřen dodatečně. 

Dřevěné prvky musí být dostatečně vysušené. Vlhkost maximálně 20 %, měří se 

vlhkoměrem.  

Kontrolují se i spojovací prvky. Ty musí být bez povrchových vad a jejich počet a druh 

se kontroluje dle projektové dokumentace. 

1.1.3. Kontrola uskladnění materiálu 

Kontroluje se rovinnost, únosnost a odvodnění plochy, na které budou prvky umístěny. 

Dřevěné prvky se skladují na skládce a jsou podloženy hranoly o rozměrech 200 x 200 

mm a nesmí se dotýkat země. Jednotlivé úrovně prvků jsou též prokládány hranoly, 

aby nedocházelo ke kontaktu prvků. Výška vyskladněných prvků by neměla překročit 

1,5 m. 
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Všechny dřevěné skladované prvky musí být přikryty plachtou, aby se zabránilo vlhnutí 

dřeva vlivem počasí. Spojovací prvky a pomocný materiál je nutno uskladnit 

v uzamykatelném krytém skladu s pevnou podlahou Kontrolu provádí stavbyvedoucí a 

technický dozor investora. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

1.1.4. Kontrola klimatických podmínek 

Práce ve výskách se nesmí provádět za nepříznivých podmínek. Rychlost větru > 8m/s, 

snížená viditelnost (menší než 30m), náledí, sněžení, vytrvalý déšť… U jakékoli z těchto 

podmínek bude stavební proces přerušen na dobu, než bude počasí splňovat podmínky 

pro další pokračování stavby. Pokud bude pozastavena pracovní činnost díky 

nepříznivému počasí, musí to být zapsáno do stavebního deníku a podepsáno osobami 

k tomu určenými. 

1.1.5. Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontroluje se dokončení dřívějších prací. Konstrukce pro uložení krovu musí být 

dostatečně tuhé a únosné. Obvodové a vnitřní nosné zdivo musí být zakončeno 

věncem.  Musí být dokončeny všechny konstrukce vystupující nad úroveň střešní 

roviny. Z povrchu podlahy nejvyššího podlaží musí být odstraněny všechny překážky 

bránící provozu.   

Kontrola světlých rozpětí místnosti dle PD. Kontrola svislosti dřeva ±5mm. Kontrola 

rovinnosti ±10mm pro zdi do 4m, ±12mm do 8m, ±20mm zdi 8 – 16m. Kontrola 

rozměrů věnce a jeho dostatečná zatvrdlost (14 dní). Kontrola prvků pro pozednice, 

které jsou součástí věnce, jejich vzdálenosti a délka.  

1.1.6. Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontroluje se osvědčení pracovníků, obzvláště u obsluhy zdvihacího zařízení. Dále se 

kontroluje používání předepsaných ochranných pomůcek. 
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1.1.7. Kontrola technického stavu strojů a nástrojů potřebných k provádění 

prací 

Kontroluje se použitelnost stroje.  

1.1.8. Kontrola zdvihacího mechanismu 

Kontrola vhodnosti a únosnosti zdvihacího mechanismu. Kontrola uchycovacích prvků. 

1.2. Mezioperační kontrola 

1.2.1. Kontrola uložení pozednic 

Kontroluje se správné vyvrtání otvoru do pozednice, dle předepsané vzdálenosti 

(kotvené po 1,5 – 5m). Dále se kontroluje uložení pozednice na závitové tyče (věnec). 

Kontrola použití matek s podložkami a utažení na předepsanou sílu.  

1.2.2. Kontrola sloupků 

Kontrola připojení sloupků k vaznici (ocelová tělíska, botka….). Kontrolujeme svislost a 

polohu dle projektové dokumentace. 

1.2.3. Kontrola osazení vaznic 

Vaznice budou osazeny na nosných zdech a sloupcích. Kontrolujeme správnost osazení 

a kotvení. Podpory vaznic nesmí mít mezi sebou větší vzdálenost než 4,5m. Dle 

projektové dokumentace se kontroluje rovinnost a svislost. 

1.2.4. Kontrola provedení krokví a kleštin 

Kontroluje se osedlání krokví (hloubka zářezu = 1/3 výšky) na pozednici a vaznice. 

Kontroluje se osová vzdálenost krokví (0,8 – 1,2m). Kontrola připojení krokví (tesařské 

spoje, svorníky, hřebíky). Vzdálenost dřevěných prvků od komínových těles (min 50 

mm) a konstrukcí ústících nad rovinu střechy. Kontrola vzdáleností pro osazení 
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střešních otvorů, případné zřízení výměn krokví.  Kontrola kleštin, jejich osazení (přibití, 

svorníky), poloha. 

1.2.5. Kontrola osazení vazníku 

Kontroluje se osazení a kotvení vazníků. Musí být uloženy ve svislé poloze 

v předepsaných vzdálenostech. 

1.2.6. Kontrola tuhosti krovu 

Kontrola tuhosti dle dokumentace. Kontrola dodržení všech technologických postupů. 

Kontrola dotažení všech spojů. Hřebíky – zaražení, počet. Svorníky – utažení (lícování) 

1.3. Výstupní kontrola 

1.3.1. Kontrola latí a kontralatí 

Kontroluje se první lať, její osazení. Poté se kontrolují rozestupy mezi latěmi. 

1.3.2. Kontrola geometrie 

Kontrolují se rozměry a vzdálenosti jednotlivých prvků dle projektové dokumentace. 

Celá dřevěná konstrukce se zkontroluje ve vodorovném i svislém směru pomocí 

olovnice, vodováhy a provázku. Povolená odchylka ±10mm od projektového stavu.  

1.3.3. Ochrana konstrukce 

V případě, že se hned po ukončení krovu neprovádí konstrukce střešního pláště, je 

třeba konstrukci zakrýt a chránit proti účinkům počasí.  
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1. Obecné požadavky      

Na staveništi hlavně musí být bezpodmínečně dodrženy tyto zákony a nařízení vlády: 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobni 

ochranné prostředky 

 Zákon č. 183/ 2006 Sb., o uzemním plánovaní a stavebním řadu (stavební zákon) 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany 

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

zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)   

 

Dodavatel stavby zajistí, aby všechny materiály a prostředky použité na stavbě, měly 

platný certifikát. Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými a 

technologickými předpisy, ustanoveními ČSN a podnikovými normami. S těmito 

předpisy musí být seznámeni všichni zodpovědní pracovníci zhotovitele. Práce mohou 

být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se mohou 

prokázat příslušnou kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Pracovníci, kteří 

nebudou proškoleni, nesmějí provádět žádnou činnost. Je povinností pracovníků 

dodržovat bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. 
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2.  Požadavky na staveniště 

 Staveniště musí být ohrazeno oplocením min. výšky 1,8 m proti vniku 

neoprávněných osob. 

 U vstupu na staveniště je vyznačen zákazu vstupu nepovolaným osobám 

staveniště. 

 Vjezdy na staveniště se musí vybavit značením upravující přednosti a provoz 

vozidel. Označení zákazu vjezdu nepovolaných osob. 

 Při práci na komunikaci je pracovní prostor vyhrazen páskou s nápisem zákaz 

vstupu. 

 Zajištění bezpečného chodu pracovišť a komunikací. 

 Při skladování materiálu, nářadí a strojů (dle přílohy č. 3 Nařízení vlády) nesmí 

vzniknout nebezpečí ohrožení fyzických osob. 

 Při stavebních pracích celého trvání stavby se dohlíží na bezpečnost stav pracoviště 

a přilehlé komunikace. 

3.  Požadavky při provozu a používání strojů a nářadí na 

staveništi 

a.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou 

zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení 

podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 

překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

 

 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. 
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 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. 

 

 Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 

předpisy. 

 

 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 zvláštních právních předpisů. 

4.  Bezpečnostní opatření proti pádu z výšky 

Důležité je dodržovat nařízení vlády 362/2005 sb., o bližších požadavcích na 

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

do hloubky. 
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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. 

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

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

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

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

dokumentaci. 

V. 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. 

VI. Práce na střeše 

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, 

c) propadnutí střešní konstrukcí. 

 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 

jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 

nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 
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3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 

práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od 

vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu. 

4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 

vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m 

a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 

zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto 

zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha 

apod.). 

5.  Osobní ochranné pomůcky 

Dodavatel je povinen vybavit pracovníky ochrannými pomůckami. 

Zamezení pádu z výšky - Osobní ochranný prostředek určeny pro zamezení pádu 

z výšky nebo jejich důsledkům musí obsahovat nosný postroj a upevňovací systém, 

který je možno připojit ke spolehlivému kotvícímu bodu. 

6. Bezpečnostní opatření a rizika při práci 

6.1. Práce ve výškách 

Zdroj rizika 

Práce a pohyb ve výškách 
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Identifikace nebezpečí 

Pád pracovníka z výšky, pád materiálu a předmětů z výšky, propadnutí střechou, 

propadnutí otvorem ve střeše, pád osoby při pohybu na stupadlech a žebřících 

Bezpečnostní opatření 

Montáž mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající klasifikací. Musí používat 

správné ochranné pomůcky. Pro zabezpečení pádu z výšky se použije bezpečnostní 

sedák. Musí se zvolit vhodné a spolehlivé místo upevnění v závislosti na místu 

vykonávané práce. 

Na střeše se pracovníci budou pohybovat po pochozích lávkách, aby se zabránilo 

propadnutí střešní konstrukcí.  

Správným označením otvorů ve střešní konstrukci se předejde možnosti propadnutí 

otvorem. 

Pádu osob při pohybu na stupadlech a žebřících se zabrání použitím obuvi 

s protiskluznou podrážkou. Pracovníci se při výstupu a sestupu budou přidržovat. Před 

započetím výstupu je nutné očistit obuv od nečistot, aby nedošlo k uklouznutí. 

Pádu materiálu se zabrání správným uložením a skladováním materiálu na 

předepsaných místech. Pro shazování materiálu z výšky se použijí uzavřené shozy, 

nebo se předmět bude spouštět. 

6.2. Staveniště 

Zdroj rizika 

Pohyb po staveništi 
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Identifikace nebezpečí 

Propíchnutí chodila hřebíky, prořezání podrážky obuvi různými ostrohrannými předměty 

apod. 

Bezpečnostní opatření 

Při manipulaci se spojovacími prvky bude dodržován pořádek a vždy po dokončení 

montáže budou posbírány všechny znehodnocené prvky, které se uloží na určené 

místo. Pro předcházení výše uvedeného nebezpečí byly také určeny osobní ochranné 

pracovní pomůcky, součástí kterých je uzavřená obuv s pevnou podrážkou. Pracovníci 

budou poučeni o možných rizicích a budou sami dbát zvýšené opatrnosti a pozornosti 

zejména v bezprostředním okolí pracoviště. 

Zdroj rizika 

Pohyb pod místem práce 

Identifikace nebezpečí 

Pád materiálu a předmětů z výšky 

Bezpečnostní opatření 

Prostor pod vykonávanou prací bude ohrazen, nebo označen. Do označeného prostoru 

je vstup zakázán. Nad vstupem do objektu bude zřízena ochranná konstrukce. 

Zdroj rizika 

Působení povětrnostních a přírodních vlivů 

Identifikace nebezpečí 

Prochladnutí při nepříznivém počasí, přehřátí, úpal v letním období, oslnění apod. 
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Bezpečnostní opatření 

Proti prochladnutí budou pracovníci používat doporučené osobní ochranné pomůcky 

proti chladu a dešti. Pracovníkům bude zajištěn přísun teplých nápojů a pro povinné 

přestávky bude připravena buňka s vytápěním. 

Při vysokých teplotách a práci na slunci budou pracovníci používat pokrývky 

hlavy se zastíněním a budou dodržovat pitný režim a přestávky. 

Při zhoršené viditelnosti (30m od místa práce), náledí, krupobití a rychlosti větru větší 

než 8 m/s se nesmí práce na střeše provádět. 

Zdroj rizika 

Skladování a přeprava materiálu  

Identifikace nebezpečí 

Ohrožení života a zdraví osob vlivem nesprávného skladování a přepravy materiálu 

Bezpečnostní opatření 

Při skladování a manipulaci s materiálem se musí dodržovat stanovené pracovní 

postupy. Skladovaný materiál musí být zajištěn proti pádu, sesunutí nebo skutálení. 

Musí být dodrženy maximální výšky skladování (dřevené prvky do 1,5m). Nesmí se 

odkládat nepotřebný materiál do komunikačních a manipulačních tras. 

6.3. Manipulace s  materiálem 

Zdroj rizika 

Zranění u nevhodné manipulace s materiálem 
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Identifikace nebezpečí 

Přiražení končetiny, přetížení, namožení, poranění páteře, pořezání 

Bezpečnostní opatření 

Správné a pevné uchopení materiálu. Používání vhodných manipulačních pomůcek. 

Používání vhodných ochranných pomůcek. Nepřetěžování pracovníků a dodržování 

hmotnostního limitu.  

Zdroj rizika 

Břemena přepravovaná jeřábem 

Identifikace nebezpečí 

Pád břemena na pracovníka 

Bezpečnostní opatření 

Pod břemenem se pracovníci nesmí pohybovat. Několikrát denně se musí provést 

kontrola uvazovacích prostředků. Za kvalitu úvazů a výběr úvazu jsou odpovědni 

vazači. 

6.4. Práce s nářadím 

Zdroj rizika 

Pád, vyklouznutí, vyseknutí nářadí z rukou 

Identifikace nebezpečí 

Zasažení části těla, poranění ruky, nohy, tržné rány, otlaky 
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Bezpečnostní opatření 

Nepoužívat poškozené nářadí. Soustředěnost při práci. Používání vhodných ochranných 

pomůcek.  

Zdroj rizika 

Práce s motorovou pilou 

Identifikace nebezpečí 

Pořezání, poranění odštěpujícím se materiálem 

Bezpečnostní opatření 

Při práci s motorovou pilou je nutné použití správných ochranných pomůcek (Pracovní 

oblek, rukavice, boty, přilba, ochranné brýle). 

Zdroj rizika 

Ruční pákové nůžky 

Identifikace nebezpečí 

ustřihnutí prstů, přitlačení a přiražení prstů k hornímu noži při stříhání kratších kusů, 

zranění rukou o ostré hrany materiálu při manipulaci, úder do hlavy, ramene ovládací 

pákou, poranění odštěpujícím se materiálem 

Bezpečnostní opatření 

Střih může provádět vždy jen jeden pracovník, musí používat hlavně pracovní rukavice 

a ochranné brýle. Po ukončení střihání se musí zajistit ovládací páka zajišťovacím 

zařízením.   
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Zdroj rizika 

Práce s vrtačkou 

Identifikace nebezpečí 

Ohrožení zraku – zranění odletujícím materiálem 

Bezpečnostní opatření 

Při zranění, kde hrozí ohrožení zraku, je nutné používat ochranné brýle nebo obličejové 

štíty.   

Zdroj rizika 

Pájení 

Identifikace nebezpečí 

Popálení, poškození zraku, vdechování škodlivých výparů 

Bezpečnostní opatření 

Musí se dodržovat trvalý pořádek na pracovišti tak, aby nedošlo k zakopnutí nebo 

špatnému našlápnutí, následné ztrátě stability a pádu. Musí se zajistit ochrana 

dýchacích cest (rouška) a upravit režim práce s častými přestávkami vždy, když není 

zajištěno dokonalé odvětrání. Je potřeba chránit prostor pod místem pájení před 

žhavým rozstřikem a chránit při pájení ostatní zaměstnance před rozstřikem žhavého 

materiálu. Je důležité důsledně kontrolovat stav zařízení před každým použitím a při 

zjištění závady ihned zařízení vyřadit z provozu a zajistit odbornou opravu. 

Zaměstnanci musí používat přidělené a nepoškozené OOPP. Nesmí být pokládán horký 

materiál a nářadí na hořlavé předměty. 
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6.5. Práce se stroji 

Zdroj rizika 

Práce se stavebním a střešním výtahem 

Identifikace nebezpečí 

Zranění a pád osoby z výtahu, pád výtahu, jeho poškození, pád břemena z výtahu a 

následné zranění osob 

Bezpečnostní opatření 

Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a údržbě. K přepravě osob se smí 

užít jen výtahů k tomuto účelu určených. Před rozjetím výtahu se přepravované osoby 

ujistí, zda jsou řádně zajištěné klecové dveře. Výtah opouštět, až se zastaví.  V případě 

poruchy a náhlého zastavení vyčkat na vyproštění osobou s příslušnou kvalifikací. Musí 

se zajistit cesty výstupů pomocí dvoutyčového zábradlí 1.1 m. 

Nesmí se přetěžovat výtah nad povolenou nosnost stanovenou výrobcem. Musí být 

zajištěny pravidelné prohlídky autorizovanou osobou. Stroj bude ovládán oprávněnou a 

řádně proškolenou osobou. Před zahájením provozu a ve stanovených lhůtách provést 

předepsané prohlídky a zkoušky. U vrátků denně se musí vizuálně kontrolovat stav 

lana, upevnění a zatížení vrátku, upevnění konstrukce. Nosná lana musí být neustále 

napnuta. Rovnoměrné rozmístění přepravovaných osob nebo nákladu. Řádně zajistit 

břemeno proti pádu a použít všechny výrobcem předepsané prostředky k zajištění 

břemena. Dobře uzavřít dveře výtahu. 

Zdroj rizika 

Pohyb a odstavování strojů na staveništi 
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Identifikace nebezpečí 

Samovolné rozjetí vozidla, srážka vozidel, přejetí pracovníka vozidlem 

Bezpečnostní opatření 

Po práci zkontrolovat řádné zabrzdění stroje a v jeho okolí nenechávat ležet žádné 

nebezpečné předměty. Zákaz pohybu osob před dráhou stroje. Při pohybu stroje po 

staveništi je třeba dbát zvýšené pozornosti. 
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Závěr 

Zpracováním bakalářské práce jsem dospěl ke dvěma hlavním výsledkům. Celková 

cena zastřešení bytového domu se vyšplhá k částce 2 000 000 Kč s DPH s 

přihlédnutím na připravenost stavby. Časový plán při součtu obou technologických etap 

vyšel na necelé dva měsíce při osmihodinovém denním nasazení v počtu od 2 do 12 

pracovníků. V práci jsem zpracoval často opomíjené zajištění bezpečnosti při provádění 

práce na střechách. Práce dále obsahuje, technickou zprávu k objektu, technologické 

předpisy zastřešení objektu a zateplení podkroví. Na tyto etapy je zpracován časový 

plán, návrh strojů, řešení kvality výstavby a rozpočet stavby.   

Výsledkem je vyřešení celkové technologie zastřešení bytového domu v Rakovníku. 
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