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Abstrakt 

Obsahem této práce je řešení technologické etapy zastřešení objektu Mateřské školy v Moravanech. 

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev, se spádem do 

středu objektu. V technologickém předpisu je uveden detailní postup provádění nosné ocelové 

konstrukce a opláštění střechy. Práce obsahuje technickou zprávu objektu, návrh zařízení staveniště, 

návrh vhodných strojů a mechanismů potřebných pro danou etapu, dále řeší širší vztahy dopravních 

tras na staveniště a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K etapě zastřešení objektu je zpracován 

kontrolní a zkušební plán, rozpočet a časový harmonogram.  
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Abstract 

Content of this bachelor’s thesis is solving of technological stage of roofing of the Kindergarten 

building in Moravany. Roof is designed as a single-layer flat roof with classical sequence of layers, 

with pitch to the building centre. Detailed procedure of assembly of the bearing steel structure and 

the roof sheathing is provided in specifications. The bachelor’s thesis contains technical report of the 

building, suggested construction site installations, proposal of suitable machines and mechanisms 

required for the given stage, further it solves wider relations of transport lines to construction site and 

occupational safety and health. Control and test plans, budget and schedule are elaborated for stage of 

the building roofing.  
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Úvod 

Bakalářská práce je zaměřena na technologickou etapu zastřešení objektu Mateřské 

školy v Moravanech. Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu, která je tvořena 

prolamovanou deskou se spádem do středu objektu. Úkolem mé práce je navrhnout 

vhodné řešení při realizaci zastřešení objektu. V technologickém předpisu řeším montáž 

nosné ocelové konstrukce z nosníků a trapézového plechu a následné provedení pláště 

ploché střechy s izolací z kamenné vlny a hydroizolační vrstvy z PVC fólie. Od 

technologického předpisu se odvíjí návrh zařízení staveniště s ohledem na dopravu a 

skladování materiálu. Dále se věnuji návrhu vhodných strojů a mechanismů potřebných 

k realizaci střechy, pro tuto etapu jsem vypracovala podrobné kontrolní a zkušební 

plány, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozpočet a časový harmonogram. 

Cílem této bakalářské práce je vytvoření optimálního výrobního procesu pro zastřešení 

objektu Mateřské školy v Moravanech. 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1 Obecné informace 

1.1.1  Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 

Místo stavby:   Novosady 

parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 

66448 Moravany 

Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 

Investor:  Obec Moravany 

Vnitřní 49/18 

66448 Moravany 

Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 

Libušino údolí 675/158  

623 00 Brno – Kohoutovice  

1.1.2  Obecné údaje o stavbě 

Navrhovaný objekt Mateřské školy se nachází v Jihomoravském kraji, nedaleko města 

Brna, v obci Moravany. Je situován na západním okraji obce v ulici Novosady, s 

plánovanou výstavbou rodinných domů. Dříve pozemek sloužil k zemědělským účelům. 

Rozkládá se přes 3 parcely, celková plocha pozemku je 4656,35 m
2
. Vlastníkem 

pozemků je Obec Moravany s adresou: Vnitřní 49/18, 66448 Moravany. 

Plochy parcel: 434/1 - 1382,25 m
2
 

   435/1 - 1506,8 m
2
 

   436/1 - 1767,3 m
2
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Objekt je orientován v horní části pozemku. Pozemek je v mírném sklonu svažující se 

jižně k Moravanskému potoku, který je vzdálen asi 200 m. K budově přiléhá zatravněný 

pozemek, na kterém se nachází příjezdová cesta s podélným parkováním z asfaltu, a 

chodník z kamenné dlažby pro pěší. Příjezdová cesta k objektu vede z ulice Novosady, 

přes posuvnou elektrickou bránu, podél hospodářské části, je zde zajištěn příjem a 

výdej. Chodník se nachází pod příjezdovou komunikací, přes dvoukřídlou branku vede 

z ulice Novosady k hlavnímu vstupu, do atria. Dále se zde nachází plocha, která slouží 

jako dětské hřiště s povrchem z polypropylenových vláken a vsypem z křemičitého 

písku. Hřiště je umístěno jižně, vedle 1. a 2. třídy, přístupné rampou z chodby nebo 

z teras. Pozemek je oplocen drátěným plotem, u vstupu je železobetonová zídka 

z pohledového betonu s plastickým nápisem.  

1.2 Stavebně architektonické řešení objektu 

Objekt slouží pro výchovu dětí předškolního věku. Mateřská škola má jedno nadzemní 

podlaží ±0,000=255,75 m n. m., půdorysných rozměrů: 33,2 x 28,35 m. Nosné 

konstrukce tvoří zdivo z cihelných bloků s kontaktním zateplením a fasádou ze 

zavěšených provětrávaných obkladů z dřevěných nebo velkoformátových desek. Objekt 

je zastřešen plochou střechou jednoplášťovou na nosné ocelové konstrukci, jde o 

prolamovanou desku se spádem do středu objektu, k atriu. Vchod do budovy se nachází 

na západní straně objektu z ulice Novosady, vede do nezastřešeného atria. Z atria vedou 

2 prosklené vstupy do chodeb, které pokračují ven na zahradu. Chodby oddělují  

3 samostatné celky: hospodářské zázemí, 1. a 2. třídu. Hospodářské zázemí se nachází 

na severní straně budovy, je zde umístěn příjem a výdej, kuchyně, ředitelna, inventář 

šatna a sklady. Na jižní straně jsou umístěny 1. a 2. třídy s terasami, z kterých je 

umožněn přístup na venkovní hřiště. V každé třídě je šatna, umývárna, herna a 

pracovna.  

1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 

1.3.1 Geologické podloží 

Základovou půdu tvoří středně únosné a relativně málo stlačitelné zeminy, které jsou 

poměrně homogenní. Z geologického hlediska se jedná o před kvarterní podloží 
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neogenního stáří, které je tvořeno především jílovými marinními sedimenty. Hladina 

podzemní vody leží mimo dosah aktivní zóny základů navrhovaného objetu, nemá tak 

žádný vliv na geotechnické vlastnosti ani na způsob založení. Jedná se o základové 

poměry jednoduché, ze statického hlediska o konstrukci nenáročnou. Z výše uvedených 

předpokladů vyplývá, že se jedná o první geotechnikou kategorii, lze vycházet z hodnot 

tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 150 kPa. Tyto jemnozrnné tuhé zeminy lze 

zatřídit do třídy těžitelnosti 2 a 3. Výkopy jsou stabilní a menší svahy není nutné pažit.  

1.3.2 Základy 

Základy tvoří monolitické železobetonové pasy s podkladní vrstvou z betonové 

mazaniny, na ně navazuje železobetonová deska tloušťky 150 mm na podkladu ze 

zhutněného štěrkového polštáře. Na základové konstrukce bude použitý beton pevnostní 

třídy C 16/20, pasy budou vyztuženy na horním a spodním líci 4 x ø 12 mm, podkladní 

beton podlah bude vyztužen na horním a spodním líci ocelovou sítí ø 6 mm s oky  

150 x 150 mm. 

1.3.3 Komunikace a zpevněné plochy 

Komunikaci u hospodářské části tvoří asfaltová plocha, slouží k zásobování a 

parkování, z levé strany komunikace je svah jištěn opěrnou železobetonovou zdí. 

Chodník k hlavnímu vstupu a na hřiště je vydlážděn výběrovým lomovým kamenem. 

Kolem hřiště vede cesta z litého asfaltu s kamennou drtí. Povrch hřiště tvoří 

polypropylénová vlákna se vsypem z křemičitého písku.  

1.3.4 Svislé konstrukce 

Vnější 

Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o 

rozměrech 240 x 372 x 238 mm, spojeny zdící maltou M15. Z vnější strany je zdivo 

kontaktně zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm, fasádu tvoří zavěšený 

provětrávaný obklad z dřevěných nebo velkoformátových desek. Stěna v atriu je 

monolitická železobetonová, beton pevnostní třídy C30/37-XC4 XF2-S3, množství 

výztuže přibližně 60 kg/m
3
. 
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Vnitřní 

Příčné stěny jsou sádrokartonové dvojitě opláštěné, desky mají tl. 12,5 mm, jsou 

kotvené k ocelové nosné konstrukci se zvukovou izolací z minerální vlny tl. 40 mm. 

V místech se zvýšenou vlhkostí budou k opláštění použity desky impregnované. 

1.3.5 Střešní konstrukce 

Střecha objektu je plochá z prolamované desky s více sklony, se spádováním do středu 

objektu, do atria. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými nosníky a trapézovým 

plechem. Na nosnou konstrukci bude položena parozábrana z asfaltových samolepících 

pásů, 2 vrstvy minerální izolace o celkové tloušťce 200 mm, separační geotextilie a 

mechanicky kotvená hydroizolační vrstva z PVC fólie. 

1.3.6 Povrchové úpravy a malby 

Zdivo bude omítnuto vápenocementovou štukovou omítkou. V umývárnách a na WC 

bude použitý keramický glazovaný obklad světlé barvy, formát 150 x 150 mm. Ve 

sprchovém koutě bude provedena hydroizolační stěrka do výšky 2 m, rohy se vyztuží 

skelnou tkaninou. V místnostech s podlahovou vpustí bude vytažena hydroizolační 

stěrka do výšky 200 mm na stěny. 

Malby budou provedeny na všech plochách stěn, kde nebude keramický obklad a na 

všech sádrokartonových podhledech. Malby jsou na bázi akrylátových disperzí, které 

jsou nestíratelné. 

1.3.7 Podlahy  

Podlahy v objektu tvoří plovoucí betonová mazanina vyztužená ocelovou sítí, následuje 

přebroušená vyrovnávací stěrka. Jako nášlapná vrstva bude dle provozu v místnostech 

použito přírodní linoleum, koberce nebo keramická dlažba. 

Podlahu terasy tvoří pohledový beton s povrchovou úpravou, škrábáním. Venkovní 

chodníky pro pěší jsou z výběrového lomového kamene pokládané do betonového lože. 
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1.3.8 Podhledy 

Podhledy jsou zavěšené na nosné kovové konstrukci.  

Podhled s označením P1 tvoří opláštění ze sádrokartonové desky, tloušťky 12,5 mm. 

Má rozptýlené děrování a z horní strany nakašírovanou geotextilii a izolaci z minerální 

plsti tl. 50 mm. Podhled s označením P2 je stejný jako předchozí, ovšem bez 

rozptýleného děrování.  

Podhled s označením P3 tvoří hygienické rozebíratelné desky formátu 600 x 600 mm, 

ze stlačené kamenné vlny, tloušťky 24 mm. Desky mají vysokou zvukovou pohltivost a 

jsou opatřeny speciálním povrchem odolným proti častému umývání. Podhled 

s označením P4 má stejné vlastnosti jako P3 liší se pouze formátem 600 x 1200 mm. U 

těchto podhledů nedochází k odkapávání hořících hmot. 

1.3.9 Oplocení 

U vstupu do budovy je navržena železobetonová stěna z pohledového betonu 

s plastickým nápisem, pevnostní třída betonu C16/20, výztuž v množství 105 kg/m
3
. 

Kolem pozemku bude oplocení z pletiva do výšky 1,8 m, drát ø 2,5 mm,  

oka 60 x 60 mm.  Pletivo bude napnuté mezi žárově pozinkované sloupky s povrchovou 

úpravou poplastováním, ty jsou osazeny do terénu a zabetonované betonem pevnostní 

třídy C16/20. Do železobetonové stěny budou osazena plechová lakovaná dvířka pro 

plynoměr 500 x 500 mm a pro elektroměr 500 x 600 mm. Ve stěně je také osazena 

dvoukřídlá branka pro pěší z ocelových profilů s výplní z ocelové sítě 2100 x 1500 mm 

a samonosná posuvná brána na dálkové ovládání, rozměr 3500 x 1500 mm. 

1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.4.1 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Objekt se nachází v obci Moravany, tato obec leží v Jihomoravském kraji a spadá pod 

okres Brno-venkov. Vedle obce vede dálnice D1, obcí prochází silnice  

III. třídy: č. 15273 Ostopovice – Moravany, č. 15275 Obchodní centrum Futurum - 

Moravany – Nebovidy, č. 15276 Moravany - směr Přízřenice. Staveniště je přístupné 
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z komunikace č. 15275, odbočka do ulice Novosady nebo K Pegasu, jedná se o vjezd do 

obytné zóny, maximální povolená rychlost je 20 km/h.  

1.4.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 

Přípojka NN 

Na hranici pozemku mezi parcelou č. 436/1 a č. 1423/1 vznikne nové odběrné místo 

vedení NN, připojené z podzemního vedení pod nově zbudovanou komunikací. Přípojná 

skříň se nachází naproti hlavního vchodu, z odběrné skříně povede elektrický rozvod 

pod zemí přímo do objektu. 

Plynovodní přípojka NTL 

Objekt bude zásobován zemním plynem z nově zbudované NTL plynovodní přípojky, 

připojené na plynovodní řad, který vede v komunikaci podél pozemku. Hlavní uzávěr 

plynu je umístěn v plynoměrné skříni na hranici pozemku. 

Přípojka telefonu 

Na hranici pozemku, vedle plynoměru, bude zbudována telefonní přípojka, napojená na 

účastnické vedení, které vede v komunikaci podél pozemku. 

Vodovodní přípojka 

Nová vodovodní přípojka ze stávajícího vodovodního řadu vedeného pod přilehlou 

komunikací. Vodoměrná sestava s vodoměrem bude umístěna za hranicí na pozemku 

v šachtě o rozměrech 1200 x 1800 mm, vedle elektroměru. 

Dešťová kanalizace 

Srážkové vody ze střechy objektu a povrchů zpevněných ploch budou odvedeny do 

retenční nádrže umístěné ve spádu pod objektem. 

Splašková kanalizace 

Splaškové odpadní vody budou svedeny z areálových rozvodů a do splaškové 

kanalizace, která vede v komunikaci podél pozemku. Jako ochrana kanalizace před 

zanesením slouží lapák tuku, ten je umístěn na kanalizaci vedoucí z kuchyně. Revizní 
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šachta kanalizace je umístěna vedle elektroměru, mezi objektem a oplocením, asi 1 m 

od hranice pozemku. 

1.5 Specifikace zastřešení objektu  

Střecha objektu je plochá z prolamované desky s více sklony, se spádováním do středu 

objektu, do atria. Nosná konstrukce je tvořena ocelovými nosníky a trapézovým 

plechem. Střecha je jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. 

Před prováděním zastřešení objektu mateřské školy předpokládáme, že jsou dokončené 

svislé nosné konstrukce z cihelných bloků a železobetonový věnec. Železobetonový 

věnec je ve sklonu rovnoběžném se sklonem střechy, má tloušťku 240 mm, jeho výška 

je proměnlivá podle polohy, minimálně však 200 mm. Zkontrolujeme rozměry, 

rovinnost a sklony dokončených konstrukcí, u věnce zkontrolujeme tvrdost pomocí 

Schmidtova tvrdoměru. Minimální pevnost železobetonového věnce musí být alespoň 

70% krychelné pevnosti. 

1.5.1 Nosná ocelová konstrukce střechy 

Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky průřezu I a IPE, navzájem spojené 

pomocí příložek a šroubových spojů. Následuje dozdění otvorů, které vznikly mezi 

uloženými nosníky a železobetonovým věncem. K horní přírubě nosníků se přikotví 

nosné trapézové plechy, ty budou tvořit plnoplošnou podporu pro střešní plášť.  

Nosníky jsou vyrobeny na zakázku, mají požadované rozměry, otvory pro kotvení a 

jsou opatřeny korozivzdorným nátěrem. Dle umístění v konstrukci a statického 

posouzení je výška průřezu i délka nosníku různá, od IPE 180 – IPE 330, I 400 – I 420. 

Délky nosníku jsou maximálně 13,09 m, tyto nosníky bude možné dopravit na 

staveniště bez nutnosti využití nadměrné dopravy. Delší nosníky jsou rozděleny na  

2 kusy, na staveništi bude nutné provést jejich spojení pomocí příložek a šroubových 

spojů.  

Ocelové nosníky jsou kotvené k železobetonovému věnci pomocí rozpěrných kotev, 

tyto kotvy procházejí skrz spodní přírubu nosníku do vyvrtaného otvoru v ŽB věnci. 

Mezi sebou jsou nosníky spojeny pomocí úhelníků příložek a šroubových spojů. Po 

osazení nosníků dojde k zazdění mezer, které vznikly mezi osazenými nosníky a 
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železobetonovým věncem. Prostor bude zazděn tvárnicemi o rozměrech  

240 x 372 x 238 mm, do výšky úrovně trapézového plechu. Tvárnice jsou uloženy na 

zdící maltě tloušťky 12 mm. Malé mezery mezi nosníky, které nebude možné vyzdít, 

budou vyplněny montážní pěnou. 

Na nosnou konstrukci z ocelových nosníků bude přikotven nosný pozinkovaný 

trapézový plech TR 100 / 275, tloušťky 0,75 mm. Každá tabule trapézového plechu má 

stavební šíři 825 mm, liší se pouze jejich délky. Délky tabulí plechu jsou navržené 

s ohledem na statické posouzení minimálního uložení na ocelovou konstrukci. Plechy 

pokládáme úzkým lemem dolů, k horní přírubě nosníků jsou kotveny v každé vlně 

pomocí šroubů, ty se zašroubují do předem vyvrtaného otvoru. Podélné spojení plechů 

je provedeno pomocí spojovacích nýtů. Veškeré spoje jsou orientovány ve spodní vlně 

plechu, tak aby později nepoškodili parozábranu. 

Na nosné ocelové konstrukci bude po dokončení realizace střešního pláště připevněn 

přímý protipožární obklad. Sádrokartonové desky obkladu mají tloušťku 15 mm a 

zaručují požární odolnost konstrukce REI 15. Obklad nosníků bude připevněn svorkami 

k podložkám a pomocí ocelových úhelníků kotven do stropu. Následně bude obložena 

plocha trapézového plechu za pomoci rychlošroubů, veškeré spáry budou zatmeleny 

žáruvzdorným tmelem. 

1.5.2 Střešní plášť 

Střešní plášť s klasickým pořadím vrstev, bude uložen na nosnou ocelovou konstrukci 

z ocelových nosníků a trapézového plechu.  

Vrstva parozábrany je tvořená modifikovaným samolepícím asfaltovým pásem, 

tloušťky 0,4 mm o hmotnosti 0,3 kg/m
2
. S pevnou nosnou vložkou ze skelné mřížky a 

hliníkové fólie je odolná proti protržení, vhodná pro přímé nalepení k horní vlně 

trapézového plechu. Tato parotěsná vrstva chrání tepelnou izolaci před vniknutím 

vlhkosti do konstrukce ze strany interiéru.  

Tepelnou izolaci střechy tvoří 2 vrstvy kamenné vlny, desky jsou volně ložené na sraz. 

Horní vrstva je pokládána s přesahem na předchozí vrstvu tak, aby bylo zabráněno 

vzniku tepelných mostů. Spodní vrstva má tloušťku 120 mm a objemovou hmotnost 

207,2 kg/m
3
, horní vrstva má tloušťku 80 mm a objemovou hmotnost 321,4 kg/m

3
. 
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Jako separační vrstva bude použita geotextilie ze 100 % polypropylénu, ta slouží jako 

ochranná a vyrovnávací vrstva hydroizolace, objemová hmotnost je 400 g/m
2
. 

Po obvodu střechy jsou do zdiva kotvené zámečnické konstrukce, na tyto konstrukce 

jsou připevněny impregnované fošny a k těmto fošnám bude připevněn poplastovaný 

plech, k němuž bude nataven okraj fólie. Hydroizolační vrstvu tvoří fólie z měkčeného 

PVC, s výztužnou vložkou z PES, tloušťky 1,8 mm, plošná hmotnost 2,2 kg/m
2
. Fólie 

bude mechanicky kotvena do horních vln trapézového plechu pomocí samovrtných 

šroubů s podložkami. Následně budou spoje jednotlivých pásu svařeny horkým 

vzduchem a složité spoje se pojistí zálivkou. 

Odvodnění střechy je zajištěno 4 vtoky, ty se nachází ve středu plochy střechy, po 

obvodu atria. Vtoky se skládají z podkladního plechu s otvorem, příruby pro připojení 

parozábrany, polystyrenové výztužné desky, těla vtoku, vyrovnávacího těsnění, svěrné 

příruby a záchytného koše. Na tyto vtoky bude připevněn svod DN 110 mm, z 

titanzinkového plechu tl. 0,85 mm. Ten odvádí vodu do areálové dešťové kanalizace a 

retenční nádrže.  

Na střeše je umístěno celkem 8 komínků pro vzduchotechniku, DN 160 mm. Tyto 

komínky jsou opatřeny manžetou z parozábrany, manžetou z PVC fólie a ocelovou 

stahovací páskou, spoj je utěsněn trvale pružným tmelem. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

2.1 Obecné informace 

2.1.1  Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 

Místo stavby:   Novosady 

parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 

66448 Moravany 

Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 

Investor:  Obec Moravany 

Vnitřní 49/18 

66448 Moravany 

Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 

Libušino údolí 675/158  

623 00 Brno – Kohoutovice  

2.1.2  Obecné údaje o stavbě 

Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěné okrajové části Moravan, s plánovanou 

výstavbou. Celková plocha pozemku je 4656,35 m
2
. Dříve pozemek sloužil k 

zemědělským účelům. Pozemek je v mírném sklonu svažující se jižně k Moravanskému 

potoku, který je vzdálen asi 200 m. 

K budově přiléhá zatravněný pozemek, na kterém se nachází příjezdová cesta s 

podélným parkováním z asfaltu, a chodník z kamenné dlažby pro pěší. Dále se zde 

nachází plocha, která slouží jako dětské hřiště s povrchem z polypropylenových vláken 
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se vsypem z křemičitého písku. Pozemek je oplocen drátěným plotem, přístupný 

elektrickou bránou pro auta, dvoukřídlou brankou pro pěší.  

Objekt půdorysných rozměrů 33,2 x 28,35 m, o jednom nadzemním podlaží 

(±0,000=255,75 m n. m.), je určený pro výchovu dětí předškolního věku. Vchod do 

budovy se nachází na západní straně objektu, vede do nezastřešeného atria. Z atria 

vedou 2 prosklené vstupy do chodeb, které pokračují ven na zahradu. Chodby oddělují  

3 samostatné celky: hospodářské zázemí, 1. a 2. třídu. Hospodářské zázemí se nachází 

na severní straně budovy, vedle příjezdové cesty, ze které je zajištěn příjem a výdej. Na 

jižní straně jsou umístěny 1. a 2. třídy s terasami, ze kterých je umožněn přístup na 

venkovní hřiště.  

2.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 

Základy tvoří monolitické železobetonové pasy s podkladní vrstvou z betonové 

mazaniny, na ně navazuje železobetonová deska tloušťky 150 mm, leží na podkladu ze 

zhutněného štěrkového polštáře. 

Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o 

rozměrech 240 x 372 x 238 mm, spojeny zdící maltou. Z vnější strany je zdivo 

zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm, fasádu tvoří zavěšený provětrávaný obklad 

z dřevěných nebo velkoformátových desek.  

Vnitřní příčky jsou sádrokartonové, dvojitě opláštěné na nosné ocelové konstrukci se 

zvukovou izolací z minerální plsti. Podhledy jsou zavěšené na nosné ocelové 

konstrukci, opláštění ze sádrokartonových desek nebo z hygienických rozebíratelných 

desek ze stlačené kamenné vlny. 

Střecha je navržena jako prolamovaná deska s mírným sklonem, s klasickým pořadím 

vrstev. Má 4 různé sklony a spádování do středu objektu, do žlabů a svodů v atriu. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky a trapézový plech. Ve skladbě střechy 

je navržena parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z minerální vlny o celkové 

tloušťce 200 mm, separační vrstva z geotextilie a mechanicky kotvená hydroizolace z 

PVC fólie. Bližší informace o realizaci střechy viz kapitola 4. TECHNOLOGICKÝ 

PŘEDPIS PRO MONTÁŽ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE STŘECHY,  

5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. 
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2.2 Rozsah staveniště 

Staveniště se nachází na západním okraji obce Moravany, ulice Novosady. 

V nezastavěné části obce s plánovanou výstavbou rodinných domů. Doposud pozemek 

sloužil k zemědělským účelům, svahuje se mírně na jih k Moravanskému potoku. 

Rozkládá se přes 3 parcely, celková plocha pozemku je 4656,35 m
2
. Vlastníkem 

pozemků je Obec Moravany s adresou: Vnitřní 49/18, 66448 Moravany. 

Plochy parcel: 434/1 - 1382,25 m
2
 

   435/1 - 1506,8 m
2
 

   436/1 - 1767,3 m
2
 

Pro zařízení staveniště bude využíván především prostor mezi komunikací a přední částí 

objektu, na parcele s č.436/1 a prostor vedle teras na parcele s č. 435/1. 

 

Obr. 2.1: Rozsah staveniště (zdroj: [1])  
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Staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dočasným mobilním 

oplocením do výšky 2 m, na obrázku červeně vyznačená poloha oplocení. Oplocení 

tvoří rámy o rozměru 2 x 3,5 m, rám je zhotoven z ocelových trubek o průměru 42 mm, 

výplň tvoří svařovaná síť. Jednotlivé rámy se zasunují do betonových kotevních patek o 

rozměru 700 x 200 x 140 mm. V oplocení jsou 2 uzamykatelné brány pro vjezd 

motorových vozidel a vstupní branka pro pěší. Oplocení je označeno cedulemi 

s nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“. Předpokládáme, že oplocení bylo zhotoveno 

při předchozích etapách výstavby.  

2.3 Dopravní napojení staveniště a stavby 

Napojení dopravní infrastruktury na staveniště je zajištěno z ulice Novosady, 

komunikace vede podél západní části pozemku, staveniště je přístupné ze dvou 

uzamykatelných bran pro vjezd motorových vozidel. Jeden příjezd na staveniště je 

umístěn v horní SZ části pozemku, tento příjezd je vhodný pro velké soupravy tahače s 

návěsem, kterým umožňuje vyložení nákladu a průjezd staveništěm po jednosměrné 

komunikaci, bez nutnosti couvání. Další přístup na staveniště je v JZ části, jedná se o 

obousměrnou staveništní komunikaci, vedle které vede chodník pro pěší, tato 

staveništní komunikace je vhodná pro dopravu materiálu na menších soupravách a 

dodávce, vede přímo ke skladovacím plochám, zastřešeným skladům a k zázemí 

pracovníků, při výjezdu je nutné couvat. 

2.4 Rozvody inženýrských sítí 

2.4.1 Zajištění staveniště elektrickou energií 

Elektrická energie bude na staveništi využívána k pohonu stavebních strojů a 

mechanismů, pro osvětlení pracoviště i objektů zařízení staveniště. Předpokládáme, že v 

předstihu před zahájením stavebních prací byla vybudována definitivní přípojka 

s hlavním elektrickým rozvaděčem. Vedle hlavního rozvaděče bude umístěna dočasná 

rozvodná skříň s napojením staveništního rozvodu NN. Elektroměr je umístěn v 

uzamykatelné skříni, chráněn před vniknutím nepovolaných osob.  
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Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 

Tab. 2.1: Spotřeba energie pracovních strojů 

Stavební stroj 
Příkon 
[kW] 

ks 
celkem 

[kW] 

Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 1,1 3 3,30 

Míchačka AL-KO, Top 1402 HR 0,6 1 0,60 

Kotoučová pila HKS 230 1,7 2 3,40 

Bloková pila Sima BALI 500 3 1 3 

Nůžky na plech, Makita JS1000 0,38 2 0,76 

Rázový utahovák, EXTOL PREMIUM, WR 330 E 0,85 2 1,70 

Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST 1,6 3 4,80 

Svařovací automat Leister Varimat V2 4,6 1 4,60 

Kompresor BOBBY 4/46 4 1 4,00 

  
P1= 26,16 

Tab. 2.2: Spotřeba energie pro vnitřní osvětlení 

Vnitřní osvětlení 
Příkon 
[kW] 

ks 
celkem 

[kW] 

Vnitřní prostory objektu 0,1 3 0,30 

Kancelář stavbyvedoucího 0,058 2 0,12 

Kancelář mistra 0,058 2 0,12 

Šatny 0,036 2 0,07 

  
P2= 0,61 

Tab. 2.3: Spotřeba energie pro vnější osvětlení 

Venkovní osvětlení 
Příkon 
[kW] 

ks 
celkem 

[kW] 

Bezpečnostní osvětlení 0,1 2 0,2 

    P3= 0,2 
 
Nutný příkon elektrické energie: koeficient: 

   S=1,1 .[(0,5*P1 + 0,8*P2 + 1,0*P3)2 + (0,7*P1)2]0,5 1,1 - rezerva na nepředvídané  
         zvýšení příkonu 
0,5 - náročnost elektromotorů 
0,8 - náročnost vnitřního osvětlení 
1,0 - náročnost vnějšího osvětlení 

S=1,1 .[(0,5*26,16 + 0,8*0,61 + 1,0*0,2)2  
+ (0,7*26,16)2]0,5= 25,2 kW 

 

 

 
Celkový příkon elektrické energie nutný pro etapu zastřešení objektu mateřské 

školy je 25,2 kW. 
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2.4.2 Dodávka a rozvod vody na staveništi 

Voda bude napojena na předem vybudovanou vodovodní přípojku u vstupu na 

staveniště. Pitná voda bude využívána k zabezpečení hygienických požadavků 

pracovníků, přípravě maltových směsí a k omývání pracovního nářadí a strojů.  

Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 

Tab. 2.4: Potřeba vody pro provozní účely 

Potřeba vody - provozní účely 
Měrná 

jednotka 
Množství 

Střední 
norma [l] 

Potřebné 
množství vody [l] 

Výroba malty a ošetření mísících 
zařízení 

m3 4,3 190 817 

   

Σ= 817 

 

Tab. 2.5: Potřeba vody pro hygienické potřeby 

Potřeba vody - hygienické 
potřeby 

Měrná 
jednotka 

Množství 
Střední 

norma [l] 
Potřebné 

množství vody [l] 

Hygienické účely zaměstnanec 10 40 400 

   

Σ= 400 
Qa=(Sv*kn)/(t*3600)=(817*1,5)/(8*3600)= 0,043 l/s 

Qb=(Pp*Ns*kn)/(t*3600)=(10*40*2,7)/(8*3600)= 0,038 l/s 

Qn=Qa+Qb=0,043+0,038= 0,08 l/s  

Qn, Qa, Qb - množství vody [l/s] 
  Sv - spotřeba vody za den [l]  
  kn - koeficient nerovnoměrnosti odběru 

         pro technologický provoz 1,5 
         pro sociálně hygienické potřeby 2,7 
 t - čas, po který je voda odebírána [h] 
 Pp - počet pracovníků 

  Ns - norma spotřeby vody na osobu na den 
 

 

Celková spotřeba vody pro etapu zastřešení objektu mateřské školy je 0,08 l/s, 

navrhuji potrubí jmenovité světlosti 15 mm (1/2´´), pro tuto dimenzi je vodní 

průtok 0,25 l/s > 0,08 l/s, vyhoví. 
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2.5 Skladování materiálu 

Ocelové nosníky a trapézové plechy skladujeme na zpevněné odvodněné ploše, která je 

umístěna mezi stavbou a staveništní komunikací, v dosahu autojeřábu. Abychom 

zabránili styku se zemí, ukládáme prvky na dřevěné podklady, trapézové plechy 

pokládáme na podkladky 2 výšek, abychom umožnili odtékání vody. Nosníky 

skladujeme do maximální výšky 3 vrstev nad sebou, proložené dřevěnými hranoly, od 

sebe vzdálenými alespoň 100 mm, pro snazší zavěšení. Svazky nosných trapézových 

plechu uskladňujeme do maximální výšky 3 svazků. Mezi skladovaným materiálem je 

vhodné dodržovat uličky pro manipulaci o šířce 600 mm. Veškeré ocelové prvky 

chráníme plachtou, při skladování pozinkovaných trapézových plechů musíme zamezit 

případnému zapaření pod plachtou, vlhkost by mohla způsobit vznik bílé plísně, na 

koncích ponecháme otvory pro větrání a vysychání. 

Zafóliované palety s tvárnicemi a maltou skladujeme na rovné, zpevněné a odvodněné 

ploše skládky, do maximální výšky 2 palet. Nevyužitou maltu je nutné chránit před 

vzdušnou vlhkostí, ručně nebo pomocí vysokozdvižného vozíku ji přemístíme do 

zastřešené skládky. 

PVC fólie a asfaltové pásy skladujeme zafóliované na dřevěných paletách 

v zastřešeném skladu na staveništi, chráněné před povětrnostními vlivy a slunečním 

zářením. Role PVC fólie zásadně skladujeme naležato, role asfaltových pásu nastojato. 

Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C.  

Minerální izolace skladujeme na dřevěných paletách, chráněné proti zvýšené vlhkosti a 

srážkám zabalené do ochranné fólie, v zastřešeném skladu.  

Sádrokartonové desky skladujeme ve vodorovné poloze na paletách, tak aby 

nedocházelo k jejich nadměrnému průhybu. Desky je nutné chránit před vlhkostí a před 

mechanickým poškozením. Skladujeme je v zastřešeném skladu zabalené v ochranné 

fólii. 

Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní šrouby, podložky a sponky, skladujeme 

balené v papírových krabičkách chráněné v zastřešeném uzamykatelném skladu. 
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2.5.1 Zastřešené sklady 

Na staveništi jsou umístěny 2 uzamykatelné skladovací kontejnery, tyto kontejnery jsou 

rozebíratelné a přenosné. Předpokládáme, že tyto sklady budou využívány po celou 

dobu výstavby. Jako podklad plně vyhovuje zhutněná vrstva recyklátu, pod styky 

nosníků jsou uloženy vyrovnané betonové dlaždice. Konstrukci skladu tvoří žárově 

pozinkovaný trapézový plech tloušťky 0,5 mm, kotvený k nosné konstrukci z ocelových 

C-profilů. Sklad se sedlovou střechou slouží ke skladování stavebního materiálu, který 

je nutné chránit před vnějšími vlivy, má rozměry 7 x 6 m, výška vrat je 3 m. Sklad 

s pultovou střechou má rozměry 3 x 6 m, je vybaven policemi a bude sloužit ke 

skladování pomocného drobného materiálu a nářadí. 

 

Obr.2.2: Zastřešený sklad (zdroj: [2]) 

2.6 Zpevněné plochy 

Povrch zpevněných ploch tvoří vrstva zhutněného recyklátu tloušťky 150 mm, uložená 

na geotextílii. Předpokládáme, že zpevněné plochy zařízení staveniště byly vybudovány 

na počátku zahájením výstavby, po sejmutí ornice na pozemku. 

2.6.1 Skládka 

Na staveništi je 1 skládka umístěná mezi stavbou a staveništní komunikací, v dosahu 

autojeřábu. Celková plocha skládky je 13,5 x 6,7 = 90,45 m
2
. Tato plocha bude sloužit 

ke skladování ocelových prvků, trapézových plechů a keramických tvárnic. Vedle 

skládky je umístěn montážní plac a míchací centrum, přes komunikaci jsou umístěné 

zastřešené sklady materiálu a nářadí. Vzhledem k nutnému přesunu jeřábu při montáži, 
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který nebude mít skládku v dosahu, bude nutné jako skladovací plochu, využít 

krátkodobě i prostor vedle míchacího centra, nebo v atriu na stavbě. 

2.6.2 Montážní plac 

Na skládku je napojen montážní plac o ploše 3,5 x 9,3 m = 32,5 m
2
, s možností 

připojení k elektrické energii. Tento plac bude sloužit k přípravě materiálu před 

zabudováním, například při řezání trapézových plechů, zkracování tvárnic a úpravě 

sádrokartonových desek. 

2.6.3 Míchací centrum 

Na staveništi je umístěno míchací centrum, nachází se mezi objektem a skládkou, jeho 

plocha je 3,8 x 5,5 m. Do prostoru míchacího centra je přivedena voda i elektřina, 

potřebný materiál bude dopraven pomocí vysokozdvižného vozíku, koleček nebo ručně 

z vedlejší skládky, nebo přes staveništní komunikaci ze zastřešených skladů. Na 

mísícím centru je umístěna stavební míchačka AL-KO o objemu 132 l, která slouží 

k míchání malty potřebné pro zdění. 

2.6.4 Zpevněná plocha na odpad 

Na staveništi se nachází zpevněná plocha o rozměrech 4,5 x 3,5 m, tato plocha slouží 

pro umístění kontejnerů, ke třídění odpadu vyprodukovaného při stavební výrobě. 

Slouží také k uskladnění komunálního odpadu. Nachází se u komunikace, vedle 

zastřešených skladů. Na této ploše budou umístěné kontejnery a gitterbox palety na 

odpad, zhotovitel sám zajistí průběžný odvoz a likvidaci odpadu.  

2.6.5 Staveništní komunikace 

Na staveništi se nachází jednosměrná komunikace široká 3 m, ta slouží pro průjezd 

dlouhých souprav, které nebudou muset couvat. Z těchto souprav bude náklad vyložen 

pomocí autojeřábu na místo skládky. Déle se zde nachází obousměrná komunikace 

široká 6 m, tato komunikace vede ke skládce a zastřešenému skladu. Je vhodná pro 

menší soupravy a dodávku, tam kde lze ručně vyložit materiál a přímo jej uskladnit, 

z této komunikace je nutné při výjezdu couvat. 
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2.7 Staveništní doprava 

2.7.1 Horizontální doprava 

Pro horizontální dopravu na staveništi bude využívána především jednosměrná a 

obousměrná komunikace a tato zařízení: 

Tahač Iveco STRALIS, AS 440S42 T/P bude v soupravě s 3-nápravovým valníkovým 

návěsem Schwarzmüller, sloužit k přepravě stavebního materiálu velkých rozměrů, jeho 

pohyb a manipulace na staveništi je omezena celkovými rozměry soupravy. Pro tuto 

soupravu je vybudována 1 směrná komunikace, kterou projíždí přes staveniště, aniž by 

musel při výjezdu couvat.  

Souprava tahače DAF CF 85-360, valníku a hydraulické ruky Palfinger PK 18000, bude 

sloužit k dopravě stavebního materiálu na paletách, pomocí hydraulické ruky bude 

možná materiál vyložit z valníku a uložit jej na skládku. Menší rozměry soupravy 

umožňují využít oba vjezdy na staveniště a v případě nutnosti vycouvat. 

Dodávka Ford Transit L2H2, s ložnou plochou délky 3300 mm, slouží k přepravě 

drobného stavebního materiál a především sádrokartonových desek, které je potřeba při 

dopravě chránit před vnějšími vlivy, jeho rozměry dovolují snadnou manipulaci a 

možnost zacouvání k zastřešeným skladům. 

Vysokozdvižný vozík H 50 D bude sloužit k přepravě palet do zastřešených skladů. 

Palety s maltou odveze k mísícímu centru, a ostatní stavební materiál na paletách 

dopraví co nejblíže k místu pracoviště, následně bude materiál dopraven pomocí 

koleček nebo ručně. 

Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 bude sloužit k dopravení materiálu na místo skládky, 

popřípadě na místo uložení v konstrukci. Jeho délka výložníku je 10,1 – 40 m, 

maximální nosnost 50 t. Je možné jej po staveništi přesouvat a po zapatkování  pracovat 

z více poloh. 
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2.7.2 Vertikální doprava  

Pro vertikální dopravu na staveništi budou využívána tato zařízení: 

 Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 bude sloužit především k dopravení ocelových 

nosníků a trapézových plechů z místa skládky na místo uložení v konstrukci. Jeho délka 

výložníku je 10,1 – 40 m, maximální nosnost 50 t. Je možné jej po staveništi přesouvat 

a po zapatkování  pracovat z více poloh. 

Vysokozdvižný vozík H 50 D je díky vysokému zdvihu 5365 mm vhodný k vertikální 

dopravě stavebního materiálu. Role asfaltového pásu, PVC fólií, desky tepelné izolace a 

další materiál bude možné přepravit na paletách, na nosnou ocelovou konstrukci 

střechy.   

2.8 Sociální a hygienické objekty 

2.8.1 Toalety  

Jako WC slouží 2 mobilní toalety, ty jsou vybaveny vlastní uzavřenou nádrží na vodu 

a nádrží s chemickou neutralizací. O provoz těchto zařízení se dle smluvního vztahu 

stará firma, od které jsou buňka pronajaté, pravidelně odčerpá fekálie a doplní vodu 

v nádrži.  

Parametry: sběrná nádrž: 227 litrů, délka: 1190 mm, šířka: 1100 mm, výška: 2310 mm 

2.8.2 Kanceláře 

Jako kanceláře stavbyvedoucího a mistra slouží 2 obytné buňky, tyto buňky budou 

vybaveny stolem, kancelářskou židlí a skříněmi. V buňce je topení, 2 zásuvky a 

elektrické osvětlení. 

2.8.3 Šatny 

Jako šatny budou využity staveništní obytné buňky, která budou vybaveny 

uzamykatelnými skříňkami a lavicemi. Buňky májí okna pro větrání a jsou vybavena 

topením a elektrickým osvětlením. Šatny slouží pro převlékání pracovníků do 

pracovních oděvů, sušení promáčeného oblečení a obuvi popřípadě také jako prostor ke 
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konzumaci jídla. Na jednoho pracovníka připadá 1,25 m
2
 podlahové plochy + 0,5 m

2
 

pro konzumaci jídla. Při maximálním počtu 10 osob je podlahová plocha 17,5 m
2
. 

Podlahová plocha 2 buněk je 28,8 m
2
, vyhovuje naším požadavkům.  

2.8.4 Technická specifikace staveništních buněk 

Buňky jsou na místo staveniště přepraveny na valníku, pomocí autojeřábu jsou 

přemístěny na předem určené a připravené místo. Manipulace s buňkou je zajištěna 

zvedacími oky v rozích nosného rámu. Buňky pokládáme na zhutněný recyklát na 

geotextilii, na vyrovnané dřevěné rámy. Předpokládáme, že buňky byly zřízeny př i 

zahájením výstavby. Podél vchodů do buněk vede obousměrný chodník široký 1,5 m.  

 

Obr. 2.3: Obytná buňka (zdroj: [3]) 

 

Parametry 

Vnější rozměry: 6 058 x 2 435 x 2 610 mm 

Vnitřní výška: 2 300 mm 

Nosný rám: ocelová konstrukce svařovaná s antikorozním nátěrem 

Stěny:   - uvnitř: laminovaná dřevotříska tl. 13 mm 

- vně: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, dvousložkový PUR lak 

- tepelná izolace z minerální vlny tl. 60 mm, součinitel prostupu  

  tepla U = 0,56 W/m
2
K 

Střecha:  - uvnitř: podhled z dřevotřískové deskytl. 13 mm 

    - vně: trapézový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm 
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    - tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm  

  - zatížení: 1,5 kN/m
2
  

Podlaha: - uvnitř: nášlapná vrstva - šedé PVC tl. 1,5 mm,  

                          roznášecí vrstva - dřevotřískové desky tl. 22 mm 

    - vně: ocelový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm 

    - tepelná izolace z minerální vlny tl. 100 mm  

  - zatížení: 2,5 kN/m
2
 

Vnitřní vybavení: - zářivka 1 x 58 W, 2 ks 

- vypínač, 1 ks  

- zásuvka, 2 ks  

- zásuvka pro topení, 1 ks   
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3. ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

3.1 Obecné informace 

3.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 

Místo stavby:   Novosady 

parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 

66448 Moravany 

Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 

Investor:  Obec Moravany 

Vnitřní 49/18 

66448 Moravany 

Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 

Libušino údolí 675/158  

623 00 Brno – Kohoutovice  

3.1.2 Umístění staveniště 

Objekt mateřské školy se nachází na západním okraji obce Moravany, tato obec leží 

v Jihomoravském kraji a spadá pod okres Brno-venkov. Leží na parcele s číslem 434/1, 

435/1 a 436/1, ulice Novosady, PSČ 664 48 Moravany. 

Vedle obce vede dálnice D1, obcí prochází silnice III. třídy: č. 15273 Ostopovice – 

Moravany, č. 15275 Obchodní centrum Futurum - Moravany – Nebovidy, č. 15276 

Moravany - směr Přízřenice. Staveniště je přístupné z komunikace č. 15275, odbočka do 

ulice Novosady nebo K Pegasu, jedná se o vjezd do obytné zóny, kde je maximální 

povolená rychlost 20 km/h.  
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Obr. 3.1: Jih Brna - Moravany (zdroj: [4]) 

 

Obr. 3.2: Moravany – Staveniště (zdroj: [4]) 
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3.2 Definice tras 

3.2.1 Trasa ocelových nosníků a trapézových plechů 

Materiál bude dopraven z firmy FeroStal a.s., která je od staveniště vzdálena 12 km, 

adresa: Zaoralova 15, PSČ 628 00 Brno. Předpokládaný čas dopravy z místa firmy na 

staveniště je 20 minut. 

 

Obr. 3.3: Trasa ocelových prvků (zdroj: [4]) 

Ocelové nosníky a trapézový plech budou přepraveny na soupravě tahače Iveco 

STRALIS, AS 440S42 T/P s valníkovým návěsem Schwarzmüller. Předpokládaný 

poloměr otáčení soupravy je 15 m. Ocelové nosníky dosahují maximální délky 13,09 m, 

delší nosníky budou přepůleny a na staveništi bude provedeno jejich spojení pomocí 

příložek a šroubových spojů. 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, stanovuje nejvyšší povolenou šířku vozidla 2,55 m, výšku 

4 m, délku soupravy tahače s návěsem 16,5 m a celkovou hmotnost 48 t. Naše souprava 

je konstruována tak, že vyhoví všem požadavkům, nevyžaduje tak povolení 

k nadrozměrné přepravě.  
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Orientace v obci Moravany 

 

Obr. 3.4: Orientace v obci (zdroj: [4]) 

Pro dopravu materiálu na staveniště v obci lze využít 2 trasy, trasu A přes ulici 

Novosady, nebo trasu B přes ulici U Pegasu. Jedná se o vjezd do obytné zóny, kde je 

maximální povolená rychlost 20 km/h. 

Ověření poloměru zatáček č. 1 a 2, tyto zatáčky mají poloměr větší než je poloměr 

otáčení tahače, pro průjezd tahače vyhoví. 

Obr. 3.5: Poloměr zatáčky č.1 a č.2 (zdroj: [4]) 

Kritické místo X a Y nesplňuje minimální poloměr pro průjezd soupravy tahače 

s návěsem. Předpokládáme, že v průběhu výstavby nebyly dokončené komunikace, 

stavby ani oplocení parcel v okolí kritických míst, bylo tak možné vyjet z komunikace a 

zvětšit tak poloměr otáčení. Při ověření průjezdu tahače kritickými místy v programu 
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AutoTURN viz kapitola 3.2.3 Ověření průjezdu tahače s valníkovým návěsem pomocí 

programu AutoTURN, bylo zjištěno, že tahač při správném najetí do zatáčky mimo 

komunikaci, dokáže kritickými místy projet. 

3.2.2 Trasa stavebního materiálu 

Veškerý stavební materiál nutný pro opláštění střechy, zdění a protipožární obklad, 

bude na staveniště dopraven soupravou tahače DAF CF 85-360, valníku a hydraulické 

ruky Palfinger PK 18000 nebo dodávkou Ford Transit L2H2 z firmy  

STAVTRANS, spol. s r. o., adresa: Modřická 723/56, 664 48 Moravany. Firma je ve 

stejné obci, od staveniště je vzdálena asi 1,3 km. 

Pro tyto vozidla je poloměr otáčení značně menší než u soupravy, která je určena pro 

odvoz ocelového materiálu, asi 10 m. Jestliže posuzovaný úsek v obci vyhoví pro 

průjezd největší soupravy, vyhoví také pro tuto menší soupravu a dodávku. 

 

Obr. 3.6: Trasa stavebního materiálu (zdroj: [4]) 

 



46 

 

3.2.3 Ověření průjezdu tahače s valníkovým návěsem pomocí programu AutoTURN 

Obr. 3.7: Ověření průjezdu tahačem s valníkovým návěsem (zdroj: [4]) 

                  
Obr. 3.8: Detail č.1 (zdroj: [4])      Obr. 3.9: Detail č.2 (zdroj: [4]) 

 
Obr. 3.10: Detail č.3 (zdroj: [4])  
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4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTÁŽ 

NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE STŘECHY 

4.1 Obecné informace 

4.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 

Místo stavby:   Novosady 

parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 

66448 Moravany 

Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 

Investor:  Obec Moravany 

Vnitřní 49/18 

66448 Moravany 

Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 

Libušino údolí 675/158  

623 00 Brno – Kohoutovice  

4.1.2  Obecné informace o stavbě 

Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěné okrajové části Moravan, s plánovanou 

výstavbou. Celková plocha pozemku je 4656,35 m
2
. Dříve pozemek sloužil k 

zemědělským účelům. Pozemek je v mírném sklonu svažující se jižně k Moravanskému 

potoku, který je vzdálen asi 200 m. 

K budově přiléhá zatravněný pozemek, na kterém se nachází příjezdová cesta s 

podélným parkováním z asfaltu, a chodník z kamenné dlažby pro pěší. Dále se zde 
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nachází plocha, která slouží jako dětské hřiště s povrchem z polypropylenových vláken 

se vsypem z křemičitého písku. Pozemek je oplocen drátěným plotem, přístupný 

elektrickou bránou pro auta, dvoukřídlou brankou pro pěší.  

Objekt půdorysných rozměrů 33,2 x 28,35 m, o jednom nadzemním podlaží  

(±0,000 = 255,75 m n. m.), je určený pro výchovu dětí předškolního věku. Vchod do 

budovy se nachází na západní straně objektu, vede do nezastřešeného atria. Z atria 

vedou 2 prosklené vstupy do chodeb, které pokračují ven na zahradu. Chodby oddělují  

3 samostatné celky: hospodářské zázemí, 1. a 2. třídu. Hospodářské zázemí se nachází 

na severní straně budovy, vedle příjezdové cesty, ze které je zajištěn příjem a výdej. Na 

jižní straně jsou umístěny 1. a 2. třídy s terasami, ze kterých je umožněn přístup na 

venkovní hřiště.  

4.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 

Základy tvoří monolitické železobetonové pasy s podkladní vrstvou z betonové 

mazaniny, na ně navazuje železobetonová deska tloušťky 150 mm, leží na podkladu ze 

zhutněného štěrkového polštáře. 

Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o 

rozměrech 240 x 372 x 238 mm, spojeny zdící maltou. Z vnější strany je zdivo 

zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm, fasádu tvoří zavěšený provětrávaný obklad 

z dřevěných nebo velkoformátových desek.  

Vnitřní příčky jsou sádrokartonové, dvojitě opláštěné na nosné ocelové konstrukci se 

zvukovou izolací z minerální plsti. Podhledy jsou zavěšené na nosné ocelové 

konstrukci, opláštění je ze sádrokartonových desek nebo z hygienických rozebíratelných 

desek ze stlačené kamenné vlny. 

Střecha je navržena jako prolamovaná deska s mírným sklonem, s klasickým pořadím 

vrstev. Má 4 různé sklony a spádování do středu objektu, do žlabů a svodů v atriu. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky a trapézový plech. Ve skladbě střechy 

je navržena parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z minerální vlny o celkové 

tloušťce 200 mm, separační vrstva z geotextilie a mechanicky kotvená hydroizolace z 

PVC fólie.  
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4.1.4  Obecné informace o procesu 

Nosná ocelová konstrukce střechy je navržena z válcovaných I a IPE profilů a nosného 

trapézového plechu. Profily mají různé rozměry i jakosti, dle statického návrhu. Jsou 

vyrobeny na zakázku firmou Ferostal a.s. Na místo staveniště jsou nosníky přepraveny 

za pomocí tahače s valníkovým návěsem, skladují se na skládce vedle objektu. Nosníky 

jsou uloženy na hotový železobetonový věnec. Horní rovina věnce je šikmá, ve sklonu 

rovnoběžném s rovinou střechy, spodní rovinu věnce tvoří vodorovné horní líce tvárnic, 

výška věnce je proměnlivá. Ze skládky na místo uložení jsou nosníky přepraveny 

pomocí jeřábu, k věnci se připevní kotvami. Navzájem jsou nosníky spojeny příložnými 

úhelníky a šrouby. 

Na nosníky bude uložen pozinkovaný trapézový plech o tloušťce 0,75mm, ten slouží 

jako podpora střešního pláště. Tabule trapézového plechu jsou uloženy na horní pásnice 

ocelových nosníků, kotví se pomocí samovrtných šroubů. Při napojování plechů je 

nutné dodržet stanovené podélné i příčné přesahy.  

Otvory nad věncem, mezi uloženými nosníky, budou vyzděny tvárnicemi, do úrovně 

trapézového plechu. Mezery mezi zdícími prvky a ocelovými nosníky zaplníme 

montážní pěnou. 

 

 

Obr. 4.1: Nosná ocelová konstrukce (zdroj: Archiv autora) 
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4.2 Materiál 

4.2.1 Specifikace materiálu 

Ocelové nosníky 

Válcované profily I a IPE jsou vyrobeny na zakázku firmou Ferostal a.s. Pro úsporu 

materiálu a snížení pracnosti, mají nosníky otvory pro kotvení a přesné délky, jsou 

opatřeny korozivzdorným nátěrem. Nosníky, které mají délku větší než 14m, jsou 

rozděleny na poloviční délky a budou spojeny na staveništi pomocí příložek.  

 

Tab. 4.1: Ocelové nosníky 

profil 
pevnost. 

třída 
hmotnost 
[kg/bm] 

označ. 
prvku 

délka 
[mm] 

ks kg/ks 
celkem 

[kg] [m] 

IPE 
180 

S 355 18,8 

I1 3100 1 58,28 58,28 3,10 

I2 3580 4 67,30 269,22 14,32 

I3 3870 12 72,76 873,07 46,44 

I4 3980 4 74,82 299,30 15,92 

I5 4000 5 75,20 376,00 20,00 

I6 4180 8 78,58 628,67 33,44 

I7 4900 1 92,12 92,12 4,90 

I8 6430 1 120,88 120,88 6,43 

      Σ= 2717,54 144,55 

IPE 
240 

S 235 30,71 

I9 5100 1 156,62 156,62 5,10 

I10 6750 1 207,29 207,29 6,75 

I11 11300 1 347,02 347,02 11,30 

I12 11650 1 357,77 357,77 11,65 

      Σ= 1068,71 34,80 

IPE 
270 

S 355 36,06 

I13 4290 1 154,70 154,70 4,29 

I14 5010 1 180,66 180,66 5,01 

I15 5940 1 214,20 214,20 5,94 

I16 6270 1 226,10 226,10 6,27 

I17 6770 1 244,13 244,13 6,77 

I18 7900 1 284,87 284,87 7,90 

I19 7990 1 288,12 288,12 7,99 

I20 8680 1 313,00 313,00 8,68 

I21 10450 1 376,83 376,83 10,45 

      Σ= 2282,60 63,30 

IPE 
300 

S 355 42,24 
I23 8410 1 355,24 355,24 8,41 

      Σ= 355,24 8,41 

(pokračování) 



53 

 

Tab. 4.1: Ocelové nosníky (dokončení) 

profil 
pevnost. 

třída 
hmotnost 
[kg/bm] 

označ. 
prvku 

délka 
[mm] 

ks kg/ks 
celkem 

[kg] [m] 

IPE 
330 

S 355 49,15 

I24 2610 1 128,28 128,28 2,61 

I25 3350 1 164,65 164,65 3,35 

I26 4020 1 197,58 197,58 4,02 

I27 4030 1 198,07 198,07 4,03 

I28 4600 1 226,09 226,09 4,60 

I29 6700 1 329,31 329,31 6,70 

I30 7450 1 366,17 366,17 7,45 

I31 10100 8 496,42 3971,32 80,80 

I32 10120 1 497,40 497,40 10,12 

I33 10420 1 512,14 512,14 10,42 

I34 11170 1 549,01 549,01 11,17 

      Σ= 7140,02 145,27 

I 400 S 355 85,91 
I35 13090 1 1124,56 1124,56 13,09 

      Σ= 1124,56 13,09 

I 420 S 235 139,73 
I36 8405 2 1174,43 2348,86 16,81 

      Σ= 2348,86 16,81 

 

Ocelové nosníky budou spojovány pomocí úhelníků, příložek a šroubových spojů.  

Tab. 4.2: Spojovací materiál pro ocelové nosníky 

název specifikace označení  ks rezerva celkem 

Příložný úhelník  

90° tl.10mm, 2x140x120mm  U1 136 5% 143 

136° tl.10mm, 
2x140x120mm  

U2 5 5% 7 

44° tl.10mm, 2x140x120mm  U3 5 5% 7 

77° tl.10mm, 2x140x120mm  U4 5 5% 7 

103° tl.10mm, 
2x140x120mm  

U5 5 5% 7 

59° tl.10mm, 2x140x120mm  U6 1 5% 2 

121° tl.10mm, 
2x140x120mm  

U7 1 5% 2 

100° tl.10mm, 
2x140x120mm  

U8 7 5% 9 

80° tl.10mm, 2x140x120mm  U9 7 5% 9 

Příložka tl. 10mm, 140 x 240mm U10 28 5% 4 

Šroub M16 x 50mm Š1 628 5% 660 

Matice M16 M1 628 5% 660 

Podložka M16 P1 628 5% 660 
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Ocelové budou kotveny k železobetonovému věnci za použití svorníkové kotvy 

z galvanické pozinkované oceli FAZ II 12/20. Hloubka vyvrtaného otvoru je  

min. 115 mm, průměr 12 mm, přibližný počet 4 ks na 1 uložení, celkem  

48 uložení = 192 ks. Balení po 20 ks celkem 11 balení, 220 ks kotev. 

Trapézový plech 

 

Obr. 4.2: Trapézový plech (zdroj: Archiv autora) 

Pozinkovaný trapézový plech TR 100/275 tl.0,75 mm, každá tabule trapézového plechu 

má stavební šíři 825 mm, liší se pouze jejich délky. Pro úsporu materiálu, jsou tabule o 

požadované délce vyrobeny na zakázku firmou Ferostal a.s. 

Tab. 4.3: Trapézový plech 

délka tabule 
[mm] 

hmotnost 
[kg] 

oblast ks 
celkem 

[m] [kg] 

2000 14,9 

A 8 16 119,2 

C 10 20 149 

D 6 12 89,4 

Σ= 24 48 357,6 

2500 18,6 

A 5 12,5 93 

D 2 5 37,2 

Σ= 7 17,5 130,2 

3000 22,3 

B 4 12 89,2 

C 8 24 178,4 

Σ= 12 36 267,6 

3500 26,1 

A 5 17,5 130,5 

D 12 42 313,2 

Σ= 17 59,5 443,7 

4000 29,8 

B 5 20 149 

D 2 8 59,6 

Σ= 7 28 208,6 

(pokračování) 
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Tab. 4.3: Trapézový plech (dokončení) 

délka tabule 
[mm] 

hmotnost 
[kg] 

oblast ks 
celkem 

[m] [kg] 

4500 29,8 

A 74 333 2205,2 

C 44 198 1311,2 

Σ= 118 531 3516,4 

5000 37,3 

B 6 30 223,8 

D 18 90 671,4 

Σ= 24 120 895,2 

5500 41 B 70 385 2870 

7000 52,1 B 4 28 208,4 

8000 59,6 B 3 24 178,8 

        Σ= 1277 m Σ= 9076,5 kg 

 

Obr. 4.3: Oblasti střechy (zdroj: Archiv autora) 

 

Šroubový spoj uvažujeme při kotvení k ocelovému nosníku, v každé vlně trapézového 

plechu. Nýtový spoj uvažujeme každých 400 mm v podélném přesahu 2 tabulí. 

Tab. 4.4:  Množství spojovacího materiálu pro trapézový plech 

název ozn. specifikace 
Ø 

[mm] 
délka 
[mm] 

ks/m2 ks rezerva celkem 

Samovrt. 
šroub 

SD14 
kotvení k silnostěnným 
ocelovým profilům do 

14mm 
4,8 32 4 3600 5% 3800 

Slepý nýt POP pro překrývající se plechy 4 9,4 4 3600 5% 3800 
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Dozdívka 

Prostor nad železobetonovým věncem, mezi nosníky, bude zazděn tvárnicemi 

Porotherm 24 P+D, o rozměrech 240 x 372 x 238 mm, do úrovně trapézového plechu. 

Tvárnice jsou uloženy na zdící maltě Porotherm TM. Malé mezery budou vyplněny 

montážní pěnou Soudal, její spotřeba: 1 balení = 12 ks po 750 ml. 

Spotřeba tvárnic: pás délky 2x28,4+2x10,5+2x20,4+2x13,5+2x15,5 = 176,6 m, šířka 

240 mm, průměrná výška 330 mm. Celkový objem zdiva 14 m
3
 (spotřeba tvárnic 

44,4 ks/m
3
), celková spotřeba 622 ks + 5% = 11 palet (60 ks/pal), hmotnost  

1 palety = 1180 kg. 

Spotřeba malty: objem 2x176,6x0,012= 4,3 m
3 

= 4300 l (spotřeba malty 40 l suché 

směsi na 40 l hotové malty), celková spotřeba 107,5 pytlů + 5% = 2 palety (55 ks/pal), 

hmotnost palety 1155 kg. 

4.2.2 Doprava 

Primární doprava 

Ocelové nosníky, trapézové plechy a spojovací materiál, bude na staveniště dopraven 

pomocí tahače s valníkovým návěsem z 12 km vzdálené firmy FeroStal a.s.,  

adresa: Zaoralova 15, PSČ 628 00 Brno. Předpokládaný čas dopravy je 20 minut. 

Ocelové nosníky pokládáme na dřevěné podkladky, je nutné je pevně přichytit na valník 

za pomoci popruhů. Aby se zabránilo styku jednotlivých dílců mezi sebou, proložíme i 

svislé mezery dřevěnými hranolky. Poškození nosníků by mohlo vést ke ztrátě jejich 

požadované únosnosti. Je-li to nutné, přepravujeme nosníky s přesahem. Pro přepravu 

trapézových plechů musí velikost ložné plochy valníku, odpovídat délce 

přepravovaných plechů, plechy nesmějí přesahovat přes hranu. Pomocí popruhů se 

upevní všechny balíky, zamezí se tak nárazům a otřesům, které by mohly poškodit 

hrany balíků. Tam kde hrozí ohnutí zámků, se místo popruhů použijí rozpěrná prkna. 

Při dopravě chráníme pozinkované plechy před mechanickým poškozením, proniknutím 

vlhkosti, slunečním zářením a vysokými teplotami, přikrytím plachtou. Plechy jsou v 

balících zafóliovavé a zapáskované ocelovou páskou přes dřevěné podložky. Jelikož 
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jsou plechy únosné, lze balíky pokládat nad sebou s posunutím o délku podložky, do 

maximální výšky 3balíků. 

Zdící materiál bude na staveniště dopraven soupravou tahače a valníku s hydraulickou 

rukou z firmy STAVTRANS, spol. s r. o., adresa: Modřická 723/56, 664 48 Moravany. 

Firma je ve stejné obci, od staveniště je vzdálena asi 1,3 km. 

Tvárnice i pytle s maltou přepravujeme na dřevěných paletách, zabalené fólií. Palety 

jsou na valníku zajištěny proti pohybu textilními popruhy. 

Sekundární doprava 

Doprava na staveništi je zajištěna autojeřábem, ten bude vykládat těžký materiál 

z valníku na skládku a při montáži dopraví ocelové nosníky na místo uložení. Dlouhé 

profily a tabule plechu přepravujeme pomocí jeřábové traverzy, jako vázací prostředek 

používáme textilní pásy. V potřebném počtu osob přepravujeme tabule po staveništi 

ručně, tak aby nedošlo k poškození povrchu, ohybu bočních hran a nadměrnému 

průhybu. Palety s tvárnicemi a maltou, které jsou dovezeny na valníku s hydraulickou 

rukou, vyložíme na zpevněnou plochu a pomocí vysokozdvižného vozíku nebo ručně 

pomocí koleček je přesouváme po staveništi nebo do zastřešeného skladu.  

4.2.3 Skladování 

Ocelové nosníky skladujeme na zpevněné, odvodněné ploše. Aby se zabránilo styku se 

zemí, ukládají se na dřevěné podklady, které musí být umístěné v takové vzdálenosti, 

aby se zabránilo nadměrnému prohýbání prvků. Nosníky skladujeme pod plachtou, 

chráněné proti povětrnostním vlivům a znečištění. Nejlépe v takové poloze, v které 

budou později uloženy. Maximální výška skladovaných nosníků jsou 3 vrstvy nad 

sebou, jednotlivé nosníky skladujeme alespoň 100 mm od sebe, podložené dřevěnými 

hranoly, předejdeme tak možnému poškození při zvedání. Aby bylo později možné 

prvky zavěsit na jeřáb, je vhodné dodržet průchozí uličky o minimální šířce 600 mm.  

Pozinkované plechy nesmějí být vystaveny vlhkosti, hrozí pak vznik zinkové - bílé 

koroze. Pokud při dopravě dojde k navlhčení plechu, je nutné plechy osušit a proložit 

jednotlivé tabule tak, aby bylo umožněno proudění vzduchu a vysychání. Při době 

skladování maximálně 1týden postačí uložit výrobky pod plachtu, která je ochrání před 
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deštěm a znečištěním. Je nutné předejít zapaření pod plachtou, tak že se na konce balíku 

ponechají otvory pro větrání. Balíky je vhodné ukládat na podklady 2 výšek, aby voda, 

která pronikla k plechům, mohla odtéct. Uskladňujeme maximálně 3 svazky nad sebou, 

posunuty o délku podložky. Originální obal od výrobce neslouží jako ochrana při 

skladování. Pokud je doba skladování více než 1týden, opatříme pozinkované plechy 

vrstvou konzervačního oleje a přesuneme je do zastřešeného skladu na staveništi. 

Celková doba skladování nesmí přesáhnout 5 měsíců od data výroby. Dobu skladování 

zinkových plechů bychom měli omezit na co nejkratší dobu. 

 

Obr. 4.4: Skladování svazků trapézového plechu (zdroj: Archiv autora) 

Zafóliované palety s tvárnicemi skladujeme na rovné, zpevněné a odvodněné ploše 

skládky. Maximální uložení do výšky 2 palet. Pytle se zdící maltou skladujeme 

zafóliované na paletách, na rovinném podkladu. Nevyužitou maltu je nutné chránit před 

vzdušnou vlhkostí, skladujeme ji v zastřešeném skladu na staveništi. 

Na staveništi jsou umístěny zastřešené sklady, ty slouží k uskladnění nářadí a materiálu 

náchylného na vlhkost. Budou zde skladovány kotevní a spojovací prvky, ty jsou balené 

do papírových krabic, dále zde budou uskladněny nespotřebované pytle s maltou, které 

je nutné chránit proti vlhkosti. 

4.3 Převzetí pracoviště 

Montáž nosné ocelové konstrukce bude provedena na dokončeném věnci 

z železobetonu. Horní rovina věnce je šikmá, ve sklonu rovnoběžném s rovinou střechy, 

spodní rovinu věnce tvoří vodorovné horní líce tvárnic. Věnec má tloušťku 240 mm, 

jeho výška je proměnlivá podle polohy, musí však být minimálně 200 mm. Nosné zdivo 
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tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o rozměrech  

240 x 372 x 238 mm, objemové hmotnosti 900 kg/m
3
. Osazování nosníků je možné 

začít po dosažení minimální pevnosti betonu ve věnci 70%. Při přejímce kontroluje 

stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora kvalitu dokončených konstrukcí 

zdiva a věnce. Kontrolují se především jejich rozměry, svislost, rovinnost a požadované 

sklony, v souladu s projektovou dokumentací a tvrdost betonu Schmidtovým 

tvrdoměrem. O provedených kontrolách bude sepsán záznam do stavebního deníku.  

4.4 Pracovní podmínky 

Za zhoršených podmínek jako jsou déšť, mlha nebo sněžení, kdy hrozí nebezpečí pádu z 

výšky, budou veškeré práce pozastaveny. Práce s jeřábem budou zastaveny, pokud 

rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost bude menší než 30 m. Při teplotách nižších 

než -10°C, ztrácejí vázací prostředky svoji deklarovanou únosnost.  

Zdění je možné provádět při teplotách vyšších než +5°C. Teplota čerstvé malty však 

nesmí klesnout pod +10°C, maximální teplota okolí při zdění nesmí překročit +35°C. 

4.5 Personální obsazení 

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

pověřený mistr. 

Tab. 4.5: Pracovní četa pro montáž nosné ocelové konstrukce 

Funkce Počet Úkol Kvalifikace 

Jeřábník 1 obsluha jeřábu, přesun materiálu Jeřábnický průkaz 

Vazač břemen 1 zavěšování břemen na jeřáb Vazačský průkaz 

Řidič 2 doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 

Montážní pracovník 2 kotvení, montáž ocelové konstrukce Školení 

Pomocný dělník 2 příprava materiálu, asistence Školení 

Zedník 1 vyzdívka otvorů Školení 
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4.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Návrh strojní sestavy je podrobně řešen v samostatné kapitole č. 6. NÁVRH STROJNÍ 

SESTAVY  

4.6.1 Hlavní stroje  

Tahač Iveco STRALIS, AS 440S42 T/P s valníkový návěsem, Schwarzmüller 

Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 

Stavební míchačka AL-KO, Top 1402 HR 

4.6.2 Nářadí 

Elektrické 

Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 

Aku šroubovák, Einhell RT-CD 14,4/1 Li 

Kotoučová pila na kov HKS 230 

Bloková pila Sima BALI 500 

Elektrické nůžky na plech, Makita JS1000 

Elektrický rázový utahovák, EXTOL PREMIUM,WR330 E 

Ruční 

Kladivo, momentový klíč, nýtovací kleště, falcovací kleště, nůžky na plech, zednická 

lžíce, zednická naběračka, gumová palice, lopata, kbelík. 

4.6.3 Měřicí přístroje 

Teodolit, nivelační přístroj, vodováha, lať, úhelník, metr, pásmo, olovnice, provázek, 

tužka. 

4.6.4 Ochranné pomůcky 

Ochranný oděv, ochranná obuv, ochranná přilba, pracovní ochranné rukavice, reflexní 

vesta, ochranné brýle, mušlové chrániče sluchu, bezpečnostní zachycovací postroj, 

polohovací pás. 
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4.7 Pracovní postup 

Montáž bude prováděna z pojízdného leštění, celkem 4 kusy. Lešení bude umístěno v 

každém ze tří celků, ohraničeném nosnými konstrukcemi. Další lešení se bude volně 

pohybovat v atriu přes chodby. Podlaha lešení má rozměr 0,75 x 2,85 m, výšku podlahy 

lze upravit podle výšky věnce. 

4.7.1 Montáž ocelových nosníků 

Před samotným ukládáním nosníků, se na železobetonovém věnci vyznačí poloha 

uložení každého nosníku, dle projektové dokumentace. Pokud jsou při kontrole zjištěny 

odchylky od požadované výšky popřípadě sklonu, nachystají se ocelové podložky a 

klínky na vyrovnání těchto odchylek. Dlouhé nosníky jsou ze skládky na místo uložení 

přepraveny pomocí traverzy a I nosiče. Před zvedáním nosníku a následným ukládáním 

bude provedena kontrola jeho stavu, nosník se zvedne do výšky 300 mm a vazač 

zkontroluje stav jeho uchycení. Následuje přeprava na místo uložení, pracovníci 

z pojízdného lešení ustálí jeho polohu 300 mm nad věncem, poté jeřábník spustí prvek 

na přesně vyznačené místo.  

Nosník s označením I36, který je dovezen rozpůlený, je potřeba spojit pomocí příložek 

a šroubů. Nosník je z valníku přepraven do atria objektu, kde bude provedeno jeho 

spojení, následně bude v celku uložen na své místo. Jedná se o nejtěžší prvek z celé 

ocelové konstrukce. 

 

Obr. 4.5: Podélný spoj nosníku (zdroj: [5]) 
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Při kotvení do železobetonového věnce je nutné postupovat v souladu s armovacím 

plánem, tak aby nedošlo k poškození jeho výztuže. Po osazení nosníku, který má ve 

spodní pásnici připravené otvory ke kotvení, vyvrtáme do věnce otvor do hloubky  

115 mm o průměru 12 mm. Při vrtání do věnce je nutné počítat s excentricitou, která 

vznikne při práci s vrtačkou. Vrtačka nemůže vrtat otvor kolmo ke spodní přírubě 

ocelového nosníku, brání jí v tom horní příruba nosníku. Otvor vyčistíme od prachu a 

částic pomocí kartáčku a vyfukovací pumpy, kotvu zarazíme do otvoru pomocí kladiva. 

Poté kotvu utáhneme momentovým klíčem o velikosti SW19, požadovaným  

momentem 60 Nm. 

 

Obr. 4.6: Průvlečná montáž (zdroj: Archiv autora) 

Po ukotvení nosníků na železobetonovém věnci, následuje montáž nosníků, které jsou 

za pomocí úhelníků a šroubových spojů připevněny k uloženým nosníkům. K nosníku 

přiložíme úhelníky nebo příložky, otvorem protáhneme šroub a na něj volně navlečeme 

podložku a matici. Podložka se dává pod prvek, kterým se při dotahování otáčí, v našem 

případě pod matici. Matice by měla jít lehce zašroubovat, jinak je potřeba ji vyřadit. 

Poté pevně uchopíme šroub momentovým klíčem, abychom zabránili jeho protáčení, a 

pomocí rázového utahováku dotáhneme matici. Podle rázů utahováku odhadneme 

požadovaný moment dotažení. Šrouby dotahujeme ve skupinách od nejtužších částí 

spoje k nejméně tuhé části, u I průřezu předpokládáme za nejtužší část uprostřed 

skupiny šroubů. Abychom dosáhli rovnoměrného dotažení, lze šrouby ve spoji také 

utahovat ve více cyklech. 
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Šroubové spoje je nutné provádět v souladu s ČSN EN 1090-2+A1 Provádění 

ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na 

ocelové konstrukce. 

 

Obr. 4.7: Uspořádání šroubu, matice a podložky (zdroj: Archiv autora) 

 

 

Obr. 4.8: Příklady spoje nosníků (zdroj: Archiv autora) 

4.7.2 Vyzdívka otvorů 

Po uložení nosníků v 1. části, bude zahájena dozdívka otvorů nad železobetonovým 

věncem, práce budou prováděny z pojízdného lešení. Zdivo bude sahat do výšky 

souběžné s budoucím trapézovým plechem tak, aby tepelná izolace průběžně 

pokračovala z trapézového plechu na dozdívku. Malta bude připravena v míchačce 

na  mísícím centru, na místo dopravena ručně pomocí koleček a plastového kbelíku. 

Tvárnice, které bude nutné zkrátit na požadovaný rozměr, budou zkráceny na 

montážním place pomocí blokové pily. Malé mezery u ocelových nosníků, které nebude 

možné vyzdít, vyplníme montážní pěnou. Následuje montáž trapézových plechů. 
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4.7.3 Montáž trapézových plechů 

Před samotnou montáží trapézových plechů provedeme kontrolu podpůrné ocelové 

konstrukce dle projektové dokumentace. Měřením zkontrolujeme přesnost sklonů, 

kolmost a rovnoběžnost. Při zjištění odchylek použijeme pro jejich dorovnání ocelové 

podložky popřípadě rošty. Na konstrukci si vyznačíme kontrolní body, podle kterých 

bude později zřejmá přesnost provádění, kolmost a skladebná šířka. Plechy jsou 

zkráceny na požadované délky od výrobce, kosé hrany a prostupy budou řezány na 

staveništi. Plechy jsou dodávány v obrácené poloze - úzkým lemem nahoru, při 

manipulaci a montáži je potřeba hlídat jejich polohu a vždy je otočit úzkým lemem 

dolů. Zkosení hran bude provedeno na montážním place pomocí kotoučové pily na 

plech. Detaily pro prostupy komínků a svodů budou vyříznuty na místě, po přesném 

zaměření, pomocí elektrických nůžek na plech. Na dělení trapézového plechu je 

zakázané použít brusný kotouč, ten by mohl poškodit povrch pozinkovaného plechu. Po 

řezání a vrtání je nutné očistit plech a jeho hrany smetákem, aby piliny a špóny 

nezpůsobily poškození a následnou korozi plechu.  

Plechy pokládáme od nejnižšího místa střechy směrem nahoru v pásech zleva doprava. 

Tento postup pokládky, zamezí vniknutí srážkové vody mezi profily. Po uložení tabule 

č.1, je nutné zkontrolovat její přesnost a pravý úhel, který svírá s nosníkem. Tato 

přesnost je rozhodující, ovlivňuje montáž dalších plechů. Tabule pokládáme úzkým 

lemem dolů, aby široký lem vytvořil dostatečnou podporu pro pozdější izolaci.  

 

Obr. 4.9: Postup montáže trapézových plechů (zdroj: Archiv autora) 
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Montáž se provádí z pojízdného lešení, menší tabule plechu jsou dopraveny ručně. Při 

ruční manipulaci je s plechy potřeba manipulovat v potřebném počtu osob tak, aby 

nedošlo k poškození povrchu, ohybu bočních hran a nadměrnému průhybu. Nadměrný 

průhyb, může způsobit deformaci plechů, které nebude později možné kvalitně napojit.    

Svazky dlouhých tabulí ukládá jeřábník na nosnou ocelovou konstrukci v místě styku 

tak, aby nedošlo k přetížení konstrukce. Při zavěšování je nutné použít textilní pásy jako 

vázací prostředek, použití ocelových lan nebo řetězů je zakázané.  

Typy spojů, osové vzdálenosti a přesahy jednotlivých plechů provádíme v souladu se 

statickým návrhem, montážními pokyny výrobce a projektovou dokumentací, změny a 

odchylky od projektu konzultujeme s projektantem. 

Konce trapézových plechů kotvíme k nosníku s požadovaným přesahem, tento přesah se 

pohybuje kolem L/10, L je osová vzdálenost podpor. Minimálně však 150 mm, otvor 

pro šroub nesmí být ve vzdálenosti menší než 75 mm od konce každého plechu. 

 

Obr.4.10: Minimální přesahy trapézového plechu (zdroj: Archiv autora) 

Spoje plechů jsou umístěny ve spodní vlně, aby hrana překrytí a hlavy šroubů 

nepoškodily budoucí parozábranu. Kotvení plechů k horní pásnici nosníku provádíme 

pomocí samovrtného šroubu SD14, šířka horní pásnice nosníku nám ovšem nedovoluje 

kotvit bez předvrtání. Je nutné vyvrtat otvor o ø 4,3 mm (otvor o 0,5 mm menší než je 

dřík šroubu). Poté šroub přišroubujeme kolmo do části vlny, která pevně přiléhá k 

ocelovému nosníku. Plech kotvíme k horní pásnici nosníku v každé vlně tabule, při 

uchycení šroubů postupujeme od středu ke krajům, hlídáme přitom kolmost a 

skladebnou šířku tabule. Průběžně hlídáme délky obou konců tabulí, při přitížení může 
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dojít k roztáhnutí plechu nebo naopak stlačení plechu. Plechy by pak nebyly uloženy 

kolmo ale šikmo. Práce s trapézovými plechy by měla být organizována tak, aby na 

konci směny nezůstávaly na střeše volně ložené tabule plechu, které nejsou ukotveny. 

Silný vítr by mohl tabule zvednout a poškodit. Rozbalené svazky je nutné zatížit, a 

zakrýt fólií. 

Po uložení prvního pásu z tabulí, které se pokládají z nejnižšího místa k nejvyššímu, 

následuje pokládání druhého pásu (pásy pokládáme postupně zleva doprava). Plech 

budeme podélně spojovat s vedlejším pásem pomocí slepých POP nýtů. Plech srovnáme 

tak, aby dobře zapadl do předešlého pásu, a zkontrolujeme jejich rovnoběžnost. Plechy 

instalujeme s podélným překrytím, v místech, kde je potřeba zvýšit únosnost 

konstrukce, bude podélný spoj ztužen překrytím celé vlny. Plech nejprve kotvíme 

k nosníku pomocí šroubů, stejně jako u prvního pásu. Poté provádíme podélný spoj 2 

tabulí plechu pomocí nýtů. 

 

Obr. 4.11: Podélný spoj dvou plechů na nosníku (zdroj: Archiv autora) 

Jakmile jsou plechy ukotveny k nosníkům, stávají se únosné. Další montáž je možné 

provádět z již namontovaných plechů, bez použití lešení. Po konstrukci je možné chodit 

pouze v obuvi s měkkou gumovou podrážkou. Plech dokáže přenést zatížení od 

osamělého břemena až do 100 kg, skladovat materiál se doporučuje v místě podpor. 

 

Obr. 4.12: Nýtový spoj dvou plechů (zdroj: [6]) 
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Plechy jsou podélně spojeny pomocí POP nýtů, maximální osová vzdálenost nýtů je  

400 mm. Podélné spoje jsou orientovány ve spodní vlně, aby vyčnívající nýty 

nepoškodily budoucí parozábranu. Tělo nýtu vložíme do předvrtaného otvoru, trn 

uchopíme do čelistí nýtovacích kleští a stisknutím rukojeti spoj zanýtujeme. Vyvrtaný 

otvor musí být o 0,2 mm větší než průměr nýtu 4 mm, v našem případě použijeme vrták 

o průměru 4,2 mm. Pro efektivnější práci využíváme aku nýtovací kleště. Při nýtování 

je nutné zkontrolovat, zda došlo ke spojení obou plechů. 

Jakmile je konstrukce z trapézového plechu ukotvena k ocelovým nosníkům, provede se 

vystřižení otvorů pro vtoky a komínky. Dle projektové dokumentace zaměříme přesnou 

polohu prostupů a pomocí elektrických nůžek na plech vystřihneme otvor o 

požadovaném průměru, hrany očistíme smetákem. 

4.8 Kontrola kvality 

Podrobný kontrolní a zkušební plán je řešen v samostatné kapitole č. 7.1 Kontrolní a 

zkušební plán nosné ocelové konstrukce střechy 

Kontrola vstupní 

- Kontrola PD 

- Převzetí pracoviště 

- Kontrola materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

- Kontrola strojů a nástrojů 

- Kontrola způsobilosti dělníků 

Kontrola mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola podkladu 

- Kontrola kotevního plánu 

- Kontrola materiálu před zabudováním 

- Kontrola osazení a kotvení průvlaků 
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- Kontrola šroubových spojů  

- Kontrola rozměrů konstrukce 

- Kontrola vyzdívky otvorů 

- Kontrola montáže trapézových plechů 

Kontrola výstupní 

- Geometrická přesnost konstrukce 

- Kontrola kompletní ocelové konstrukce 

4.9 Kontrola bezpečnosti 

Podrobná bezpečnost práce při montáži ocelové konstrukce je řešena v samostatné 

kapitole č. 8. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MONTÁŽI OCELOVÉ KONSTRUKCE A 

PROVÁDĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Práce na staveništi budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

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

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků 

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

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

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

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

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

prostředí. 
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4.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Při realizaci zastřešení objektu je potřeba minimalizovat vliv stavební činnosti na 

životní prostředí. Může docházet ke zvýšené prašnosti, hlučnosti a znečištění 

komunikací. Používané mechanismy podléhají pravidelným kontrolám o dobrém 

technickém stavu, nesmějí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Při práci se stoji je 

nutné hlídat úniky provozních kapalin, popřípadě odstranit kontaminovanou zeminu. 

Znečištěné automobily musejí být před odjezdem ze staveniště očištěny, nebo je nutné 

zajistit čištění komunikací. 

Odpady vzniklé při stavební výrobě a komunální odpady budou tříděny do kontejnerů a 

gitterbox palet. Ty jsou umístěné na zpevněné ploše staveniště, u komunikace, vedle 

staveništních buněk a zastřešeného skladu. Zhotovitel zajistí průběžný odvoz odpadu a 

jeho likvidaci v souladu s těmito předpisy: Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů. 

Tab. 4.6: Odpady vznikající při montáži ocelové konstrukce 

Skupina Druh odpadu 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

17 01 02 Cihly 

17 04 05 Železo a ocel 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
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5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS JEDNOPLÁŠŤOVÉ 

PLOCHÉ STŘECHY 

5.1 Obecné informace 

5.1.1  Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 

Místo stavby:   Novosady 

parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 

66448 Moravany 

Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 

Investor:  Obec Moravany 

Vnitřní 49/18 

66448 Moravany 

Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 

Libušino údolí 675/158  

623 00 Brno – Kohoutovice  

5.1.2  Obecné údaje o stavbě 

Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěné okrajové části Moravan, s plánovanou 

výstavbou. Celková plocha pozemku je 4656,35 m
2
. Dříve pozemek sloužil k 

zemědělským účelům. Pozemek je v mírném sklonu svažující se jižně k Moravanskému 

potoku, který je vzdálen asi 200 m. 

K budově přiléhá zatravněný pozemek, na kterém se nachází příjezdová cesta s 

podélným parkováním z asfaltu, a chodník z kamenné dlažby pro pěší. Dále se zde 
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nachází plocha, která slouží jako dětské hřiště s povrchem z polypropylenových vláken 

se vsypem z křemičitého písku. Pozemek je oplocen drátěným plotem, přístupný 

elektrickou bránou pro auta, dvoukřídlou brankou pro pěší.  

Objekt půdorysných rozměrů 33,2 x 28,35 m, o jednom nadzemním podlaží  

(±0,000 = 255,75 m n. m.), je určený pro výchovu dětí předškolního věku. Vchod do 

budovy se nachází na západní straně objektu, vede do nezastřešeného atria. Z atria 

vedou 2 prosklené vstupy do chodeb, které pokračují ven na zahradu. Chodby oddělují  

3 samostatné celky: hospodářské zázemí, 1. a 2. třídu. Hospodářské zázemí se nachází 

na severní straně budovy, vedle příjezdové cesty, ze které je zajištěn příjem a výdej. Na 

jižní straně jsou umístěny 1. a 2. třídy s terasami, ze kterých je umožněn přístup na 

venkovní hřiště.  

5.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 

Základy tvoří monolitické železobetonové pasy s podkladní vrstvou z betonové 

mazaniny, na ně navazuje železobetonová deska tloušťky 150 mm, leží na podkladu ze 

zhutněného štěrkového polštáře. 

Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o 

rozměrech 240 x 372 x 238 mm, spojeny zdící maltou. Z vnější strany je zdivo 

zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm, fasádu tvoří zavěšený provětrávaný obklad 

z dřevěných nebo velkoformátových desek.  

Vnitřní příčky jsou sádrokartonové, dvojitě opláštěné na nosné ocelové konstrukci se 

zvukovou izolací z minerální plsti. Podhledy jsou zavěšené na nosné ocelové 

konstrukci, opláštění je ze sádrokartonových desek nebo z hygienických rozebíratelných 

desek ze stlačené kamenné vlny. 

Střecha je navržena jako prolamovaná deska s mírným sklonem, s klasickým pořadím 

vrstev. Má 4 různé sklony a spádování do středu objektu, do žlabů a svodů v atriu. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky a trapézový plech. Ve skladbě střechy 

je navržena parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z minerální vlny o celkové 

tloušťce 200 mm, separační vrstva z geotextílie a mechanicky kotvená hydroizolace z 

PVC fólie.   
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5.1.4  Obecné informace o procesu 

Spádová vrstva této jednoplášťové ploché střechy, s mírným sklonem, je tvořena 

nosnou ocelovou konstrukcí, ta je podrobně řešena v samostatné kapitole  

4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTÁŽ NOSNÉ OCELOVÉ 

KONSTRUKCE STŘECHY. Na horní profily trapézového plechu bude nalepena 

parozábrana z modifikované asfaltového pásu s dvojitou nosnou vložkou. Parozábrana 

je opatřena samolepící vrstvou, která po sejmutí fólie sama přilne k plechu, spoje mezi 

pásy se zaválečkují. Na asfaltový pás se položí teplená izolace z hydrofobizované 

minerální vlny, nejdříve vrstva tl. 120 mm s objemovou hmotností 207,2 kg/m
3
, poté 

vrstva tl. 80 mm s objemovou hmotností 321,4 kg/m
3
. Na tepelnou izolaci bude volně 

položena separační vrstva z geotextilie. Poslední, hydroizolační vrstvu, tvoří fólie 

z měkčeného PVC, tato fólie se bude mechanicky kotvit, přes všechny vrstvy 

jednoplášťové střechy, k nosné ocelové konstrukci z trapézového plechu. Poté se 

provede podélný a příčný spoj pásů, pomocí natavení horkovzdušným přístrojem. U 

složitých detailů se navíc provede uzavření spoje zálivkou. Po dokončené opláštění 

střechy bude proveden protipožární obklad ocelových nosníků a trapézových plechů, 

sádrokartonovou deskou tl. 15 mm, která zaručuje REI 15.  

 

Obr. 5.1: Skladba střechy (zdroj: Archiv autora) 
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5.2 Materiál 

5.2.1 Specifikace materiálu 

Hydroizolační fólie - Fólie Dekplan 76 z měkčeného PVC, s výztužnou vložkou 

z  PES, tloušťky 1,8mm. Tato fólie se používá jako jednovrstvá, mechanicky kotvená 

hydroizolace plochých střech. Faktor difuzního odporu 15000, rozměrová stálost 0,3%, 

plošná hmotnost 2,2 kg/m
2
. Je dodávána v roli 1,6 x 15 = 24 m

2
.  

Geotextílie - Geotextilie Filtek 400 slouží jako ochranná a vyrovnávací vrstva 

hydroizolační fólie. Pevnost v tahu, směr podélný 27 kN/m, příčný 16 kN/m. Tažnost 

podélná 70%, příčná 115%. Dynamická odolnost 7 mm, statická 2800 N. Materiál ze 

100% polypropylénu. Je dodávána v roli 2 x 50 = 100 m
2
. 

Minerální vlna - Tuhá těžká deska z kamenné vlny pojená organickou pryskyřicí, 

v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva zabezpečuje vysokou 

odolnost proti mechanickému namáhání. Celková tloušťka 200 mm, je složená ze dvou 

vrstev. 

a) horní vrstva MEGAROCK MAX, tl. 80 mm, objemová hmotnost 321,4 kg/m
3
,  

λ = 0,04 W/mK. Dodávané v rozměrech 1 x 1,2 m, 18 m
2
/pal. 

b) spodní vrstva MONROCK MAX E, tl. 120 mm, objemová hmotnost 207,2 kg/m
3
,  

λ = 0,038 W/mK. Dodávané v rozměrech 1 x 0,6 m, 24 m
2
/pal. 

Asfaltový pás – Parotěsný, modifikovaný asfaltový pás BÖRNER DACO-KSD-R, za 

studena samolepící. Vhodná pro nevětrané střešní pláště na konstrukcích z ocelových 

trapézových plechů. Chrání minerální vlnu před vlhkostí pronikající z interiéru. 

Minimální podélný i příčný přesah je 80 mm. Nosná vložka skelná mřížka, vrchní 

vrstva spřažená hliníková fólie, spodní vrstva snímatelná fólie. Tloušťka 0,4 mm, 

hmotnost 0,3 kg/m
2
. Dodávaná v rozměrech 1,08 x 40 = 43,2 m

2
. 
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Výpočet plochy střechy 

 

Obr. 5.2: Plocha střechy (zdroj: Archiv autora) 

Tab. 5.1: Plocha střechy 

ozn. sklon [%] sklopená plocha [m2] celkem [m2] 

A 1,5 [0,5*17,547*18,040]+[0,5*17,547*10,740] 252,50 

B 5,0 
[10,413*28,350]+[12,692*4,623-
(0,5*12,692*2,259)]+[6,454*5,175+0,5*0,904*5,175] 375,29 

C 12,7 0,5*15,031*20,564 154,55 

D 16,0 0,5*13,691*15,647 107,10 

        Σ= 889,44 

 

Tab. 5.2: Spotřeba materiálu 

název 
tl. 

[mm] 
hmot. 

[kg/m2] 
spotřeba [m2] 

přesah 
% 

celkem 
[m2] 

balení celkem 
balení [m2] [kg] 

Dekplan 76 1,8 2,2 
252,50+375,29
+154,55+107,1 

20 1068 24 53 45 

Filtek 400 2 0,4 
252,50+375,29
+154,55+107,1 

10 979 100 40 10 

MEGAROCK 
MAX 

80 25,7 
252,50+375,29
+154,55+107,1 

5 935 18 463 52 

MONROCK 
MAX E 

120 24,9 
252,50+375,29
+154,55+107,1 

5 935 24 598 39 

BÖRNER 
DACO-KSD-

R 
0,4 0,3 

252,50+375,29
+154,55+107,1 

10 979 43,2 13 23 
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Kotevní prvky  

 

Obr. 5.3: Oblasti střechy (zdroj: Archiv autora) 

Výpočet oblastí 

 

     Postup dle Montážního návodu DEKPLAN, ČSN EN 1991-1-4 
 

       Okraj kolem střechy 

    Půdorysné rozměry objektu 33,20x28,35 m 

  výška objektu 5,35m 

    b – půdorysný rozměr budovy kolmý na směr větru  
 h – výška budovy 

     Výpočet velikosti oblastí pro vítr ve směru kolmém na: 
 delší půdorysný rozměr  

 

kratší půdorysný rozměr 

e = min{b; 2h} = min{33,20; 2x5,35} e = min{28,35; 2x5,35} 

e = 10,70m 

  

e = 10,70m 
 e/4 = 2,675m 

  

e/4 = 2,675m 
 e/10 = 1,07m 

  

e/10 = 1,07m 
 

       Okraj kolem otvoru 

    b=6,446x10,483m 

     h = 3,8m 

      delší půdorysný rozměr  

 

kratší půdorysný rozměr 

e = min{b; 2h}  = min{10,483;2x3,8} e=min{6,446;2x3,8} 
 e = 7,6m 

   

e = 6,446m 
 e/10 = 0,76m 

  

e/10 = 0,645m 
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Tab. 5.3: Výpočet kotev 

Oblast výpočet 
plocha 

[m2] 
kotev celkem 

Rohu 4x[(2,675x1,07+(2,675-1,07)x1,07] 13,1664 6ks/m2 84ks 

Okraje 2x1,07x33,20+2x(28,36-1,07)x1,07- 
-13,664+2x6,446x0,76+ 
+2x(10,483+0,76)x0,645 

140,0859 4ks/m2 560ks 

Plochy 33,2x28,35-13,1664-140,0859 787.9677 3ks/m2 2364ks 

            Σ=     3008ks 

    Tab. 5.4: Počet kotev 

název označení 
Ø 

[mm] 
délka 
[mm] 

ks rezerva 
ks v 

balení 
balení 
celkem 

Kotevní šroub  TKR 4,8 x 220 4,8 220 3008 5% 200 16 

Talířová podložka  HTV 82/40 40 80 3008 5% 500 7 

 

Sádrokartonové desky – protipožární desky Glasroc F Ridurit, zaručují požární 

odolnost konstrukce REI 15, tloušťka desky je 15 mm, formát desek je 1200x2000 mm,  

1 paleta = 36 ks = 86,4 m
2
; 1 258 kg. 

Tab. 5.5: Množství protipožárního obkladu 

Oblast výpočet plocha [m2] 

Plocha 252,50+375,29+154,55+107,11 889,44 

Boky nosníků 2x(0,18x145+0,24x34,8+0,27x63,3+ 
0,3x8,4+0,33x145,3+0,4x13,1+0,42x16,8) 228,62 

        Σ= 1118 

   
podložky +15% 1286 

Minimální objednávka 1 deska, 1286 m
2
 = 536 desek = 15 palet 

Poplastovaný plech  – Závětrná lišta po obvodu střechy RŠ 250 mm, celkem 155,5 m 

   – Pásek v místě změny sklonu RŠ 50 mm, celkem 75 m 

   – Tabule na detaily 0,60 - 1000 x 2000 mm šedý, celkem 3 ks 

Střešní vtok – Skládá se z podkladního plechu 400x400 mm, příruby pro připojení 

parozábrany, polystyrenové desky, těla vtoku, vyrovnávacího těsnění, svěrné přírub a 

záchytného koše, celkem 4 ks. 
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Svody – Titanzinkový plech tl. 0,85 mm, DN 110 mm, délka 3900 mm, celkem 4 ks. 

Manžety – Prostupy komínků vzduchotechniky DN 160 mm, jsou opatřeny manžetou 

pro parozábranu, manžetou z PVC fólie a ocelovou stahovací páskou, celkem 8 ks. 

Zámečnický prvek – Upevněn po 1 m, celkem 155,5 m = 156 ks, rozvinutá šířka  

500 mm, tloušťky 4 mm. Prvek kotvený do zdiva, slouží k upevnění dřevěných fošen. 

Impregnované fošny – celkem 155,5 m + 10% rezerva = 172 m, fošny rozměru  

40 x 120 mm o délce 2 m. Tyto fošny budou připevněny k zámečnické konstrukci, 

slouží pro ukotvení poplastovaných plechů po obvodu střechy. 

5.2.2 Doprava 

Primární doprava 

Veškerý materiál potřebný pro realizaci pláště ploché střechy bude na staveniště 

dovezen na soupravě tahače s návěsem a hydraulickou rukou nebo dodávkou. Z firmy 

STAVTRANS, spol. s r. o., adresa: Modřická 723/56, 664 48 Moravany. Firma je ve 

stejné obci jako stavba, od staveniště je vzdálena asi 1,3 km. 

Role PVC fólie a asfaltových pásů přepravujeme na dřevěných paletách, chráněné proti 

povětrnostním vlivům originální fólií. Na návěsu je nutné zabezpečit jejich stabilní 

polohu pomocí textilních popruhů. Role PVC fólie jsou přepravovány a skladovány 

zásadně ve vodorovné poloze, role asfaltových pásů ve svislé poloze.  

Desky minerální izolace, dopravíme na staveniště na paletách chráněné před 

povětrnostními vlivy ochrannou fólií. Na valníku musíme zabezpečit jejich stabilní 

polohu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození desek, je nutné chránit jejich rohy a 

hrany.  

Sádrokartonové desky, role geotextilie a ostatní drobný materiál bude na místo 

staveniště dopraven v dodávce, ta zaručí ochranu materiálu při přepravě. 

Sádrokartonové desky budou zajištěny pásy a podložkami tak, aby nedošlo k jejich 

poškození a ohnutí rohů nebo hran. 
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Sekundární doprava 

Pomocí hydraulické ruky vyložíme materiál na staveništi z valníku. Následně 

přemístíme palety pomocí vysokozdvižného vozíku na skládku, do zastřešeného skladu 

nebo na místo zabudování. Palety lze za pomoci vysokozdvižného vozíku, který projede 

ze zastřešených skladů přes chodbu v budově do atria, přiblížit k místu zabudování, 

nebo umístit na střechu. Palety ukládáme v nejnižším místě střechy, na zesílené místo 

podložené OSB deskami. Následně přemísťujeme role hydroizolací a desky tepelné 

izolace po střeše ručně.  

Sádrokartonové desky na paletách přepravujeme na staveništi pomocí vysokozdvižného 

vozíku, při manipulaci musíme dbát zvýšené opatrnosti, desky je nutné chránit před 

mechanickým poškozením. Při ruční manipulaci je nutné nosit desky na výšku, 

chráníme jejich rohy a hrany proti poškození. Ostatní lehký a drobný materiál 

přemísťujeme po staveništi ručně. 

5.2.3 Skladování 

Fólie z měkčeného PVC jsou navinuty v rolích, role jsou uloženy na dřevěné palety a 

zabaleny ochrannou fólií, role zásadně skladujeme naležato v zastřešeném skladu na 

staveništi. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. Fólie je nutné chránit před 

znečištěním a povětrnostními vlivy v originálních uzavřených obalech.  

Asfaltové pásy skladujeme na dřevěných paletách v poloze nastojato, pásy je nutné 

chránit před přímým sluncem a vysokými teplotami nad +30 °C. Zabalené fólií 

skladujeme role v zastřešených skladech na staveništi.  

Minerální izolace skladujeme na dřevěných paletách, jsou zabalené do ochranné fólie, 

skladované v zastřešeném skladu, chráněné proti povětrnostním vlivům. Při zdvihání 

palet hydraulickou rukou hlídáme, aby zavěšení nepoškodilo hrany a rohy materiálu 

nebo paletu. 

Sádrokartonové desky skladujeme ve vodorovné poloze na paletách, tak aby 

nedocházelo k jejich nadměrnému průhybu. Chráněné proti vlhkosti v zastřešených 

skladech. 
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Ostatní drobný materiál, jako jsou kotevní šrouby, podložky a sponky, skladujeme 

balené v papírových krabičkách chráněné proti vlhkosti v zastřešeném skladu. 

5.3 Převzetí pracoviště 

Plášť střechy bude prováděn z dokončené nosné ocelové konstrukce, která se skládá 

z ocelových nosníků a trapézových plechů. Je nutné provést kontrolu kvality 

provedených prací, kontrolují se rozměry a sklony ocelové konstrukce, poloha otvorů 

pro vtoky a komínky, dále pak rovinnost a kvalita dozdívky. Pokládka střešního pláště 

bude probíhat přímo z nosného trapézového plechu, proto je nutné ověřit i kotvení 

jednotlivých plechů k nosníkům. Po konstrukci je možné chodit pouze v očištěné obuvi 

s měkkou gumovou podrážkou, která nepoškodí povrch pozinkovaného plechu. 

Nerovnosti podkladu, jako jsou ostré a vystouplé hrany je potřeba zarovnat a zaoblit, 

aby nedošlo k porušení pásu parozábrany.  

5.4 Pracovní podmínky 

Hydroizolační pásy z měkčeného PVC je vhodné zpracovat při teplotách vyšších než 

+5°C, maximálně však +40°C, pokud teplota klesne pod +5°C je možné pásy zahřát 

v temperovaných skladech, při teplotě nižší než -5°C je nutné práce s PVC fóliemi 

pozastavit. Práce s asfaltovými pásy je vhodné provádět při teplotách vyšších než +5°C, 

maximálně však +25°C. Pokud teplota klesne pod +5°C, je nutné provést penetraci 

podkladu pro nalepení. Práce s hydroizolačními deskami není vhodné provádět při 

zvýšené vlhkosti a za deště. 

Po konstrukcích střechy (pozinkovaný plech, parozábrana, tepelná izolace, geotextílie a 

hydroizolace), je možný pohyb pouze v očištěné obuvi s měkkou podrážkou, která 

vyloučí mechanické poškození konstrukce. 

Práce s jeřábem budou zastaveny, pokud rychlost větru překročí 10 m/s a viditelnost 

bude menší než 30 m. Při teplotách nižších než -10°C, ztrácejí vázací prostředky svoji 

deklarovanou únosnost. Za zhoršených podmínek jako jsou déšť, mlha nebo sněžení, 

kdy hrozí nebezpečí pádu z výšky, budou veškeré práce pozastaveny.  
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5.5 Personální obsazení 

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

pověřený mistr. 

Tab. 5.6: Pracovní četa pro realizaci střešního pláště 

Funkce Počet Úkol Kvalifikace 

Jeřábník 1 obsluha jeřábu, přesun materiálu Jeřábnický průkaz 

Vazač břemen 1 zavěšování břemen na jeřáb Vazačský průkaz 

Řidič 2 doprava materiálu na staveniště Řidičský průkaz 

Izolatér 4 mechanické kotvení, svařování fólie Školení 

Klempíř 1 oplechování po obvodu, detaily Školení 

Pomocný dělník 2 příprava materiálu, asistence Školení 

5.6 Stroje a pracovní pomůcky 

Návrh strojní sestavy je podrobně řešen v samostatné kapitole č. 6. NÁVRH STROJNÍ 

SESTAVY  

5.6.1 Hlavní stroje  

Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 

Souprava tahače DAF CF 85-360, valníku a hydraulické ruky Palfinger PK 18000  

Dodávka Ford Transit L2H2 

Vysokozdvižný vozík H 50 D 

5.6.2 Nářadí 

Elektrické 

Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 

Aku šroubovák, Einhell RT-CD 14,4/1 Li 

Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST 

Svařovací automat Leister Varimat V2 
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Ruční 

Nůžky na plech, izolatérský nůž s rovnou a háčkovou čepelí, nůž se zuby na řezání 

izolací, pila, silikonový váleček, mosazný váleček, mosazný kartáč, ocelové jehla, hadr. 

5.6.3 Měřící přístroje 

Teodolit, nivelační přístroj, vodováha, lať, úhelník, svinovací metr, skládací metr, 

pásmo, tužka. 

5.6.4 Ochranné pomůcky 

Ochranný oděv, ochranná obuv, ochranná přilba, pracovní ochranné rukavice, reflexní 

vesta, ochranné brýle, mušlové chrániče sluchu, bezpečnostní zachycovací postroj, 

polohovací pás 

5.7 Pracovní postup 

Při realizaci střechy je nutné počítat s tím, že svislé stěny objektu budou později 

zatepleny izolací na bázi minerální vlny tl. 120 mm, obvodový plášť bude tvořit 

zavěšený odvětrávaný obklad z dřevěných a velkoformátových desek.  

 

Obr. 5.4: Detail napojení střešního pláště na fasádu (zdroj: Archiv autora) 
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Střecha bude navazovat na fasádu objektu, nikoli pouze na nosnou zeď. Po obvodu 

objektu budou na dozdívku z tvárnic upevněny zámečnické konstrukce z pásoviny, 

připevní se k podkladu pomocí hmoždinky a vrutu v osové vzdálenosti 1m, na ně budou 

přikotveny impregnované dřevěné fošny 40 x 120 o délce 2 m, jejichž výška bude ve 

stejné úrovni, jako výška tepelné izolace. Takto připravený pevný podklad bude sloužit 

pro ukotvení poplastovaných plechů, které zakončují hydroizolaci z PVC fólie po 

obvodu střechy. 

5.7.1 Parozábrana 

Asfaltový pás bude pokládán přímo z konstrukce nosného trapézového plechu. Po 

konstrukci je možné chodit pouze v očištěné obuvi s měkkou gumovou podrážkou, která 

nepoškodí povrch pozinkovaného plechu. Všechny tabule trapézového plechu musí být 

ukotveny k nosníkům, pro skladování materiálu na střeše budou využívána jen místa 

podpěr a styků, kde je únosnost konstrukce nejvyšší.  

Před pokládkou asfaltových pásů bude provedena kontrola jejich stavu, zda nedošlo 

k jejich poškození při manipulaci, nebo skladování. Následně se provede kontrola 

povrchu pro nalepení asfaltových pásů. Podklad nesmí být zmrzlý, vlhký, špinavý, 

zaprášený nebo mastný. Nerovnosti podkladu, ostré a vystouplé hrany je potřeba 

zarovnat a zaoblit tak, aby nedošlo k porušení pásu. Penetraci plechu je nutné provádět 

pouze tehdy, pokud hrozí snížení přilnavosti samolepící vrstvy, nebo se teplota povrchu 

a okolí pohybuje kolem +5°C. Zaschnutí trvá přibližně 3 hodiny, zkontroluje se prstem, 

když se nátěr nelepí, je suchý.  

 

Obr. 5.5: Pokládka samolepících asfaltových pásů (zdroj: [7]) 
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Asfaltový pás se na trapézový plech lepí za studena, po sejmutí ochranné spodní fólie. 

Aby pás neujížděl a jeho přesahy se nezmenšovali, zkrátíme délku pásu na 5 m. Je 

vhodné pásy nejprve rozbalit, důkladně natáhnout a srovnat do požadované polohy.  

Následně odlepíme fólii z ½ pásu a přilepíme pravou stranu, stejně tak i levou stranu. 

Pokládku pásu je rovnoběžná a vlnami trapézového plechu tak, aby podélné přesahy 

byly slepeny na horních vlnách trapézového plechu. Je třeba dodržet minimální přesah 

80 mm podélných i příčných spojů. Před provedením příčného přesahu nalepíme přes 

horní pásnice trapézového pechu asi 20 cm široký pruh asfaltového pásu s maximálním 

napnutím, tak aby vznikl pevný podklad pro příčný spoj. Na takto připraveném 

podkladu nalepíme příčný spoj 2 pásu s minimálním přesahem 80 mm. Při pokládce 

posouváme jednotlivé pásy tak, aby nedošlo ke spoji 4 pásů v jednom místě. Všechny 

překryvy spojů se ihned zaválečkují.  

5.7.2 Tepelná izolace 

Při pokládce tepelné izolace dbáme na to, aby výrobky nebyly vystaveny dešti a 

dlouhodobé vlhkosti. Proto je potřeba, aby pokládka dalších vrstev střešního pláště 

kontinuálně navazovala. Desky tepelné izolace budou volně pokládány na asfaltové 

pásy parozábrany na vazbu a těsně na sraz, jejich poloha bude ustálena při pozdějším 

mechanickém kotvení PVC fólie. Na rozložené desky je zakázáno pokládat palety 

s materiálem nebo jiná břemena. Místa pro vstup osob, zásobování materiálem a místa 

zatížená nadměrným provozem chráníme OSB deskami, překližkou nebo jinými prvky, 

které lze s postupem prací přesouvat. Při pokládce desek postupujeme vždy delší 

stranou kolmo na vlny trapézového plechu. Desky musejí být otočené nápisem nahoru, 

mají totiž horní velmi tuhou vrstvu, která zabezpečuje vysokou odolnost proti 

mechanickému namáhání a roznáší zatížení. Při pokládce druhé vrstvy hlídáme polohu 

jednotlivých spojů, ty musí být posunuté minimálně o 200 mm vůči spojům předchozí 

vrstvy, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů. Pro zkracování, vyřezávání otvorů a 

zkosení hran izolačních desek, z kamenné vlny, používáme speciální nůž se zuby a 

pilku.  

5.7.3 Geotextilie 

Geotextilie Filtek, která slouží jako ochranná a vyrovnávací vrstva pro hydroizolaci, 

bude položena v celé ploše střechy, tam kde bude později položena i PVC fólie. Pokládá 
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se volně na tepelnou izolaci z kamenné vlny, s minimálním přesahem 50 mm. Pásy 

bodově spojíme horkým vzduchem a přitlačením, zamezíme tak jejich posouvání. Při 

silném větru je vhodné volně loženou textilii dočasně zatížit. 

5.7.4 Poplastované plechy 

Ihned po uložení textilie následuje montáž profilů z poplastovaných plechů, ty zároveň 

slouží jako fixace a později na ně bude přivařena PVC fólie. Osazují se po celém 

obvodu střechy, v místech změny sklonu a v úžlabí. Tyto prvky je nutné kotvit do nosné 

konstrukce střechy. Na atypické detaily bude využit plech z pozinkované oceli, s vrchní 

vrstvou z PVC, tento plech je možné zastřihnout a ohnout do požadovaných rozměrů. 

Před montáží si nachystáme obvodové profily na čistém podkladu střechy, jednotlivé 

pásy délek 2 m napojujeme styčnou spárou s dilatací šířky 3-5 mm. V případě potřeby 

plech zkrátíme na požadovaný rozměr nůžkami na plech. Na spodní stranu 

poplastovaného profilu nalepíme těsnící pásku z lehčeného PE, zabráníme tak 

pozdějšímu vniknutí vlhkosti do střešní konstrukce. Profily přilepíme a kotvíme 

k dřevěným fošnám vrutem, osová vzdálenost vrutů je 160 - 200 mm, u profilů 

s rozvinutou šířkou větší než 200 mm provedeme kotvení ve 2 řadách navzájem 

posunutých. V úžlabí kotvíme poplastovaný profil, přes všechny vrstvy střešního pláště, 

k trapézovému plechu pomocí mechanických kotev.  

 

Obr. 5.6: Napojení okapnice (zdroj: [8]) 
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Abychom zabránili přivaření fólie v místě dilatace, přelepíme mezery samolepící 

textilní páskou 50 mm širokou. Poté spoj překryjeme přířezem z fólie šířky 200 mm a 

fólii přivaříme. Následuje pokládka fólie na celou plochu střechy. 

5.7.5 Hydroizolace 

Před pokládkou fólie z měkčeného PVC, zbavíme povrch všech volných nečistot. Spáry 

v podkladu větší než 5 mm vyplníme zbytky geotextilie. Fólii klademe světle šedou 

barvou nahoru, kolmo na směr vln trapézového plechu, tak aby se zatížení roznášelo do 

více tabulí plechu. Pevně navinuté role roztáhneme na střeše a necháme alespoň  

15 minut fólii dotvarovat. Jednotlivé pásy pokládáme na vazbu s posunem spojů  

min. 200 mm, tak abychom zamezili křížovému spoji. V místě T-spoje se horní fólie 

seřízne do oblouku. Kotvící prvky umístíme v horní vlně plechu tak, aby rozteče 

kotvení v jedné vlně byly minimálně 200 mm.  

 

Obr. 5.7: Mechanicky kotvený spoj hydroizolace (zdroj: Archiv autora) 

Při kotvení fólie budeme postupovat tak, abychom zamezili případnému vniknutí vody 

do skladby střechy. Od okrajů, s postupným opracováním detailů, do středu střechy. 

Pokud je nutné vynechat na některém místě hydroizolaci, zabezpečíme toto místo 

překrytím tak, aby nedošlo k zatečení vody pod nainstalovanou hydroizolaci. Kotevní 

prvky přenášejí účinky sání větru a vnitřní síly z hydroizolace do nosné konstrukce. 

Délka šroubu proto musí být minimálně stejná jako tloušťka tepelné izolace + 20 mm, 
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aby byla plně využita únosnost závitu šroubu, který pod plechem vyčnívá. Šrouby jsou 

samovrtné do tloušťky plechu 2 mm, utahují se pomocí nástavce šestihranu SW8. 

Celkový přesah podélných i příčných mechanických spojů je minimálně 100 mm, tento 

přesah je vyznačen potiskem na fólii. Rozteč kotev v 1 řadě nesmí být menší než  

160 mm, jinak je nutné kotvit pásy poloviční šířky. Oválné podložky orientujeme ve 

spoji podélně s koncem pásu. Musí být umístěny tak, aby svým okrajem byly ve 

vzdálenosti min. 10 mm od konce pásu. Podložka musí hydroizolační fólii pevně 

přitlačit do podkladu celou svou plochou. Horní fólie musí přesahovat přes okraj 

podložky min. 40 mm. 

Při kotvení hlídáme polohu hydroizolačních desek, především v oblasti plochy, kde je 

počet kotevních prvků minimální, 3 ks/m
2
. Pokud nedojde současně s kotvením fólie 

k ukotvení každé desky hydroizolace, je nutné kotvit izolaci samostatně. Proti účinkům 

sání větru zvýšíme počet kotevních prvků v okrajové části střechy tak, že pásy 

pokládáme v poloviční šířce. Délka i šířka pásů se dle potřeby upraví nožem nebo 

nůžkami. 

Po mechanickém ukotvení fólie, provedeme svaření spojů jednotlivých pásů mezi 

sebou, svar je minimálně 30 mm široký. Plochy, které budou svařovány je potřeba 

očistit, na horší znečištění je možné použít i saponát, následně se spoje osuší. Menší 

svary a detaily budou prováděny ručně pomocí horkovzdušné svářečky, dlouhé podélné 

spoje pomocí automatu. Svařování spočívá v nahřátí povrchu fólie horkým vzduchem 

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

Podélné a příčné přesahy se provádí při prohřátí fólie teplotou vzduchu 520 °C.  

Ruční svařování - Hubici horkovzdušné svářečky nasuneme mezi 2 pásy pod úhlem asi 

45°, tak aby hadice šikmo vyčnívala 2 mm. Postupně natavujeme povrch a zároveň 

kolmo přitlačujeme spoj gumovým válečkem ze silikonové pryže. Svar je vhodné 

provádět z polohy na spodní přikotvené fólii, aby nedocházelo ke zvlnění vrchního 

pásu. U složitých detailů pojistíme spoje zálivkou, tu naneseme z polyetylenové láhve 

s tryskou o průměru 2 mm. Nanáší se na čistý a suchý spoj, zkoušky těsnosti se 

provedou před její aplikací. 

Svařování automatem – Přístroj se nahřeje na požadovanou teplotu svařování 520 °C, 

doba nahřátí je přibližně 5 minut. Automat dovezeme na požadovaný spoj a trysku 
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vložíme do spoje 2 pásů. Spustíme pojezd stroje, ten se pohybuje přibližnou rychlostí  

8 m/min a pomocí vodící tyče hlídáme směr podélného plátování. Následuje kontrola 

provedeného svaru pomocí zkoušky jehlou. 

5.7.6 Prostupy 

Střešní vtok 

Na trapézový plech bude přikotven podkladní výztužný plech s připraveným otvorem, 

do otvoru bude nasunuta spodní příruba, následuje položení parozábrany ze 

samolepícího asfaltového pásu. Přišroubováním horní příruby zajistíme těsnost 

parozábrany a polohu vtoku. Následuje pokládka minerální izolace, do izolace bude 

vyříznutý otvor o rozměrech 300 x 300 x 60 mm a nasune se do něj polystyrenová 

izolace. Do zpevněného pokladu nasuneme odtokovou trubku střešního vtoku a osadíme 

vyrovnávací těsnění. Následuje pokládka hydroizolační vrstvy z PVC fólie, tu 

přikotvíme šrouby pomocí svěrné příruby k odtokové trubce. Pomocí sady šroubů 

přikotvíme záchytný koš, ten slouží jako lapač splavenin. 

 

Obr. 5.8: Střešní vtok (zdroj: [9]) 



91 

 

K tomuto střešnímu vtoku bude připevněn provizorní dešťový svod, ten bude odvádět 

srážkovou vodu ze střechy na volné prostranství, později do retenční nádrže vedle 

objektu. Při dokončování fasády bude k vtoku připevněn konečný střešní svod DN 110 

z titanzinkového plechu, ten bude lícovat s obkladem fasády. 

Prostup potrubí 

Místo s otvorem pro prostup vyztužíme plechem s připraveným otvorem, následuje 

položení parozábrany. Ke komínku připevníme manžetu z parozábrany a přilepíme 

k podkladní vrstvě parozábrany, zajistíme tak těsnost spoje. Následuje pokládka tepelné 

izolace, geotextilie a hydroizolační vrstvy. V místě prostupu je vhodné provést 

mechanické kotvení, které bude později překryto manžetou. Po uložení PVC fólie 

připevníme na potrubí manžetu a provedeme úpravu jejího tvaru a přivaření k podkladu 

horkým vzduchem. Následuje upevnění ocelové stahovací pásky, do minimální výšky 

150 mm, a utěsnění spoje trvale pružným tmelem. 

 

Obr.: Detail prostupu komínku (zdroj: Archiv autora) 

 



92 

 

5.7.7 Protipožární obklad 

Po dokončení střešního pláště následuje montáž přímého protipožárního obkladu na 

nosný ocelový strop z nosníků a trapézového plechu. Sádrokartonové desky pro přímý 

obklad mají tloušťku 15 mm, zaručují požární odolnost REI 15. Nejprve se obloží 

ocelové nosníky, poté následuje obklad celé plochy trapézových plechů. Desky zkrátíme 

na požadovaný rozměr pomocí speciální pily na sádrokarton, délka desky musí být 

maximálně 1200 mm, výšku desky volíme dle konkrétního obkládaného nosníku. 

Připravíme si připevňovací podložky, tyto podložky slouží k připevnění a utěsnění spár 

mezi jednotlivými deskami. Podložky vložíme do ocelových nosníků a následně 

připevníme ocelové úhelníky ke stropu z trapézového plechu. Pruhy obkladů 

připevňujeme k připraveným podložkám pomocí ocelových sponek, tak aby podložky 

byly pod spárami v napojení obkladových pruhů. Maximální rozteč sponek z ocelového 

drátu je 100 mm, šroubů 200 mm. Následuje plošný obklad trapézového plechu, 

sádrokartonové desky kotvíme za pomoci rychlošroubů přímo k plechu. Maximální 

rozteč v podélném směru je 170 mm, v příčném směru 500 mm. Veškeré spony, šrouby 

a spáry zatmelíme žáruvzdorným tmelem. 

 

 

Obr.: Přímý protipožární obklad ocelového nosníku (zdroj: [10]) 
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5.8 Kontrola kvality 

Podrobný kontrolní a zkušební plán je řešen v samostatné kapitole č. 7.2 Kontrolní a 

zkušební plán střešního pláště 

Kontrola vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Připravenost pracoviště 

- Kontrola dodaného materiálu 

- Kontrola skladování materiálu 

- Kontrola strojů a nástrojů 

- Kontrola způsobilosti dělníků 

Kontrola mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola podkladu 

- Kontrola materiálu před zabudováním 

- Kontrola položení parozábrany 

- Kontrola manžety a vtoku  

- Kontrola provedení tepelné izolace 

- Kontrola položení geotextilie 

- Kontrola montáže poplastovaných profilů 

- Kontrola provedení hydroizolace z PVC fólie  

- Kontrola prostupů v konstrukci 

- Kontrola protipožárního obkladu 

Kontrola výstupní 

- Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 

- Kontrola kompletní střešní konstrukce 
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5.9 Kontrola bezpečnosti 

Podrobná bezpečnost práce při provádění opláštění střechy je řešena v samostatné 

kapitole č. 8. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MONTÁŽI OCELOVÉ KONSTRUKCE A 

PROVÁDĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

Práce na staveništi budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

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

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků 

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

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

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

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

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

prostředí. 

5.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Při realizaci zastřešení objektu je potřeba minimalizovat vliv stavební činnosti na 

životní prostředí. Může docházet ke zvýšené prašnosti, hlučnosti a znečištění 

komunikací. Používané mechanismy podléhají pravidelným kontrolám o dobrém 

technickém stavu, nesmějí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Při práci se stoji je 

nutné hlídat úniky provozních kapalin, popřípadě odstranit kontaminovanou zeminu. 

Znečištěné automobily musejí být před odjezdem ze staveniště očištěny, nebo je nutné 

zajistit čištění komunikací. 
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Odpady vzniklé při stavební výrobě a komunální odpady budou tříděny do kontejnerů a 

gitterbox palet. Ty jsou umístěné na zpevněné ploše staveniště, u komunikace, vedle 

staveništních buněk a zastřešeného skladu. Zhotovitel zajistí průběžný odvoz odpadu a 

jeho likvidaci v souladu s těmito předpisy: Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů.  

Tab. 5.7: Odpady vznikající při opláštění střechy 

Skupina Druh odpadu 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

17 02 01 Dřevo 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 04 05 Železo a ocel 

17 06 04 Izolační materiály  

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ 
MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY, VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 03 01 Směsný komunální odpad 
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6. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

6.1  Obecné informace 

6.1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba Mateřské školy v Moravanech 

Místo stavby:   Novosady 

parcela č. 434/1, 435/1 a 436/1 

66448 Moravany 

Katastrální území: Moravany u Brna (okres Brno-venkov) 

Investor:  Obec Moravany 

Vnitřní 49/18 

66448 Moravany 

Projektant:  Ing. arch. Jiří Janoušek 

Libušino údolí 675/158  

623 00 Brno – Kohoutovice  

6.1.2  Obecné informace o stavbě 

Navrhovaný objekt se nachází v nezastavěné okrajové části Moravan, s plánovanou 

výstavbou. Celková plocha pozemku je 4656,35 m
2
. Dříve pozemek sloužil k 

zemědělským účelům. Pozemek je v mírném sklonu svažující se jižně k Moravanskému 

potoku, který je vzdálen asi 200 m. 

K budově přiléhá zatravněný pozemek, na kterém se nachází příjezdová cesta s 

podélným parkováním z asfaltu, a chodník z kamenné dlažby pro pěší. Dále se zde 

nachází plocha, která slouží jako dětské hřiště s povrchem z polypropylenových vláken 
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se vsypem z křemičitého písku. Pozemek je oplocen drátěným plotem, přístupný 

elektrickou bránou pro auta, dvoukřídlou brankou pro pěší.  

Objekt půdorysných rozměrů 33,2 x 28,35 m, o jednom nadzemním podlaží  

(±0,000 = 255,75 m n. m.), je určený pro výchovu dětí předškolního věku. Vchod do 

budovy se nachází na západní straně objektu, vede do nezastřešeného atria. Z atria 

vedou 2 prosklené vstupy do chodeb, které pokračují ven na zahradu. Chodby oddělují  

3 samostatné celky: hospodářské zázemí, 1. a 2. třídu. Hospodářské zázemí se nachází 

na severní straně budovy, vedle příjezdové cesty, ze které je zajištěn příjem a výdej. Na 

jižní straně jsou umístěny 1. a 2. třídy s terasami, ze kterých je umožněn přístup na 

venkovní hřiště.  

6.1.3  Technické a konstrukční řešení objektu 

Základy tvoří monolitické železobetonové pasy s podkladní vrstvou z betonové 

mazaniny, na ně navazuje železobetonová deska tloušťky 150 mm, leží na podkladu ze 

zhutněného štěrkového polštáře. 

Svislé nosné konstrukce tvoří cihelné bloky z pálené hlíny se svislým děrováním o 

rozměrech 240 x 372 x 238 mm, spojeny zdící maltou. Z vnější strany je zdivo 

zatepleno minerální vlnou tloušťky 120 mm, fasádu tvoří zavěšený provětrávaný obklad 

z dřevěných nebo velkoformátových desek.  

Vnitřní příčky jsou sádrokartonové, dvojitě opláštěné na nosné ocelové konstrukci se 

zvukovou izolací z minerální plsti. Podhledy jsou zavěšené na nosné ocelové 

konstrukci, opláštění je ze sádrokartonových desek nebo z hygienických rozebíratelných 

desek ze stlačené kamenné vlny. 

Střecha je navržena jako prolamovaná deska s mírným sklonem, s klasickým pořadím 

vrstev. Má 4 různé sklony a spádování do středu objektu, do žlabů a svodů v atriu. 

Nosnou konstrukci střechy tvoří ocelové nosníky a trapézový plech. Ve skladbě střechy 

je navržena parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace z minerální vlny o celkové 

tloušťce 200 mm, separační vrstva z geotextilie a mechanicky kotvená hydroizolace z 

PVC fólie.  
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6.2 Popis prací strojů 

Materiál je na staveniště dopraven tahačem na valníkovém návěsu, soupravou tahače a 

valníku s hydraulickou rukou nebo dodávkou. Pomocí jeřábu, hydraulické ruky nebo 

vysokozdvižného vozíku bude materiál přepraven na místo skládky. Nosníky jsou za 

pomoci autojeřábu dopraveny na místo uložení.  

Vrtačkou, s vrtákem do betonu, se v železobetonovém věnci vyvrtají otvory, do kterých 

se zarazí kotvy a pomocí rázového momentového klíče se zašroubují. Následuje 

připojení ostatních nosníků, pomocí šroubového spoje, šrouby jsou utahovány 

elektrickým rázovým momentovým klíčem. Následuje vyzdění otvoru mezi nosníky, 

maltu připravujeme v míchačce na míchacím centru, vedle skládky. Tvárnice 

zkracujeme na požadované rozměry pomocí blokové pily.  

Na nosníky se pokládají tabule trapézového plechu, plech je k horní pásnici kotven 

samovrtnými šrouby, pro šrouby je potřeba vyvrtat vrtačkou v horní pásnici otvor. Mezi 

sebou jsou tabule plechů spojeny aku nýtovacími kleštěmi. Potřebné rozměry plechů 

upravujeme pomocí kotoučové pily. Otvory pro pozdější prostupy komínků a svodů 

vystřihneme do trapézového plechu elektrickými nůžkami.  

Následuje montáž pomocných zámečnických konstrukcí, ty budou přivrtané do zdiva za 

pomoci vrtačky. Na trapézový plech lepíme samolepící parozábranu, volně položíme 

desky z kamenné vlny a geotextilii, kterou bodově spojíme horkovzdušnou svářečkou. 

Následuje montáž poplastovaných plechů k nosné konstrukci, plechy kotvíme pomocí 

vrtačky. Na střechu se uloží pásy fólie, ty budou mechanicky kotveny k nosnému 

podkladu, trapézovému plechu, pomocí vrtačky. Spoje fólie, o velké ploše, budou 

nataveny pomocí svařovacího automatu. Detaily a prostupy budou opracovány ruční 

horkovzdušnou svářečkou.  

Přímý protipožární obklad ze sádrokartonových desek bude spojován pomocí 

pneumatické sponkovačky k podložkám a kolmým pruhům desek. K trapézovému 

plechu budeme desky kotvit pomocí vrtačky. 
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6.3 Hlavní pracovní stroje 

6.3.1 Tahač Iveco STRALIS, AS 440S42 T/P 

Tahač Iveco STRALIS, AS 440S42 T/P bude v soupravě s 3-nápravovým valníkovým 

návěsem, sloužit k přepravě stavebního materiálu. Především pro dopravu dlouhých 

ocelových nosníků a trapézových plechů na staveniště. 

 

Obr. 6.1: Tahač Iveco STRALIS, AS 440S42 T/P (zdroj: [11]) 

 

Technické parametry: 

Hmotnosti: 

- Celková hmotnost vozidla:   18000 / 19000 kg (legislativní /konstrukční) 

- Celková hmotnost soupravy:  42000 / 44000 kg 

- Povolené zatížení zadní nápravy:  11500 / 13000 kg 

- Povolené zatížení přední nápravy:  7500 kg 
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Obr. 6.2: Rozměry tahač Iveco STRALIS (zdroj: [12]) 

Rozměry: 

- A rozvor:  3650 mm 

- B celková délka: 6076 mm 

- C přední převis: 1410 mm 

- D zadní převis: 1048 mm 

- E celková šířka: 2550 mm 

- F zadní část kabiny:  940 mm 

- K celková výška: 3708 / 3763 mm (zatíženo / nezatíženo) 

- L výška rámu:  938 / 962 mm  

- M rozchod kol přední nápravy: 2049 mm 

- N rozchod kol zadní nápravy: 1818 mm 

Motor: 

Motor Cursor 10, řadový přeplňovaný vznětový 6-ti válec, turbodmychadlo s řízenou 

geometrií VGT, 4 ventily na válec, rozvod OHC s el. řízenými vstřikovacími 

jednotkami hlavě válců, dekompresní motorová brzda ITB s výkonem řízeným 

turbodmychadlem. Elektromagnetická spojka ventilátoru. Emisní norma EURO 5. 

- zdvihový objem: 10308 cm3 

- výkon: 309 kW (420 koní) při 1 560–2 100 ot./min 

- točivý moment (CEE) 1 900 Nm při 1 050–1 550 ot./min 

- maximální rychlost: 90 km/h (omezovač)  
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6.3.2 Valníkový návěs, 3 – nápravový, Schwarzmüller 

Valníkový návěs Schwarzmüller bude používán k dopravení stavebního materiálu na 

staveniště. Budou v něm přepraveny dlouhé ocelové nosníky, maximální délky 13,09 m. 

Dále svazky trapézových plechů, dosahující maximální délky 8 m.  

 

Obr. 6.3: Valníkový návěs Schwarzmüller (zdroj: [13])  

 

Obr. 6.4: Rozměry valníkového návěsu (zdroj: [13]) 

Technické parametry: 

Rozměry: 

- Ložná plocha:  délka 13620 mm 

šířka 2480 mm 

- Celková šířka:  2550 mm 
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Hmotnosti: 

- Vlastní hmotnost: 5,6 t 

- Zatížení náprav:  27 t 

- Celková hmotnost:  39 t 

Rám vozidla: 

- Zesílená ocelová svařovaná konstrukce pro bodové zatížení 2 t 

- Připojovací výška v nezatíženém stavu 1.150 - 1.220 mm u vzduchově 

odpruženého tahače. 

- 23 párů zapuštěných 2,5 t kotevních třmenů dle UVV 

Podvozek: 

- Vzduchové odpružení s možností výškové regulace +120/-80 mm 

- Pevné nápravy 3 x 9 t, rozvor 2 x 1.310 mm 

- Kola: 6 ks 385/65 R 22,5 160J 

- Mechanické opěry: 2 x 12 t 

Brzdy: 

- Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 resp. ECE R13. 

- EBS - elektronický brzdový systém 

- Wabco 2S2M = jedna náprava se senzory 

- RSS - stabilizační program 

- Pružinová parkovací brzda na dvou nápravách 

Povrchy: 

- Podlaha: překližky tl. 27 mm, 2 x profilované ocelové kolejnice nad podélníky 

- Stěny: bočnice z dutých hliníkových profilů 1000 /25 mm s gumovým 

vodorovným a svislým těsněním, sklopné 
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6.3.3 Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 

Autojeřáb Terex Demag AC 50-1 bude sloužit k vyložení stavebního materiálu 

z valníku na místo skládky. Následně budou pomocí autojeřábu přemístěny ocelové 

nosníky ze skládky na místo uložení železobetonového věnce a přikotveny, další 

nosníky budou přemístěny a provede se jejich montáž šroubovými spoji. Svazky 

trapézových plechů budou pomocí autojeřábu přesunuty na nosnou konstrukci střechy, 

do místa styků konstrukcí, kde je únosnost nejvyšší, poté budou ručně rozmístěny po 

střeše. 

 

Obr. 6.5: Autojeřáb Terex Demag AC 50-1, rozměry (zdroj: [14]) 
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Technické parametry: 

- Délka výložníku: 10,1 - 40 m 

- Nosnost:  50 t 

- Motor:   240 kW 

- Rychlost:  80 km/h 

- Maximální protiváha: 9,5 t 

- Úhel otočení   360° 

Návrh:  

 

Obr. 6.6: Diagram nosnosti - návrh jeřábu, poloha č.1 (zdroj: [14]) 
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Obr. 6.7: Diagram nosnosti - návrh jeřábu, poloha č.2 (zdroj: [14]) 
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6.3.4 Souprava tahače DAF CF 85-360, valníku a hydr. ruky Palfinger PK 18000  

Tato souprava bude sloužit k dopravě stavebního materiálu, který bude uložen na 

zafóliovaných paletách, role asfaltových pásu, PVC fólie, tepelná izolace a geotextilie. 

Pomocí hydraulické ruky bude uložen na skládku. 

 

Obr. 6.8: Souprava tahače DAF CF 85-360, valníku a hydraulické ruky (zdroj: [15]) 

 

Technické parametry: 

Motor PACCAR MX o zdvihovém objemu 12,9 l o výkonu 265 kW/ 360 k s točivým 

momentem 1500-1900 ot./min. Motor, díky systému vstřikování SMART a technologií 

DAF SCR, splňuje podmínky emisních norem Euro 5. 1 přední a 2 zadní nápravy, 

rozvor kol 620 cm. Celková hmotnost 28 000 kg, nosnost 14 250 kg. 

Valník:  ložná plocha 6630x2480 mm; hliníkové bočnice vysoké 80 cm, přední 

čelo pevné vyztužené, úchytná oka 
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Hydraulická ruka Palfinger PK 18000 

Umístěna v zadní části vozu, bude sloužit k vyložení materiálu z valníku. Nejtěžší 

břemeno bude paleta s tvárnicemi, a maltou přibližná hmotnost 1200 kg, do vzdálenosti  

7 m, nosnost vyhoví pro naše účely. Pro větší vzdálenosti bude používán vysokozdvižný 

vozík. 

 

 

Obr. 6.9: Technické parametry (zdroj: [16]) 
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6.3.5 Dodávka Ford Transit L2H2 

Dodávka Ford Transit L2H2 bude sloužit k přepravě sádrokartonových desek a jiného 

drobného materiálu náchylného na poškození vlivem dopravy. Dále bude sloužit 

k dopravě nářadí a pracovních pomůcek.  

 

Obr. 6.10: Dodávka Ford Transit L2H2 (zdroj: [17]) 

 

Technické parametry: 

- Nosnost: 1450 kg 

- Palivo:  nafta 

- Objem motoru: 2189 cm
3
 

- Výkon motoru: 63 kW 

- Rozměry:  

 

         Obr. 6.11: Rozměry dodávky (zdroj: [18]) 
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6.3.6 Vysokozdvižný vozík H 50 D 

Pomocí vysokozdvižného vozíku H 50 D budou přepravovány palety se stavebním 

materiálem do zastřešených skladů. Díky vysokému zdvihu 5365 mm, bude možné 

tento vysokozdvižný vozík také využít k vertikální dopravě. Stavební materiál, jako jsou 

role asfaltových pásů, PVC fólie, desky tepelné izolace a další, budou dopraveny na 

zpevněnou část střechy. 

 

 

Obr. 6.12: Vysokozdvižný vozík H 50 D (zdroj: [19]) 

 

Technické parametry: 

- Pohon:  diesel 

- Nosnost: 5000 kg 

- Zdvih:  5365 mm 

- Délka vidlic: 1200 mm 

- Stavební výška: 2689 mm 

- Kola:  plnopryžové 
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6.4 Stroje a nářadí pro realizaci nosné ocelové konstrukce 

6.4.1 Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C 

Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C bude použita pro vrtání otvorů do železobetonového 

věnce, ocelových nosníků a trapézového plechu, pro kotevní prvky a šroubové spoje. 

 

 

Obr. 6.13: Vrtačka NAREX EVP 13 H-2C (zdroj: [20]) 

 

Technické parametry: 

- Napájení:  230 V 

- Příkon: 1100 W 

- Hmotnost: 2,55 kg 

- Otáčky: 1000/2800 ot./min 

- Údery:  20000/56000 úderů/min 

- Upínací krk: ø 43 mm 

- Max. ø : ocel 16 mm 

hliník 25 mm 

dřevo 45 mm 

beton 24 mm 
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6.4.2 Stavební míchačka AL-KO, Top 1402 HR 

Stavební míchačka AL-KO, Top 1402 HR bude použita k míchání maltové směsi. Malta 

bude použita k vyzdívání mezer, které vznikly mezi uloženými nosníky a 

železobetonovým věncem. 

 

Obr. 6.14: Stavební míchačka AL-KO, Top 1402 HR (zdroj: [21]) 

 

Technické parametry: 

- Napájení:  230 V 

- Příkon: 600 W  

- Hmotnost: 48 kg 

- Objem: 132 l 

- Hlučnost: 81 dB 

- Rozměr: 120 x 75 x 35 cm 
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6.4.3 Kotoučová pila HKS 230 

Kotoučová pila na kov HKS 230 bude sloužit k úpravě tabulí trapézového plechu. Ty 

bude potřeba zkrátit popřípadě zkosit, podle místa uložení. 

 

Obr. 6.15: Kotoučová pila HKS 230 (zdroj: [22]) 

 

Technické parametry: 

- Napájení:  230 V 

- Příkon: 1700 W 

- Hmotnost: 7,1 kg 

- Řezný výkon: ocel 6 mm 

- Max. hloubka:82 mm 

- Kotouč ø: 230 mm 

- Upnutí ø: 25,4 mm  

- Šířka řezu: 2 mm 

- Otáčky: 2600 ot./min (regulace otáček) 



115 

 

6.4.4 Aku šroubovák, Einhell RT-CD 14,4/1 Li 

Aku šroubovák, Einhell RT-CD 14,4/1 Li slouží k zašroubování samovrtných šroubů, 

k přišroubování poplatovaných plechů k dřevěným fošnám a ke kotvení 

sádrokartonových desek. 

 

 

Obr. 6.16: Aku šroubovák, Einhell RT-CD 14,4/1 Li (zdroj: [23]) 

 

Technické parametry: 

- Zdroj:  baterie Li-Ion 

- Napětí: 14.4 V d. c. 

- Hmotnost: 1,3 kg 

- Kapacita:  1300 mAh 

- Otáčky: 1: 0 – 310 ot./min 

2: 0 – 1,300 ot./min 

- Točivý moment: 38 Nm  
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6.4.5 Bloková pila Sima BALI 500 

Bloková pila Sima BALI 500 bude použita k upravení velikosti tvárnic, jimiž bude 

vyplněn otvor mezi věncem a ocelovými nosníky. 

 

Obr. 6.17: Bloková pila Sima BALI 500 (zdroj: [24]) 

Technické parametry: 

- Napájení:  400 / 50 V/Hz 

- Příkon: 3 kW 

- Hloubka řezu: 200 / 370 mm 

- Délka rovného řezu: 75 cm 

- Hmotnost: 108 kg 

- Rozměr: 121 x 72 x 144 cm 

 

6.4.6 Elektrické nůžky na plech, Makita JS1000 

Elektrické nůžky na plech, Makita JS1000 budou použity k vyřezávání detailů na 

trapézovém plechu, například oblých prostupů pro komíny a svody.  
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Obr. 6.18: Elektrické nůžky na plech, Makita JS1000 (zdroj: [25]) 

Technické parametry: 

- Napájení: 230 V 

- Příkon: 380W 

- Hmotnost 1,4 kg 

- Otáčky: 4.500 ot./min 

- Minimální rádius: 30 mm  

 

6.4.7 Elektrický rázový utahovák, EXTOL PREMIUM, WR 330 E 

Elektrický rázový utahovák, EXTOL PREMIUM, WR 330 E slouží k utahování kotev, 

které spojují ocelové nosníky k železobetonovému věnci. Dále k utahování šroubů, 

které se nachází ve šroubových spojích ocelových nosníků. 

 

Obr. 6.19: Rázový utahovák, EXTOL PREMIUM, WR 330 E (zdroj: [26]) 
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Technické parametry: 

- Napájení:  230 V 

- Příkon:  850 W 

- Hmotnost:  3,2 kg 

- Unašeč:  1/2" (12 mm) 

- Kroutící moment: 330 Nm 

- Otáčky bez zatížení: 2100/min 

 

6.4.8 Aku nýtovací kleště HONSEL RIVDOM 

Nýtovací kleště HONSEL RIVDOM budou používány k podélnému spojení 2 tabulí 

trapézového plechu, za použití POP nýtů. 

 

Obr. 6.20: Aku nýtovací kleště HONSEL RIVDOM (zdroj: [27]) 

 

Technické parametry: 

- Napájení:  aku baterie Li-ion 14,4V / 1,5Ah  

- Hmotnost:  1,54 kg 

- Zdvih:  21 mm 

- Tažná síla:  9000 N 
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6.5 Stroje a nářadí pro realizaci střešního pláště 

6.5.1 Svařovací automat Leister Varimat V2 

Svařovací automat Leister Varimat V2 bude používán ke svaření 2 navazujících pásu 

mechanicky kotvené hydroizolace střechy z měkčeného PVC.   

 

 

Obr. 6.21: Svařovací automat Leister Varimat V2 (zdroj: [28])  

 

Technické parametry: 

- Napájení:  230 V 

- Příkon: 4600 W 

- Hmotnost: 35 kg 

- Max. teplota: 620 °C 

- Rychlost: 0,7 - 12,0 m/min 

- Rozměry: 640 x 430 x 330 mm 



120 

 

6.5.2 Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST 

S horkovzdušnou svářečkou Leister Triac ST budou opracovány spoje složitých detailů 

a prostupů. Bude využívaná u pásů parozábrany ze samolepícího asfaltového pásu i 

hydroizolace z měkčeného PVC. 

 

Obr. 6.22: Horkovzdušná svářečka Leister Triac ST (zdroj: [29]) 

Technické parametry: 

- Napájení: 230 V 

- Příkon: 1600 W 

- Max. teplota: 700 °C 

- Průtok vzduchu:  max. 240 l/min (20°C) 

 

6.5.3 Sponkovačka BOSTITCH 650S5 a kompresor BOBBY 4/46 

Souprava pneumatické sponkovačky s komresorem bude sloužit k napojení jednotlivých 

sádrokartonových desek, při provádění přímého protipožárního obkladu na ocelových 

nosnících. Pomocí sponek budou napojeny jednotlivé pruhy k podložkám a k navzájem 

kolmým deskám.  

 

Obr. 6.23: Sponkovačka BOSTITCH 650S5 (zdroj: [30]) 
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Technické parametry sponkovačky: 

- Pracovní tlak: 4,8-8,2 bar. 

- Kapacita zásobníku: 160 spon 

- Rozměry : 303x84x272 mm 

- Hmotnost: 2,05 kg 

 

 

Obr. 6.24: Kompresor BOBBY 4/46 (zdroj: [31]) 

 

Technické parametry kompresoru: 

- Pracovní tlak: maximálně 8 bar. 

- Nasávané / dodávané množství vzduchu: 550 / 435 l/min. 

- Jmenovité otáčky: 2850 ot./min. 

- Příkon: 4 kW 

- Objem nádoby: 46 l 

- Hlučnost 83 dB 

- Rozměry: 700x410x660 

- Hmotnost: 46 kg 

  



122 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
 

 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY 
  

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE ŠÁRKA PROCHÁZKOVÁ  
AUTHOR 

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

 
BRNO 2014  



123 

 

Obsah 

7.1 Kontrolní a zkušební plán nosné ocelové konstrukce střechy ............................... 124 

7.1.1 Vstupní kontrola ................................................................................... 124 

7.1.2 Mezioperační kontrola .......................................................................... 127 

7.1.3 Výstupní kontrola ................................................................................. 132 

7.2 Kontrolní a zkušební plán střešního pláště ploché střechy.................................... 134 

7.2.1 Vstupní kontrola ................................................................................... 134 

7.2.2 Mezioperační kontrola .......................................................................... 136 

7.2.3 Výstupní kontrola ................................................................................. 142 

 

  



124 

 

7. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY 

7.1 Kontrolní a zkušební plán nosné ocelové konstrukce střechy 

7.1.1 Vstupní kontrola 

1. Kontrola PD 

Kontroluje se správnost a kompletnost schválené projektové dokumentace. 

Dokumentace musí být platná, označena razítkem, odsouhlasena autorizovaným 

projektantem a investorem. Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí, o kontrole 

sepíše záznam do stavebního deníku. Projektová dokumentace obsahuje konstrukční 

výkresy, půdorysy a řezy daného objektu, dále statický návrh, posouzení, technickou 

zprávu a výkazy výměr. 

Legislativa:   Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu; 

   Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI, P 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

2. Převzetí pracoviště 

Před zahájením montážních prací přebírá SV, M a TDI pracoviště od čety provádějící 

zdění a ŽB věnec, zároveň jsou předány i hlavní geodetické body, 1 výškový a 2 

směrové, které bude zhotovitel po dobu montáže používat. Sepíše se záznam do 

stavebního deníku, zde se uvedou také naměřené odchylky skutečného stavu od 

projektu. Mezní odchylky skutečných délek a délek v půdoryse, u rozměru konstrukce  

8 - 16 m je ± 20 mm, 16 - 25 m je ± 25 mm, u rozměru konstrukce nad 25 m je 

odchylka ± 30 mm. 

Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích; ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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3. Kontrola materiálu 

Kontrola probíhá na skladě firmy, která dodává materiál, bude zkontrolována shodnost 

dodacího listu s objednacím listem. Při převzetí nosníků a trapézových plechů se 

zkontroluje požadovaný počet prvků, jakost oceli, rozměry a délky uvedené v dokladu 

se skutečností, každý prvek bude označen. Provede se kontrola kvality antikorozního 

nátěru a umístění otvorů pro spoje. Dále se zkontroluje kompletnost a správnost 

doplňků a příslušenství. Při zahájení manipulace s materiálem přebírá zhotovitel 

odpovědnost za jejich následný stav. Na staveništi je nutné zkontrolovat stav 

pozinkovaných plechů po přepravě, pokud došlo k jejich navlhčení, osuší se a jednotlivé 

tabule se proloží tak, aby bylo umožněno proudění vzduchu a vysychání. 

Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 

konstrukčních dílců; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových 

konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 

požadavky na ocelové konstrukce; ČSN EN 771-1 ED.2 

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky; DL 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  při každé dodávce, vizuálně a měřením 

 

4. Kontrola skladování materiálu 

Kontrola skladování ocelových nosníku, ty je nutné skladovat pod plachtou na zpevněné 

a odvodněné ploše. Do maximální výšky 3 vrstev, v poloze pozdějšího uložení 

v konstrukci, jsou podložené dřevěnými podklady, tak aby nedocházelo k nadměrnému 

průhybu. Trapézové plechy skladujeme pod plachtou, tak aby bylo umožněno proudění 

vzduchu, na zpevněné a odvodněné ploše. Jsou skladovány ve sklonu, podloženy 

dřevěnými podklady 2 výšek, aby voda, která pronikla k plechům, mohla odtéct.  

Zafóliované palety s tvárnicemi se skladují na rovné, zpevněné a odvodněné ploše 

skládky. Maximální uložení do výšky 2 palet. Pytle se zdící maltou skladujeme 

zafóliované na paletách, na rovinném podkladu. Nevyužitou maltu je nutné chránit před 

vzdušnou vlhkostí, skladujeme ji v zastřešeném skladu na staveništi. 
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Jednotlivé prvky skladujeme alespoň 100 mm od sebe, podložené dřevěnými hranoly, 

předejdeme tak možnému poškození při zvedání. Aby bylo později možné prvky zavěsit 

na jeřáb, je vhodné dodržet průchozí uličky o minimální šířce 600 mm. 

Legislativa:  ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem, šířky a výšky cest a 

uliček; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 

konstrukce; ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných 

konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění 

zdiva; TL 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  při každé dodávce, vizuálně a měřením 

 

5. Kontrola strojů a nástrojů 

Stroje a nástroje podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální protokol o technické 

prohlídce. Před použitím strojů a nástrojů je nutné provést kontrolu jejich technického 

stavu, zda nejsou zjevně poškozené a nemají poruchy. U jeřábu je nutná kontrola 

pevného podkladu a zapatkování. Kontrolují se přívodní kabely, bezpečnostní vypínače 

a ochranné kryty.  

Legislativa:  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů; TL 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně a měřením 

 

6. Kontrola způsobilosti dělníků 

Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce. Musí být 

proškoleni o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě a 

seznámeni s technologií provádění konstrukce. U pracovníků vykonávající činnost 

vyžadující příslušné oprávnění, je nutné zkontrolovat příslušné osvědčení – průkaz 

jeřábníka a vazačský průkaz.  
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Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích; Profesní průkazy   

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  každý den, vizuálně 

 

7.1.2 Mezioperační kontrola 

7. Kontrola klimatických podmínek 

Kontroluje se stav klimatických podmínek, výsledky měření teploty se zapíší do 

stavebního deníku. Práce s jeřábem budou zastaveny, pokud rychlost větru překročí  

10 m/s a viditelnost bude menší než 30 m. Při teplotách nižších než -10°C, ztrácejí 

vázací prostředky svoji deklarovanou únosnost. Za zhoršených podmínek jako jsou 

déšť, mlha nebo sněžení, kdy hrozí nebezpečí pádu z výšky, budou veškeré práce 

pozastaveny.  

Legislativa:  Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích; ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - 

Část 1: Všeobecně; ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací 

prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických 

vláken pro všeobecné použití 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně a měřením 

 

8. Kontrola podkladu 

Kontrolují se tvary, rozměry a sklony hotových železobetonových věnců, ty musí 

odpovídat výkresům tvaru v projektové dokumentaci. Povolená odchylka vodorovnosti, 

na konstrukci délky 8 – 16 m, je 12 mm. Mezní odchylka rozměrů průřezu 

monolitických konstrukcí, které mají základní rozměr 0,12 – 0,25 m, je ± 6 mm. 

Schmidtovým tvrdoměrem zjistíme požadovanou únosnost konstrukce, která nesmí být 

menší než 70%. 
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Legislativa:  ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí;  

ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - 

Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; ČSN EN 

12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní 

zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

Kontrolu provádí: SV, M, G 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

9. Kontrola kotevního plánu 

Zkontroluje se kotevní plán, který je v souladu s armovacím plánem. Při vrtání otvoru 

pro kotvu nesmí dojít k porušení výztuže věnce. Na železobetonový věnec budou 

vyznačeny přesné polohy uložení ocelových nosníků a otvorů pro kotvení. 

Legislativa:  ČSN EN  1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 

stavby;  ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí; PD 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 

 

10. Kontrola materiálu před zabudováním 

Zkontroluje se označení prvku identifikačním štítkem, rozměry a odchylky, otvory pro 

kotvení a spoje, kvalita nátěru jednotlivých prvků. Po zavěšení a zvednutí do výšky  

300 mm zkontrolujeme zavěšení, stav prvku, jeho čistotu, polohu dle umístění na 

konstrukci.  

Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 

konstrukčních dílců; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových 

konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 

požadavky na ocelové konstrukce; TL; PD 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 
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Tab. 7.1: Základní výrobní tolerance (zdroj: [35]) 
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Tab. 7.2: Základní výrobní tolerance – Díry pro spojovací součásti (zdroj: [35]) 

 

Další tolerance v ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 

konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 

11. Kontrola osazení a kotvení průvlaků 

Kontroluje se přesnost osazení prvků na železobetonovém věnci s PD. Polohy otvorů ve 

spodní pásnici musí být v souladu s kotevním a armovacím plánem. Následně 

provedeme kontrolu vyvrtaných otvorů pro kotvy, kontrolujeme šířku hloubku a čistotu. 

Dále zkontrolujeme kvalitu kotvení a utahovací moment šroubů kotev. 

Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 

konstrukce; TL; PD 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

12. Kontrola šroubových spojů  

Dle PD kontrolujeme správné použití prvků šroubů, matic, podložek, příložek a 

úhelníků. Kontrolujeme jejich rozměry, délka přesahu šroubu musí být nejméně 1 rozteč 

závitu, 4 rozteče u předpjatého spoje, měřeno od vnějšího povrchu matice ke konci 
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šroubu. Matice by měla jít lehce ručně našroubovat na příslušný šroub, jinak je potřeba 

ji vyřadit. Matice jsou nasazeny tak, aby i později byla možná viditelná kontrola jejich 

označení. Zkontrolujeme osazení podložek, které jsou pod prvkem, s kterým se při 

dotahování otáčí, zamezíme tak poškození nátěru. Nakonec provedeme kontrolu 

předepsaného minimálního utahovacího momentu šroubů.    

Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 

konstrukce; TL; PD 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

13. Kontrola rozměrů konstrukce 

Kontrolují se rozměry ocelové konstrukce, ke které budou kotveny trapézové plechy. 

Především dodržení osových vzdáleností nosníků a požadované sklony, dle projektové 

dokumentace. Při zjištění odchylek použijeme pro jejich dorovnání ocelové podložky 

popřípadě rošty. 

Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 

konstrukčních dílců; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových 

konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 

požadavky na ocelové konstrukce; TL; PD 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

14. Kontrola vyzdívky otvorů 

Kontrolujeme vyzdívky otvorů, které jsou nad železobetonovým věncem, mezi 

uloženými ocelovými nosníky. Kontrolují se tyto geometrické odchylky: svislost v 

rámci jednoho podlaží ± 20 mm, rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm. 

Měření provádíme pomocí 2 m latě, vodováhy a olovnice. Tloušťka spár nesmí být větší  

než 15 mm. 
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Legislativa:  ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – 

Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; TL; PD 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

15. Kontrola montáže trapézových plechů 

Typy spojů, osové vzdálenosti a přesahy jednotlivých plechů provádíme v souladu se 

statickým návrhem, projektovou dokumentací a TL. Plechy musejí být orientované 

úzkým lemem dolů, dělení plechů provádíme pomocí kotoučové pily a elektrických 

nůžek, je zakázané použít brusný kotouč. Po konstrukci je povolen pohyb pouze v obuvi 

s očištěnou měkkou gumovou podrážkou, která neponičí povrch pozinkovaného plechu. 

Kontrolujeme minimální přesah 2 tabulí 150 mm, optimálně L/10 (L je osová 

vzdálenost podpor). Otvory pro šrouby nesmějí být ve vzdálenosti menší než 75 mm od 

okraje každého plechu. Veškeré šroubové i nýtové spoje musí být orientovány ve spodní 

vlně, aby později nepoškodili parozábranu. Kontrolujeme kotvení šrouby k horní 

pásnici nosníku, kotvení v každé spodní vlně. Dále kontroluje maximální vzdálenosti 

nýtových spojů v podélném napojení 2 plechů, maximální vzdálenost nýtů je 400 mm. 

Následuje kontrola polohy a rozměrů otvorů pro svody a komínky. 

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení;  

ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 

konstrukce; TL, PD 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

7.1.3 Výstupní kontrola 

16. Geometrická přesnost konstrukce 

Kontrolujeme mezní úchylky rozměrů, sklonů a výšek skutečné smontované ocelové 

konstrukce s požadovanými, v souladu s projektovou dokumentací. 
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Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 

konstrukce; PD 

Kontrolu provádí: SV, TDI, G 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

Tab. 7.3: Funkční montážní tolerance (zdroj: [35]) 

 

Další tolerance v ČSN EN 1090-2+A1 

 

17. Kontrola kompletní ocelové konstrukce 

Provedeme kontrolu kvality kompletní ocelové konstrukce, kontrolu stability a 

nepoškozenosti materiálu. Ocelová konstrukce je provedena dle požadavků uvedených v 

projektové dokumentaci. Zhotovitel předá objednateli montážní deník, protokoly 

provedených zkoušek a atesty výrobců, o předání se sepíše záznam do SD. 

Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody 

konstrukčních dílců ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových 

konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 

požadavky na ocelové konstrukce; TL; PD 

Kontrolu provádí: SV, TDI, G 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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7.2 Kontrolní a zkušební plán střešního pláště ploché střechy 

7.2.1 Vstupní kontrola 

1. Kontrola PD 

Kontroluje se správnost a kompletnost schválené projektové dokumentace. 

Dokumentace musí být platná, označena razítkem, odsouhlasena autorizovaným 

projektantem a investorem. Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí, o kontrole 

sepíše záznam do stavebního deníku. Projektová dokumentace obsahuje konstrukční 

výkresy, půdorysy a řezy daného objektu, dále technickou zprávu a výkazy výměr. 

Legislativa:   Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu; 

   Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

Kontrolu provádí: SV, TDI, P 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

2. Připravenost pracoviště 

Kontroluje se správnost, rovinnost a čistota povrchu ocelové konstrukce - trapézového 

plechu, který slouží jako nosná konstrukce pro střešní plášť. Povrch musí být hladký 

bez výstupků, které by mohli poškodit budoucí parozábranu, šroubové a nýtové spoje 

jsou orientovány ve spodní vlně. Kontroluje se výška konstrukce její sklony, dále se 

kontrolují polohy a rozměry otvorů pro svody a komínky.  

Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a 

hliníkových konstrukcí –Část 2: Technické požadavky na ocelové 

konstrukce; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

Kontrolu provádí: SV, TDI, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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3. Kontrola dodaného materiálu 

Bude zkontrolována shodnost dodacího listu s objednacím listem, kontroluje se 

množství a kvalita dodaného materiálu, která by měla odpovídat výkazu výměr a 

projektové dokumentaci. Zkontrolují se technické vlastnosti výrobků, které jsou 

deklarovány v technických listech výrobců. Dále je nutné prověřit, zda vlivem přepravy 

nedošlo k poškození materiálu. Kontrolujeme materiál: sádrokartonové desky, asfaltové 

pásy parozábrany, minerální izolace, separační textilie a PVC fólie. 

Legislativa:  ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 

pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 

ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové 

parozábrany - Definice a charakteristiky; DL; TL 

Kontrolu provádí: SV, TDI, M 

Četnost a způsob:  při každé dodávce, vizuálně a měřením 

 

4. Kontrola skladování materiálu 

Kontroluje se kvalita uskladnění materiálu, ten je skladován v uzamykatelných a 

zastřešených skladech na staveništi. Role asfaltových pásů parozábrany jsou skladovány 

nastojato, role PVC fólií naležato, na dřevěných paletách, zafóliované. Chráněné před 

slunečním zářením a sálavými zdroji tepla, chráněné vůči organickým rozpouštědlům, 

tukům a olejům. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C, materiál je vhodné 

zpracovat do 12 měsíců od data výroby. Sádrokartonové desky, desky tepelné izolace a 

geotextílii je nutné chránit před povětrnostními vlivy a vlhkostí, jsou spolu s rolemi 

hydroizolací skladovány v zastřešených a větraných skladech, na dřevěných paletách, 

zabalené ochranou fólií. 

Legislativa:  ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, 

bezpečnou manipulaci a skladování; TL 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  při každé dodávce, vizuálně a měřením 
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5. Kontrola strojů a nástrojů 

Stroje a nástroje podléhající pravidelné revizi musí mít aktuální protokol o technické 

prohlídce. Před použitím strojů a nástrojů je nutné provést kontrolu jejich technického 

stavu, zda nejsou zjevně poškozené a nemají poruchy. U jeřábu je nutná kontrola 

pevného podkladu a zapatkování. Kontrolují se přívodní kabely, bezpečnostní vypínače 

a ochranné kryty.  

Legislativa:  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů; TL 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  průběžně, vizuálně a měřením 

 

6. Kontrola způsobilosti dělníků 

Všichni pracovníci musí být odborně a zdravotně způsobilí k provádění práce. Musí být 

proškoleni o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě a 

seznámeni s technologií provádění konstrukce. U pracovníků vykonávající činnost 

vyžadující příslušné oprávnění, je nutné zkontrolovat příslušné osvědčení – průkaz 

jeřábníka a vazačský průkaz.  

Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích; Profesní průkazy 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  každý den, vizuálně 

 

7.2.2 Mezioperační kontrola 

7. Kontrola klimatických podmínek 

Kontroluje se stav klimatických podmínek, výsledky měření teploty se zapíší do 

stavebního deníku. Práce s jeřábem budou zastaveny, pokud rychlost větru překročí  

10 m/s a viditelnost bude menší než 30 m. Při teplotách nižších než -10°C, ztrácejí 

vázací prostředky svoji deklarovanou únosnost. Za zhoršených podmínek jako jsou 
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déšť, mlha nebo sněžení, kdy hrozí nebezpečí pádu z výšky, budou veškeré práce 

pozastaveny.  

Hydroizolační pásy z měkčeného PVC je vhodné zpracovat při teplotách vyšších než 

+5°C, maximálně však +40°C, pokud teplota klesne pod +5°C je možné pásy zahřát 

v temperovaných skladech, při teplotě nižší než -5°C je nutné práce s PVC fóliemi 

pozastavit. Práce s asfaltovými pásy je vhodné provádět při teplotách vyšších než +5°C, 

maximálně však +25°C. Pokud teplota klesne pod +5°C, je nutné provést penetraci 

podkladu pro nalepení. Práce s hydroizolačními deskami není vhodné provádět při 

zvýšené vlhkosti a za deště. 

Legislativa:  Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích; ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - 

Část 1: Všeobecně; ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací 

prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických 

vláken pro všeobecné použití; TL 

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  průběžně, měřením 

 

8. Kontrola podkladu 

Kontroluje se ukotvení všech tabulí trapézového plechu, po konstrukci je možné chodit 

pouze v očištěné obuvi s měkkou gumovou podrážkou, která nepoškodí povrch 

pozinkovaného plechu. Podklad pro nalepení parozábrany nesmí být zmrzlý, vlhký, 

špinavý, zaprášený nebo mastný. Nerovnosti podkladu, ostré a vystouplé hrany je 

potřeba zarovnat a zaoblit, aby nedošlo k porušení pásu. Penetraci plechu je nutné 

provádět pouze tehdy, pokud hrozí snížení přilnavosti samolepící vrstvy, nebo se teplota 

povrchu a okolí pohybuje kolem +5°C. 

Legislativa:  ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 

provádění. Část 1: Přesnost osazení; TL; PD 

Kontrolu provádí: SV, M, G 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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9. Kontrola materiálu před zabudováním 

Před pokládkou všech materiálů se provede kontrola jejich stavu, zda nedošlo k jejich 

poškození při manipulaci, nebo skladování. Zkontroluje se správná orientace vůči 

podkladní konstrukci. Asfaltové pásy parozábrany a hydroizolační pásy PVC fólie je 

vhodné rozvinout a nechat dotvarovat.  

Legislativa:  ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 

pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristik, 

ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové 

parozábrany - Definice a charakteristiky, TL 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 

 

10. Kontrola položení parozábrany 

Před pokládkou samolepícího parotěsného pásu zkontrolujeme teplotu okolí a okolních 

ploch, která je optimálně +10°C a více, maximálně však +30°C, při teplotě kolem +5°C 

je vhodné povrch napenetrovat. Povrch pro nalepení musí být očištěn a bez výstupků, 

které by mohli protrhnout parozábranu. Kontrolují se minimální přesahy, které jsou 

uvedeny v technických listech výrobce, minimální podélný i příčný přesah je 80 mm. 

Při pokládce posouváme jednotlivé pásy tak, aby nedošlo ke spoji 4 pásů v jednom 

místě. Zkontroluje se celistvost a neporušenost kompletní parozábrany. Kontroluje se 

vytažení parozábrany na prostupující konstrukce do výšky min 150 mm 

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení; 

ČSN EN 13970 Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové 

parozábrany - Definice a charakteristiky; TL   

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 
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11. Kontrola manžety a vtoku  

Kontrolujeme přesnou polohu dle PD. Dále kontrolujeme kvalitu provedení a těsnost 

spoje manžety pro komínek s podkladní vrstvou.  Kontroluje se osazení horní příruby 

vtoku, která se přišroubuje přes parozábranu ke spodní přírubě, tím se zajistí těsnost. 

Legislativa:  ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: 

Kontrola jakosti; PD; TL 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

12. Kontrola provedení tepelné izolace 

Kontroluje se, zda nedošlo k porušení desek nebo jejich navlhčení při manipulaci. 

Materiál je nutné chránit před deštěm, sněhem a mrazem, zakrytím fólií. Desky jsou 

uloženy na parozábranu volně a na sraz, delší stranou kolmo na vlny plechu. Kontroluje 

se poloha jednotlivých spojů, ty jsou vůči sobě posunuté minimálně o 200 mm, tak aby 

se zabránilo tepelným mostům. Na nejvíce zatížené místa střechy, po kterých je nutný 

pohyb a hrozí poškození desek, položíme OSB desky, které je možné přesouvat dle 

potřeby. Později budou desky izolace kotveny společně s hydroizolací, je nutné ukotvit 

každou desku. 

Legislativa:  ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční 

požadavky; ČSN 72 7308 Minerální vlna. Technické požadavky; 

TL  

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

13. Kontrola položení geotextílie 

Kontroluje se uložení vyrovnávací a ochranné vrstvy, která musí být uložena v celé 

ploše pod pozdější hydroizolací. Kontroluje se minimální přesah 50 mm, který je 

bodově spojen horkým vzduchem, textilie je dočasně zatížena.   

Legislativa:  ČSN EN ISO 10318 Geosyntetika - Termíny a definice; TL 
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Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

14. Kontrola montáže poplastovaných profilů 

Kontrolujeme ukotvení poplastovaných plechů k nosné konstrukci, v místě po obvodu 

střechy, v místě změny sklonu a úžlabí. Osová vzdálenost kotevních prvků je v rozmezí 

160 – 200 mm, u profilů s rozvinutou šířkou větší než 200 mm je nutné kotvení ve 2 

řadách vzájemně posunutých. Dále se kontrolují dilatační spáry 3-5 mm mezi 

napojenými pásy, ty jsou následně přelepeny textilní páskou a přivařeny fólií. 

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení; TL 

Kontrolu provádí: M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

15. Kontrola provedení hydroizolace z PVC fólie  

Kontrolujeme orientaci fólie – světle šedou barvou nahoru, pokládanou kolmo na směr 

vln trapézového plechu. Spoje jsou posouvány tak, aby se zamezilo křížovému spoji, u  

T-spojů je horní fólie seřízlá do oblouku. Kontrolují se minimální posuny spojů 

jednotlivých pásu o 200 mm. Rozteče kotvících prvku v 1 vlně plechu nesmějí být 

menší než 200 mm a šroub musí vyčnívat z nosné konstrukce minimálně 20 mm. 

Podložky jsou orientovány rovnoběžně s koncem fólie, přesah horní fólie nad okrajem 

podložky musí být minimálně 40 mm. Rozteče kotev v 1 řadě na fólii nesmí být menší 

než 160 mm, jinak je nutné kotvit pásy poloviční šířky. Počet kotevních prvků se musí 

shodovat s kotevním plánem, je nutné zkontrolovat také přikotvení každé desky tepelné 

izolace. Při svařování fólií kontrolujeme požadovanou teplotu k natavení fólie, jejich 

čistotu a kvalitu. Svar musí mít minimální šířku 30 mm, vytečení hmoty ze spoje značí 

kvalitní svaření. Teplota okolního vzduchu a podkladní vrstvy by neměla klesnout pod 

 -5 °C. 

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  

ČSN EN 13956 Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové 
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pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky; 

TL  

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

16. Kontrola prostupů v konstrukci 

Provedeme kontrolu sestavení střešního vtoku, svěrná příruba musí být pevně 

přišroubována k odtokové trubce, tak aby nehrozilo vytažení PVC fólie, následně 

zkontrolujeme kotvení záchytného koše k přírubě. U střešních komínků kontrolujeme 

kvalitu provedení manžety, ta je přivařena k podkladu minimální tloušťkou svaru  

30 mm. Na komínku sahá do minimální výšky 150 mm, zkontrolujeme pevné dotažení 

stahovací pásky na komínku a utěsnění manžety trvale pružným tmelem. 

Legislativa:  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení;  

ČSN EN 1253-3 Podlahové vpusti a střešní vtoky -  

Část 3: Kontrola jakosti; TL  

Kontrolu provádí: SV, M 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 

17. Kontrola protipožárního obkladu 

Kontrolujeme kvalitu provedení přímého protipožárního obkladu sádrokartonovou 

deskou, s požadavkem REI 15. Maximální vzdálenost kotvení desek k trapézovému 

plechu je v podélném směru 170 mm a v příčném směru 500 mm. Dále kontrolujeme 

obklad ocelových nosníků, maximální rozteč sponek z ocelového drátu je 100 mm, 

šroubů 200 mm. Spáry všech desek musí být kvalitně zatmeleny. 

Legislativa:  ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty; 

ČSN EN 520+A1 Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a 

zkušební metody; TL  

Kontrolu provádí: SV, M, TDI 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a měřením 

 



142 

 

7.2.3 Výstupní kontrola 

18. Kontrola těsnosti hydroizolační vrstvy 

Provede se kontrola hydroizolační vrstvy vizuálně, kontrolují se svary, plocha i detaily. 

Vrstva hydroizolace musí být čistá, celistvá bez perforace. Jsou přípustně vruby do 

hloubky 10% tloušťky folie, u hlubších je nutné přeplátování. Spoje jsou prověřeny 

zkušební jehlou. Za nevyhovující se považuje místo, kde hrot jehly vnikne do spoje 

mezi fólie částečně nebo zcela, místo se musí záplatovat. Kontrolu T – spojů a náhodně 

vybraných 5% podélných spojů, provedeme vakuovou zkouškou. Určené místo očistíme 

a naneseme na něj detekční kapalinu (saponát s vodou), následně přiložíme vakuový 

zvon. Z průhledného zvonu odsajeme vzduch, za vzniku podtlaku -20 kPa nebo -50 kPa. 

Dosažená hodnota podtlaku by měla být konstantní po dobu minimálně 30 s, netěsnost 

se projeví vznikem bublin. Tuto zkoušku je možná provést nejdříve 1 hodinu po 

provedení svaru fólií. O provedených zkouškách bude sepsán protokol. 

Legislativa:  ČSN EN 1593 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - 

Bublinková metoda;  ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní 

ustanovení; TL 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI 

Četnost a způsob:  jednorázově, vizuálně a zkouškami 

 

19. Kontrola kompletní střešní konstrukce 

Kontrolují se rozměry skutečného provedení konstrukce s PD. Spád hotové konstrukce 

kontrolujeme pomocí vodováhy a nivelačního přístroje, sklon i směr musí odpovídat 

projektové dokumentaci. Dále se pomocí 2 m latě kontrolují prohlubně, které nesmějí 

být hlubší než 1 cm, tyto prohlubně by vedly k vzniku kaluží a následnému porušení 

hydroizolační vrstvy.  

Legislativa:  ČSN ISO 7077 Geometrická přesnost ve výstavbě. Měřické 

metody ve výstavbě. Všeobecné zásady a postupy pro ověřování 

správnosti rozměrů; ČSN ISO 7737 Geometrická přesnost ve 

výstavbě. Tolerance ve výstavbě. Záznam dat o přesnosti 

rozměrů; ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení; 

PD 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G Způsob: jednorázově, vizuálně a měřením   
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8. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MONTÁŽI OCELOVÉ 

KONSTRUKCE A PROVÁDĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 

8.1 Základní legislativní předpisy 

Práce na staveništi budou probíhat v souladu s těmito předpisy: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

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

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních 

prostředků 

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

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

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

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

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

prostředí. 

8.2 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č. 1 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

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

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 



146 

 

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

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

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

narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí 

pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní 

tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s 

ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou 

podle přílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto nařízení, 

c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 

technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 

osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 

tomuto nařízení nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

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

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

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

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 

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

oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 

přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 

postižením jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

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

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

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

technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 

stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během provádění 

prací je dodržuje. 

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

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis5). 

7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 

je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 

práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

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

staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. (zdroj: [32]) 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391054
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391055
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391054
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391056
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f3152679
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Řešení: Staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob dočasným mobilním 

oplocením do výšky 2 m. Oplocení tvoří rámy o rozměru 2 x 3,5 m, rám je zhotoven 

z ocelových trubek o průměru 42 mm, výplň tvoří svařovaná síť. Jednotlivé rámy se 

zasunují do betonových kotvících patek o rozměru 700 x 200 x 140 mm. V oplocení 

jsou 2 uzamykatelné brány pro vjezd motorových vozidel a vstup pro pěší. Na oplocení 

jsou vyvěšeny bezpečnostní tabule. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

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

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

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

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

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 

zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 

být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 

vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 

označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 

seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. (zdroj: [32]) 

Řešení: Předpokládáme, že v předstihu před zahájením stavebních prací byla 

vybudována definitivní přípojka s hlavním elektrickým rozvaděčem. Vedle hlavního 

rozvaděče, na hranici pozemku, byla zbudována dočasná rozvodná skříň s napojením 

staveništního rozvodu NN. Elektroměr je umístěn v uzamykatelné skříni, chráněn před 

vniknutím nepovolaných osob. Rozvaděč podléhá normovým požadavkům a je 

podrobován pravidelným kontrolám. Hlavní vypínač je viditelně označen a trvale 

přístupný všem pracovníkům, ti jsou seznámeni s jeho umístěním a používáním. 

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

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

pevná a stabilní s ohledem na 

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

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

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

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

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

samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
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3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

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

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

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

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

předpisů18
) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 

příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 

majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

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

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 

vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 

přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

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

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

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

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

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

zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 

postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

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

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 

osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví 

účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. (zdroj: [32]) 

Řešení: Na staveništi budou probíhat montážní práce z pojízdného lešení a žebříků. 

Lešení lze používat na dostatečně únosném a rovinném podloží, před používáním je 

nutné zajistit jeho stabilitu stranovými výložníky, maximální zatížení je 200 kg/m
2
. 

Veškeré práce budou přerušeny při teplotách nižších než -10°C, rychlosti větru vyšším 

než 10 km/s a při dohlednosti nižší než 30 m. 

 

Příloha č. 2 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 

strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

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

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

vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 

překážek. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391057


149 

 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

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

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

nebo uvolnění. (zdroj: [32]) 

Řešení: Na staveništi bude pracovat autojeřáb Terex Demag AC 50-1, před jeho 

používáním je nutné zajistit jeho pracovní polohu pomocí zapatkování na únosném 

podkladu. Tento jeřáb má přesně vytyčenou pracovní oblast, je zakázané manipulovat 

s břemenem v prostorách mimo staveniště, nebo nad staveništními buňkami kde se 

shromažďují osoby. Práce s jeřábem je nutné pozastavit, je-li rychlost větru vyšší než 1é 

km/h, viditelnost nižší než 30m/h a teploty pod -10°C. Při těchto teplotách ztrácejí 

vazačské prostředky svoji deklarovanou únosnost. Stroje a nástroje podléhající 

pravidelné revizi musí mít aktuální protokol o technické prohlídce. Před použitím strojů 

a nástrojů je nutné provést kontrolu jejich technického stavu, zda nejsou zjevně 

poškozené a nemají poruchy. Kontrolují se přívodní kabely, bezpečnostní vypínače a 

ochranné kryty.  

 

III. Míchačky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 

horizontální poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 

rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 

ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 

údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 

tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou 

nebo jiným ochranným prostředkem. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 

elektrické energie. (zdroj: [32]) 

Řešení: Na staveništi je umístěno míchací centrum s přívodem elektrické energie a 

vody. Nachází se zde míchačka AL-KO, Top 1402 HR, na toto centrum mají vstup 

povoleny pouze osoby odborně proškolené, které musejí dodržovat stanovené 

bezpečnostní předpisy. 

 

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

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 

seznámena i střídající obsluha. 



150 

 

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

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 

zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 

Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 

zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

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

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

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

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

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

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 

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

stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 

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

prováděnou v jeho okolí. (zdroj: [32]) 

Řešení: Autojeřáb zůstane po ukončení směny na svém místě, mimo staveništní 

komunikaci, zabezpečený proti pohybu. Dojde k zasunutí teleskopického výložníku a 

zabezpečení stroje proti vniknutí nepovolaným osobám. Vysokozdvižný vozík 

s míchačkou bude po dokončení práce dopraven do zastřešeného skladu na staveništi. 

Pokud se na stroji vyskytne porucha, zajistí obsluha její nápravu nebo zavolá servisního 

technika. 

 

XV. Přeprava strojů 

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

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

postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 

stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 

jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 

dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu
22

) a dále uvedené bližší požadavky. 

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

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 

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

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

popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 

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

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

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

podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

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

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

ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

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

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

stroje. 

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

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

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

mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 

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

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

s břemeny
5
). 

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

která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 

stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 

vozidlo zabržděno. (zdroj: [32]) 

Řešení: Na staveniště bude dopraven vysokozdvižný vozík a ostatní menší mechanismy 

na valníkovém návěsu, zajištěny proti posunutí, tak aby nedošlo ke zřícení a ohrožení 

třetích osob. Při nakládání a vykládání musí být dopravní prostředek umístěn na pevné a 

únosné ploše, zajištěn proti pohybu, na tomto místě je zakázán pohyb osob. 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

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

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

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

být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 

souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 

odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

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

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

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

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

klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 

jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

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

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

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 

dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 

skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 

Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 

dosahu použitého nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 

m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 

vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 

nepřesáhla 1,5 m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 

se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob
15

). Fyzické osoby, které zabezpečují 

provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje 

hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném 

sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 

plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti 

pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 

naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 

jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby 

nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

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

zajištěno proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 

označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 

požadavky zvláštních právních předpisů
23

). 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 

výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 

musí být zajištěny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 

ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 

není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
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15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 

bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 

1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 

stanoveného technologického postupu. 

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

předpisem
24

). (zdroj: [32]) 

Řešení: Na staveništi, v dosahu autojeřábu, vedle komunikace, je vybudována skládka 

se zpevněným a odvodněným povrchem, na této skládce budou skladovány ocelové 

nosníky, trapézové plechy a keramické tvárnice. Dále je na staveništi umístěn 

zastřešený sklad pro uskladnění stavebního materiálu, který je nutné chránit proti 

povětrnostním vlivům. Vykládání materiálu z návěsu bude prováděno pomocí 

autojeřábu, za uvázání břemen zodpovídá vazač s platným oprávněním. Vykládka 

drobnějšího stavebního materiálu na paletách bude prováděna pomocí hydraulické ruky 

nebo vysokozdvižného vozíku. 

Abychom zabránili styku se zemí, ukládáme prvky na dřevěné podklady, trapézové 

plechy pokládáme na podkladky 2 výšek, abychom umožnili odtékání vody. Nosníky 

skladujeme do maximální výšky 3 vrstev nad sebou, proloženými dřevěnými hranoly, 

od sebe vzdálenými alespoň 100 mm, pro snazší zavěšení. Svazky nosných trapézových 

plechu uskladňujeme do maximální výšky 3 svazků. Mezi skladovaným materiálem je 

vhodné dodržovat uličky pro manipulaci o šířce 600 mm. Veškeré ocelové prvky 

chráníme plachtou, při skladování pozinkovaných trapézových plechů musíme zamezit 

případnému zapaření pod plachtou, vlhkost by mohla způsobit vznik bílé plísně, na 

koncích balíků se ponechají otvory pro větrání a vysychání. Palety s tvárnicemi 

skladujeme do maximální výšky 2 palet, chráněné proti povětrnostním vlivům fólií. 

Nevyužitou maltu přemístíme do zastřešeného skladu, ručně nebo pomocí 

vysokozdvižného vozíku. PVC fólie a asfaltové pásy skladujeme zafóliované na 

dřevěných paletách v zastřešeném skladu na staveništi, chráněné před povětrnostními 

vlivy a slunečním zářením. Doporučená teplota skladování je -5 °C až +30 °C. 

Sádrokartonové desky skladujeme ve vodorovné poloze na paletách nebo dřevěných 

podkladcích, tak aby nedocházelo k jejich nadměrnému průhybu. Ostatní drobný 

materiál, jako jsou kotevní šrouby, podložky a sponky, skladujeme balené v papírových 

krabičkách chráněné v zastřešeném uzamykatelném skladu. 

Odpady budou roztříděny dle katalogu odpadů a likvidovaných na místech k tomu 

určených. Průběžnou likvidaci zajišťuje sám zhotovitel. 

 

X. Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 

fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
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3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 

nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 

úzkých a hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 

zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 

provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 

hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 

hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 

připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 

vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 

popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 

dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem
13

). 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 

jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. (zdroj: [32]) 

Řešení: Na staveništi je umístěno míchací centrum pro přípravu zdící malty, na toto 

místo mají povoleny vstup pouze osoby odborně proškolené. Materiál pro zdění bude 

dopraven k místu uložení pomocí vysokozdvižného vozíku nebo ručně. Zdění bude 

prováděno ze stabilizovaného lešení, odborně způsobilou osobou. Při procesu zdění je 

vhodné použít ochrannou obuv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Bezpečnost práce 

ve výškách je popsána v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

XI. Montážní práce 

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

fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 

předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 

prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 

prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 

příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

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

a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 

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

vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
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4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 

výrobce. 

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

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

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

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

zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 

technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 

závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

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

technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 

předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem. 

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

bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 

zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je 

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

nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 

není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 

vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 

nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 

závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

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

stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 

Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 

technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 

osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

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

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

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

upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

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

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 

větru. 

16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. (zdroj: [32]) 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f3152685
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f3152680
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Řešení: Montáž ocelových konstrukcí bude prováděna ze stabilizovaného lešení, na 

místo uložení budou prvky přemístěny pomocí autojeřábu. Za zavěšení břemen 

zodpovídá vazač s platným oprávněním, ten kontroluje také kvalitu vázacích prostředků. 

Jeřáb má vymezený pracovní prostor, nesmí pohybovat se zavěšeným břemenem nad 

místem, kde se shromažďují osoby a nad místem se staveništními buňkami a 

zastřešenými sklady. Pod jeřábem se zavěšeným břemenem je zakázaný pohyb osob. 

Montáž provádějí proškolení pracovníci, ti jsou seznámeni s podrobným postupem 

provádění. Montáž je nutné přerušit, dojde-li ke zhoršení klimatických podmínek, 

rychlost větru bude větší než 10 km/hod., viditelnost bude nižší než 30 m a teploty 

klesnou pod -10°C. Bezpečnost práce ve výškách je popsána v nařízení  

vlády č. 362/2005 Sb. 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 

nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 

zvláštním právním předpisem
10

). 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 

stanoveného podle zvláštního právního předpisu
29

), je nutno zabezpečit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 

elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 

fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 

způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 

prostředky být chráněny proti propálení. 

4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 

natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 

menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce
30

). 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 

technologickém postupu. 

6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 

způsobilé podle zvláštního právního předpisu
31

), a aby práce spojené s rozehříváním 

živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 

návodem na používání příslušného zařízení. (zdroj: [32]) 

Řešení: Hydroizolační vrstva z PVC fólie bude mechanicky kotvena a spoje pásu budou 

svařeny pomocí horkovzdušného automatu a ruční horkovzdušnou svářečkou. Tyto 

svářečky dokáží vyvinout teplotu až 700°C. Při pojezdu s automatem není nutné couvat, 

je možné otočit rukojeť a s přístrojem bezpečně dojet až na okraj střechy. Při neodborné 

manipulaci s tímto strojem hrozí nebezpečí požáru a exploze, je nutné odstranit veškerý 

hořlavý a výbušný materiál v blízkosti. Je nutné používat pracovní rukavice, hrozí 

nebezpečí popálení, trubky a trysky jsou horké, přístroj se musí nechat vychladnout. 

Veškeré vázací prostředky musejí být umístěny tak, aby nehrozilo jejich porušení 

vlivem vysokých teplot při provádění prací. Bezpečnost práce ve výškách je popsána v 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f3152684
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391068
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391069
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#f4391070
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8.3 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   

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 

POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 

VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A 

POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM 

PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

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

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 

četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 

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

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

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

opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 

osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 

k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 

dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 

pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

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

používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 

dokumentaci
7
). 

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

o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 

prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 

osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 

místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 

nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak
8
). 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 

bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 

dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 

ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 

osadí. (zdroj: [33]) 

Řešení: Montáž ocelové konstrukce bude probíhat z pojízdného lešení, toto lešení je 

opatřeno ochranným zábradlím do výšky 1,1 m. Před každým použitím musí být toto 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362#f2945408
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362#f2945409
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zábradlí i ostatní díly lešení zkontrolovány, kontrolujeme jejich nepoškozenost a kvalitu 

přišroubování. Je nutné používat pouze originální díly od výrobce. Montáž a demontáž 

je povolena pouze osobám k tomu vyškoleným a seznámeným s montážním návodem. 

 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

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

povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 

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

průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 

prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy
9
). 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

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

pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 

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

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

je 

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

volného okraje), 

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

nebo 

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

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

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

zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

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

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

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

kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 

osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 

dostatečně odolné. 

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

případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 

prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 

ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění 

ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362#f2945410
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7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 

pokud 

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

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

jako záložní (zajišťovací lano), 

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 

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

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

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

samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 

pohyby, 

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

popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 

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

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

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

mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 

lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 

jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 

stanovené životnosti. 

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

ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 

zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. (zdroj: [33]) 

Řešení: Pracovníci budou vybaveni bezpečnostním zachycovacím postrojem, nebo 

polohovacím pásem připevněným přes horolezecké lano k nosné konstrukci. Před 

každým použitím je pracovník povinen se vizuálně přesvědčit o jeho kompletnosti, 

provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Tyto ochranné pomůcky mají omezenou 

životnost, která je uváděna v dodávané dokumentaci. O používání těchto prostředků 

budou pracovníci odborně proškoleni. 

 

III. Používání žebříků 

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

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

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

neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 

při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo 

nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na 

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

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

oporu. 

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

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak
10

). 

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

jedna osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 

takovému použití výrobcem určen. 

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

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 

nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 

může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 

volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 

volný prostor alespoň 0,6 m. 

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

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 

upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 

a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

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

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 

odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 

díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 

prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 

než 12 m nelze používat. 

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

konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 

dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

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

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

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

používání. 

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

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

stability žebříku. (zdroj: [33]) 

Řešení: K montáži konstrukcí, pro které nebude vhodné využít lešení, budou používány 

hliníkové žebříky a dvojité hliníkové žebříky. Žebříky jsou umístěny na vodorovný a 

pevný podklad, zabezpečené proti podklouznutí. Tyto žebříky lze používat pouze pro 

krátkodobé a fyzicky nenáročné práce. Na žebříku se nesmí pohybovat současně více 

než jeden pracovník. Pracovník musí na jednoduchém opěrném žebříku stát oběma 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362#f2945411
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chodidly ve vzdálenosti minimálně 0,8 m od horního konce, otočený obličejem k 

žebříku. Na dvojitém žebříku se pracuje minimálně 0,5 m od horního konce.  

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

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

jak během práce, tak po jejím ukončení. 

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

použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

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

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

dokumentaci. (zdroj: [33]) 

Řešení: Veškeré pracovní nářadí, které nebude používáno, je nutné snést a ze střešní 

konstrukce a uložit do zastřešeného skladu na staveništi. Drobný materiál bude 

v papírové krabici na střeše umístěn tak, aby nedošlo k jeho vysypání. V potřebném 

množství je budou dělníci po konstrukci přenášet v pracovním oděvu. 

 

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. 

2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 

pod místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 

tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 

nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 

jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

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

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 

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

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

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

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
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Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

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

ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 

m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 

místech dopravy materiálu. 

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

komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 

kolem celého obvodu paty objektu. 

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

Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 

položeném pracovišti. (zdroj: [33]) 

Řešení: Při provádění prací na střeše, kdy hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, budou 

mít všechny osoby zákaz pohybu v ohroženém prostoru. V případě nutnosti pohybu 

v ohroženém prostoru, bude nutné pozastavit práce na střeše. 

 

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. 

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. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné 

pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m. (zdroj: [33]) 
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Řešení: Práce budou probíhat především z nosné ocelové konstrukce střechy, 

z pojízdného lešení nebo ze žebříků. Pracovníci budou vybaveni bezpečnostními 

ochrannými pracovními prostředky proti pádu - zachycovacím postrojem, nebo 

polohovacím pásem připevněným přes horolezecké lano k nosné konstrukci. Lešení je 

opatřeno zábradlím o výšce 1,1 m. 

 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

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

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

včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 

zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

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

tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 

způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 

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

normě. 

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

způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

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

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

staticky prokázána, 

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

nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 

lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 

celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 

schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 

výpočtem nebo jiným dokumentem, 

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

umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

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

neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 

pádu nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 

schody, rampy nebo výtahy). 
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Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 

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

stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 

značkami11) 

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

způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 

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

odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 

konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

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

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

demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 

částí do přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 

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

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

bezodkladně. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bezpečnost použitého lešení, 

e) přípustná zatížení, 

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

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

ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 

stanoví zaměstnavatel. 

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

žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

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

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

doložené výpočtem. (zdroj: [33]) 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-362#f2945412
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Řešení: Montáž ocelové konstrukce bude probíhat z pojízdného lešení, toto lešení lze 

používat pouze na dostatečně únosném a rovinném podkladu, před používáním je nutné 

zajistit jeho stabilitu stranovými výložníky, maximální zatížení je 200 kg/m2. Lešení je 

opatřeno zábradlím ve výšce 1,1 m, na montážní plošinu je možný výstup pouze zevnitř 

lešení. Při posunutí lešení se na plošině nesmí nacházet žádné osoby ani materiál. Před 

každým použitím musí být toto všechny díly lešení zkontrolovány, kontrolujeme jejich 

nepoškozenost a kvalitu přišroubování. Je nutné používat pouze originální díly od 

výrobce. Montáž a demontáž je povolena pouze osobám k tomu vyškoleným a 

seznámeným s montážním návodem. 

 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

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

předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 

jiných nežádoucích účinků. 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 

předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 

strhnout z výšky. (zdroj: [33]) 

Řešení: Při práci na střeše, bude vznikat minimum odpadu, většina bude snesena při 

odchodu pracovníků. Pokud by bylo nutné shazovat předměty nebo materiál, lze využít 

prostor pod budovou, mezi staveništní komunikací a objektem. Podklad je zpevněn, 

tvořen vrstvou zhutněného recyklátu na geotextílii. Při shozu je nutné zabezpečit tento 

prostor proti vstupu osob.   

 

IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 

se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 

závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 

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

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
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d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. (zdroj: [33]) 

Řešení: Za nepříznivého počasí, které by mohlo ohrozit bezpečnost pracovníků, budou 

veškeré práce na střeše pozastaveny. Za nepříznivé počasí lze považovat rychlost větru 

vyšší než 11 m/s, dohlednost menší než 30 m a teploty nižší než -10°C. Na střeše nesmí 

zůstat volně ložený materiál, například tabule trapézového plechu, silný vítr by mohl 

materiál zvednout a poškodit okolní objekty. Materiál je nutné zatížit nebo snést do 

zastřešeného skladu. Při přerušení prací s tepelnou izolací je vhodné chránit izolační 

desky před deštěm fólií a dočasně je zatížit. 

 

XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 

ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 

pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 

výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 

demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.  

(zdroj: [33]) 

Řešení: Zaměstnavatel zajistí odborné školení všech pracovníků o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci ve výškách.  O školení bude veden záznam s prezenční listinou 

a osnovou školení, která může být doplněna zkušebními testy účastníků. Pracovník 

dostane potvrzené osvědčení, které ho opravňuje k provádění těchto prací. 

8.4 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čistících a desinfekčních prostředků 

§ 3 

(1) Ochranné prostředky musí 

a) být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí 

představovat další riziko, 

b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 

c) být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 

(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 

současně více ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně 

slučitelné. 
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(3) Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání 

ochranných prostředků více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna 

opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami. 

(4) Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel 

na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a 

pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. (zdroj: [34]) 

 

Řešení:  

Pro ochranu hlavy budou používány ochranné přilby, ty chrání hlavu před zasažením 

padajícího nebo letícího předmětu a před nárazem do konstrukce nebo jiné překážky.  

Pro ochranu sluchu budou používány mušlové chrániče, ty chrání sluch před 

nadměrným hlukem, který vzniká při řezání plechů a tvárnic. 

Pro ochranu očí budou použité ochranné brýle, ty chrání zrak před prachovými 

částečkami a odlétávajícími kusy materiálu při řezání. 

Pro ochranu dýchacích orgánů budou používány polomasky s filtry proti částicím, 

chrání plíce pracovníků při manipulaci s maltovými směsi. 

Pro ochranu rukou a paží budou používány ochranné rukavice, ty chrání ruce před 

mechanickým poškozením při provádění stavebních prací, před chemickými látkami 

obsaženými ve stavebních materiálech a před vysokými teplotami při svařování fólií.  

Pro ochranu nohou bude sloužit obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou, ta chrání 

nohu před šlápnutím na ostrý předmět a padajícím předmětem.  

Pro ochranu celého těla proti pádu bude sloužit zachycovací postroj, nebo polohovací 

pás kotvený k nosné konstrukci. Ochranné pracovní oděvy budou chránit dělníky při 

práci se strojním zařízením a pracovním nářadím před bodnutím, pořezáním apod. 

Oděvy s vysokou viditelností, reflexní oděvy, slouží k upozornění ostatních pracovníků 

o pohybu osob na staveništi, varují jeřábníka při manipulaci s břemenem. 
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Závěr 

Ve své bakalářské práci se věnuji vypracování technologické etapy zastřešení objektu 

Mateřské školy v Moravanech. Pro tuto etapu jsem zpracovala podrobný technologický 

předpis montáže nosné ocelové konstrukce střechy z ocelových nosníků a trapézového 

plechu a technologický předpis pro opláštění ploché střechy. Vypracování 

technologických předpisů bylo přínosné z hlediska zjišťování informací o daných 

materiálech jejich dopravě a skladování. Podrobné prozkoumání a pochopení 

pracovních postupů a samostatné řešení složitých detailů s možností odborných 

konzultací, vedlo k prohloubení znalostí v dané problematice. Pro etapu zastřešení 

objektu jsem navrhla vhodné zařízení staveniště, bylo nutné skloubit prostorové 

uspořádání stavby na pozemku s potřebami a požadavky na zařízení staveniště. Při 

vypracování výkresu zařízení staveniště, pro mě bylo přínosem především dimenzování 

a umístění staveništních komunikací, rozvodů energií, skládek a objektů. Bylo nutné 

navrhnout i vhodné stroje a mechanismy potřebné k realizaci zastřešení. Při návrhu 

autojeřábu, i když se jedná pouze o jednopodlažní objekt, z důvodu velké půdorysné 

plochy a maximální hmotnosti břemene, bylo nutné najít takový stroj, který má 

dostatečný dosah, únosnost a bude moci pracovat z více poloh. Při vypracování 

rozpočtu a časového harmonogramu jsem si osvojila základní znalosti v programu 

BUILD power a CONTEC.  
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